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I. ÚZEMNÍ   PLÁN  LEDVICE    

A. vymezení zastavěného území 

 Vymezení zastavěného území bylo převzato z platného územního plánu obce a bylo 
zpřesněno v etapě zpracování návrhu ÚP dle údajů vyplývajících z podkladové digitální 
katastrální mapy a podle aktuálního stavu zástavby ke dni 1.4. 2012.  

 Zastavěné území je vymezeno v grafické části dokumentace ÚP - ve výkresu 
základního členění, v hlavním výkresu a v koordinačním výkresu.  

 

B. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

 

B.1. Základní koncepce rozvoje území obce  

Koncepce rozvoje území Ledvic je založena na dodržování těchto stanovených zásad: 

 Využití všech předpokladů pro posílení atraktivity Ledvic a pozice obce v sídelní 
soustavě ORP Bílina a ORP Teplice. 

 Zvýšení úrovně životního prostředí, odstraňování přímých a nepřímých negativních 
následků těžby hnědého uhlí a energetické výroby na území obce a v okolí Ledvic, 
pokračování v trendu rekultivace a revitalizace okolní krajiny – výsypky lomu Bílina, 
bývalé odkaliště ELE – nyní lokalita ukládání vedlejších energetických produktů (VEP). 

 Posílení významu Ledvic obnovou silničního spojení s Duchcovem (v minulosti 
přerušeného těžbou hnědého uhlí) a tím i posílení vztahu k Teplicím.  

 V dlouhodobé perspektivě posílení dopravních vztahů k Mostu obnovou silničního 
propojení, které bylo přerušeno těžbou. 

 Posílení příměstského rekreačního potenciálu vymezením nových prostorů pro rekreaci 
místního a nadmístního významu v lokalitě ukládání vedlejších energetických produktů 
(VEP) elektrárny Ledvice, kde je navržena vodní nádrž - Ledvický rybník.  

 Průběžné sledování a prosazování perspektivní možnosti propojení Ledvického rybníka 
vodním kanálem s jezery Maxim a Most ve zbytkových jámách lomů.  

 Vymezení nových ploch bydlení v rodinných domech a v bytových domech s doplněním 
občanského vybavení v souladu s potřebami města. 

 Vymezení prostorů pro drobnou výrobu, skladování a komerční funkce na plochách 
uvolněných provozem úpravny uhlí na východním okraji obce.  

 Zabezpečení rozvojových záměrů obce dostavbou technické infrastruktury. 

 

B.2. Hlavní cíle rozvoje území obce 

Za hlavní cíle rozvoje území obce se stanovují:  
Zvýšení atraktivity a úrovně životního prostředí, ozdravění narušeného životního prostředí obce a 

okolní krajiny - jako základní podmínky pro další rozvoj celého území. 
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Stabilizace a posílení významu obce v sídelní soustavě ORP Teplice a ORP Bílina (mj. obnovou 
dopravních spojení přerušených těžbou hnědého uhlí).  

Docílení stability obyvatelstva a zvýšení počtu obyvatel podle postupu zlepšování životního prostředí a 
kultivace obce.  

 

B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce  

Přírodní hodnoty  

Ochrana přírodních hodnot se zaměří na zbylé a nově vytvořené hodnoty území - významné 
krajinné prvky (VKP)  - lesy (plochy lesnických rekultivací) a Ledvický potok, u kterého musí dojít 
k odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební a průmyslovou činností.  

Druhou stránkou ochrany přírodních hodnot je využití potenciálu rozsáhlého území postupně 
uvolňovaného od zatížení průmyslovou a těžební činností pro vytvoření nové krajiny, jejíž hodnoty 
krajinné a následně přírodní musí do značné míry nahradit hodnoty velkoplošnou devastací ztracené.  
 

Civilizační hodnoty  

Ochrana civilizačních hodnot řešeného území je zaměřena na zachovaný a nově vytvořený  
stavební fond - bytovou zástavbu, objekty veřejné občanské vybavenosti (mj. sportovní areál, 
mateřská škola, městský úřad), technickou a dopravní infrastrukturu.  

Další respektované civilizační hodnoty nadmístního významu jsou situovány mimo rámec 
řešeného území, ale svými vlivy a subsystémy do něj výrazně zasahují,  jsou to zejména energetický 
komplex Ledvické elektrárny, zahrnující i právě dokončovaný blok o výkonu 660 MW  a Severočeské 
doly - důl Bílina s roční těžbou cca 9 mil. tun hnědého uhlí a s výhledem těžby cca do roku 2040.    

 

Kulturní hodnoty 

Po ztrátě asi 2/3 svého území a převážné většiny kulturních hodnot Ledvic v důsledku těžby 
hnědého uhlí a průmyslové činnosti se ochrana kulturních hodnot zaměří na kultivaci zachovaného 
fragmentu osídlení, které představuje zárodek budoucího rozvoje osídlení v nově vytvořené krajině po 
postupném ukončování aktivit těžby a průmyslové výroby.  

Mezi respektované kulturní hodnoty místního významu patří části původní zástavby - hornické 
domky na východním okraji Ledvic, pomníky obětem světových válek, sídelní systém parkové zeleně, 
místní hřbitov s kapličkou.  

Celé katastrální území města Ledvice je územím s předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů.   

 

C. urbanistická koncepce, včetně vymezení zasta-vitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

 

C.1. Urbanistická koncepce  

Předpokládaný demografický vývoj  
 

Při plánování urbanistického rozvoje Ledvic  se vychází  z předpokladu, že v následujících  
letech bude postupně dosaženo významného pokroku v rekultivaci okolního prostředí poškozeného 
povrchovou těžbou uhlí a energetickou výrobou, pokroku ve zlepšení životního prostředí v obci 
(přesun úpravny uhlí) a že postupně dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti Ledvic obnovou 
dopravního spojení s Duchcovem. Podle vývoje řady okolností bude variantně buď již během několika 
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let nebo v delším časovém horizontu ukončeno ukládání vedlejších energetických produktů v bývalém 
odkališti ELE a návazně bude moci být zřízen Ledvický rybník  s krajinářskou a rekreační funkcí. 
Rozvoj obce souvisí ale i s vývojem situace v nadmístním měřítku. Návrh územního plánu Ledvic 
vychází z předpokladu využití předností a podnětů které vycházejí z navazující rozvojové oblasti OB6 
- Ústí nad Labem ale i z očekávané konsolidace přilehlé specifické oblasti SOB5 - Mostecko (dle ZÚR 
Ústeckého kraje).   

Uvedených zlepšujících se rozvojových podmínek navrhuje územní plán využít pro rozvoj 
bydlení a tím může dojít i k nárůstu počtu obyvatel. Územní plán předpokládá na podkladě 
demografické prognózy v průběhu cca 20 let možnost nárůstu až o 120 obyvatel (stav 560 obyvatel k 
datu 1.1.2012).  

Pro ubytování obyvatel je v ÚP města Ledvice navržena výstavba cca 80 bytů v rodinných 
domech (RD) a bytových domech; z toho cca 30 bytů v RD (tj. cca 25 RD za předpokladu  1 RD = 1,2 
bytů) a cca 50 bytů v bytových domech. Tento počet bytů zahrnuje též náhrady za přirozené úbytky 
bytů v uvedeném časovém úseku - cca 0.5% ročně (tj. cca15 bytů) a odhad snižování průměrného 
počtu členů cenzové domácnosti, z nynějších 2,7 na 2,5  (potřeba cca 16 bytů). 
 

Základní zónování území Ledvic 

 

Při rozmísťováni rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití územní a řešení 

silniční dopravy územní plán navrhuje v hlavních principech dodržovat základní zonaci a 

dopravní organizaci území obce popsanou v následujících bodech a znázorněnou na 

přiloženém grafickém schématu.  

 

 centrální část obce  - těžiště bydlení v bytových domech, občanská vybavenost, 
administrativa, hlavní veřejné prostory  

 západní část obce  - převážně rodinné bydlení 

 východní část obce - převážně rodinné bydlení, místní drobná výroba a 
technické služby (přestavbové území na ploše býv. skladiště mouru s probíhající 
rekultivací) 

 severní okraj obce - převážně rekreační a sportovní plochy, občanská 
vybavenost - MŠ, parkové plochy, pietní území hřbitova 

 severní krajinné zázemí - Ledvický potok, rekultivovaná výsypka povrchového 
dolu a rekultivované bývalé odkaliště Eleonora 

 jižní zázemí obce - areály elektrárny Ledvice a úpravny uhlí lomu Bílina 

 západní zázemí obce - prostor rekultivace vnitřní výsypky lomu Bílina 

 severozápadní zázemí obce - prostor pro zřízení Ledvického rybníka    

 

Na stávající silniční osu Ledvic, která prochází východní částí obce, naváže 
v západní části obce nově navržený koridor pro obnovení silničního spojení s Duchcovem. 
Koridor se odklání od obytné a klidové části obce a vede jihozápadním okrajem obce, který 
je dotčený vlivy průmyslové výroby a těžby uhlí. K odclonění vlivů tohoto koridoru vůči 
budoucím zastavitelným plochám se využívá ochranného působení zapuštění do terénu a 
ochranné a izolační zeleně.  
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Vnější vlivy promítnuté do řešení urbanistické koncepce 

Urbanistická koncepce vnitřního uspořádání zastavěného území a zastavitelných 
ploch Ledvic je významně ovlivněna limity a rozvojovými předpoklady vnějšího území. Okolní 
těžce poškozená krajina je již dlouhodobě a dále bude formována převratnými rekultivačními 
změnami. Důsledky působení vnějších vlivů na urbanistickou koncepci vyjadřuje následující 
komentář a generalizované schéma. 

 Severovýchodní směr – jediný směr se stabilizovanou krajinou o který se mohou 
Ledvice ve svém zázemí již v současnosti opírat, zahrnuje rekultivovanou 
výsypku, s blahodárnou plánovanou revitalizaci Ledvického potoka,;  

 Jižní směr – průmyslové areály SD a ELE, probíhající modernizace a kultivace 
prostředí,  mj. zahrnující přesun úpravny uhlí; 

 Západní směr - probíhající rekultivace vnitřní výsypky lomu Bílina, vznikající 
polyfunkční krajina zahrnující les, zemědělské plochy, vodní prvky, území se 
zajištěnou průchodností;  

 Severní směr – záměr na zřízení Ledvického rybníka má zásadní vliv na budoucí 
úroveň prostředí Ledvic, kromě zvýšení atraktivity Ledvic, je toto řešení také 
podmínkou rehabilitace jižního okraje MPZ Duchcova, a tím i podmínkou 
pozitivního vlivu obnovení spojení Duchcova – Ledvic;  

 Západní směr (v širším měřítku) – urbanistická koncepce zahrnuje ve formě 
územní rezervy (v dlouhodobé perspektivě) možnost prověření obnovení 
dopravního propojení Ledvic - Duchcova s Mosteckem a též prověření možnosti 
propojení Ledvického rybníka a budoucího jezera Maxim (ve zbytkové jámě lomu 
Bílina) plavebním kanálem;  
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C.2. Vymezení zastavitelných ploch a koridorů 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 

Index max. 
zastavění, 

vč. 
zpevněných 

ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

Z1 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z2 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční 

1,63 neurčuje 
se   

obnovená komunikace Ledvice - Duchcov 
(na koridoru po hrázi bývalého odkaliště) 

Z3 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční (nemotorová 
doprava) 

0,81 neurčuje 
se   

cyklostezka v souběhu s obnovenou  
komunikací Ledvice – Duchcov (na 
koridoru po hrázi bývalého odkaliště) 

Z4 TV plocha pro vodní hospodářství 1,69 neurčuje 
se   

vodní kanál pro dočasné vyloučení 
přítoku do prostoru bývalého odkaliště 

Z5 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,64 neurčuje 
se   

doplňkový přístup k silnici Ledvice - 
Duchcov; Nutno zohlednit podmíněnost 
využití plochy zasahující do ochranného 
pásma lesa.  

Z6 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční (nemotorová 
doprava)  

0,29 neurčuje 
se   

cyklostezka v souběhu s doplňkovým 
přístupem k silnici Ledvice – Duchcov; 
Nutno zohlednit podmíněnost využití 
plochy zasahující do ochranného pásma 
lesa. 

Z7 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z8 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z9 BI plocha bydlení - individuální 0,21 0,5 odhadovaná kapacita cca 1 - 2 RD 
izolovaného typu 

Z10 BI plocha bydlení - individuální 0,19 0,5 odhadovaná kapacita cca 1 - 2 RD 
izolovaného typu; Nutno zohlednit 
podmíněnost využití plochy zasahující do 
ochranného pásma lesa. 

Z11 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,05 neurčuje 
se   

přístupová komunikace k Z10 

Z12 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z13 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z14 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z15 BI plocha bydlení - individuální 0,14 0,5 odhadovaná kapacita cca 1 - 2 RD 
izolovaného typu; principy zástavby 
převzít z územní studie: Rodinné domy a 
byty města Ledvice, jihozápad - 2010. 

Z16 BI plocha bydlení - individuální 0,39 0,5 odhadovaná kapacita cca 4 RD 
izolovaného typu; principy zástavby 
převzít z územní studie: Rodinné domy a 
byty města Ledvice, jihozápad - 2010. 

Z17 ZX zeleň ochranná, izolační, 
ostatní 

0,59 neurčuje 
se   

Izolační zelený pás mezi plochou pro 
výstavbu RD a areálem ELE 

Z18 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,47 neurčuje 
se   

obytná zóna - společný prostor, chodci, 
hry dětí, parkování (rychlost 20 km/h) a 
zóna 30 (rychlost 30 km/h) ; principy 
řešení převzít z územní studie: Rodinné 
domy a byty města Ledvice, jihozápad - 
2010; podmínka zpracování odborného 
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Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 

Index max. 
zastavění, 

vč. 
zpevněných 

ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

posudku hodnotícího vlivy poddolování. 

Z19 BI plocha bydlení - individuální 0,45 0,5 odhadovaná kapacita cca 4 - 5 RD 
izolovaného typu; principy zástavby 
převzít z územní studie: Rodinné domy a 
byty města Ledvice, jihozápad - 2010. 

Z20 BI plocha bydlení - individuální 0,14 0,5 odhadovaná kapacita 1 RD izolovaného 
typu 

Z21 BH plocha bydlení - hromadné 0,55 0,6 odhadovaná kapacita cca 20 bytů s 
pobytovým zázemím; principy zástavby 
převzít z územní studie: Rodinné domy a 
byty města Ledvice, jihozápad - 2010; 
podmínka zpracování odborného 
posudku hodnotícího vlivy poddolování. 

Z22 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční 

1,02 neurčuje 
se   

úsek silničního spojení Ledvice - Duchcov 
s opatřením pro omezení vjezdu tranzitní 
dopravy a těžké nákladní dopravy; 
podmínka zpracování odborného 
posudku hodnotícího vlivy poddolování. 

Z23 RZ plocha rekreace - 
zahrádkářské kolonie 

0,05 0,3 doplňková plocha zahrádky na místě 
stávající sběrny odpadu 

Z24 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu. 

Z25 ZP park 0,15 neurčuje 
se   

parková úprava na místě bývalé cihelny  
(specifická zahloubená plocha) a 
přilehlého území  

Z26 BH plocha bydlení - hromadné 0,84 0,6 odhadovaná kapacita cca 30 bytů, 
s pobytovým zázemím, předpoklad 
situování společné garáže využívající 
zahloubený prostor bývalé cihelny, 
vytvoření odstupu a bariery před 
nepříznivými vlivy sousedícího území 
areálu ELE a SD; principy zástavby 
převzít z územní studie: Rodinné domy a 
byty města Ledvice, jihozápad - 2010; 
podmínka zpracování odborného 
posudku hodnotícího vlivy poddolování. 

Z27 RZ plocha rekreace - 
zahrádkářské kolonie 

0,07 0,3 doplňková plocha pro zahrádky 

Z28 BH plocha bydlení - hromadné 0,06 0,6 zástavba bytového domu v proluce - 
odhadovaná kapacita cca 8 bytů  

Z29 DS plocha dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,05 neurčuje 
se   

společné garáže - odhadovaná kapacita 
cca 10 stání  

Z30 DS plocha dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,14 neurčuje 
se   

příležitostné parkoviště na částečně 
zpevněné a zatravněné ploše pro potřeby 
sportovních utkání, návštěvníků hřbitova 
apod. - odhadovaná kapacita cca 30 - 40 
aut. Nutno zohlednit podmíněnost využití 
plochy zasahující do ochranného pásma 
lesa. 

 

Z31 DS plocha dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,05 neurčuje 
se   

doplnění společných garáží - odhadovaná 
kapacita cca 10 stání 
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Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 

Index max. 
zastavění, 

vč. 
zpevněných 

ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

Z32 OS plocha občanského vybavení - 
sport a rekreace 

0,25 neurčuje 
se   

doplňková sportovní plocha - propojení 
areálu fotbalového hřiště a klidového 
parkového okolí u požární nádrže; Nutno 
zohlednit podmíněnost využití plochy 
zasahující do ochranného pásma lesa. 

Z33 - 42 Plochy a koridory byly v průběhu prací na ÚP vyřazeny ze seznamu. 

Z43 DZ plocha dopravní infrastruktury 
- železniční 

12,06 neurčuje 
se   

Koridor 250 m pro optimalizaci železniční 
trati č. 130  (převzato ze Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje; koridor -i) 

Z44 DS plocha dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,22 neurčuje 
se   

úsek silnice v centru Ledvic zahrnující 
okružní křižovatku a zpřístupňující 
rozvojové plochy pro bydlení na JZ okraji 
obce; principy řešení převzít z územní 
studie: Rodinné domy a byty města 
Ledvice, jihozápad - 2010; podmínka 
zpracování odborného posudku 
hodnotícího vlivy poddolování.  

Z45 DS plocha dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,01 neurčuje 
se   

plocha pro vjezdovou „bránu“ zajišťující 
regulaci vjezdu do obytného území pro 
zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. 

 

Poznámka: Všechny zastavitelné plochy a koridory navrhované územním plánem se nalézají 

v ochranném pásmu II. stupně IIC přírodních léčivých zdrojů Lázeňského místa Teplice 

v Čechách.  

 

C.3. Vymezení ploch přestavby 

 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 

Index max. 
zastavění, 

vč. 
zpevněných 

ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

P1 BI plocha bydlení - individuální 0,34 0,5 odhadovaná kapacita cca 3 RD 
izolovaného typu na místě nynějších 
provozů úpravny uhlí; Nutno zohlednit 
podmíněnost využití plochy – specifické 
základové podmínky na rekultivovaném 
území a zásah do ochranného pásma 
lesa. 

P2 DS plocha dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,28 neurčuje 
se   

obytná zóna - společný prostor, chodci, 
hry dětí, parkování (rychlost 20 km/h) a 
zóna 30 (rychlost 30 km/h); Nutno 
zohlednit podmíněnost využití plochy – 
specifické základové podmínky na 
rekultivovaném území a zásah do 
ochranného pásma lesa. 

P3 BI plocha bydlení - individuální 0,47 0,5 odhadovaná kapacita cca 4 RD 
izolovaného typu (na místě nynějších 
provozů úpravny uhlí); Nutno zohlednit 
podmíněnost využití plochy – specifické 
základové podmínky na rekultivovaném 
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území 

P4 BI plocha bydlení - individuální 0,26 0,5 odhadovaná kapacita cca 3 RD 
izolovaného typu (na místě nynějších 
provozů úpravny uhlí); Nutno zohlednit 
podmíněnost využití plochy – specifické 
základové podmínky na rekultivovaném 
území a zásah do ochranného pásma 
lesa. 

P5 ZX zeleň ochranná, izolační, 
ostatní 

0,14 neurčuje 
se   

izolační zeleň mezi obytnou částí a 
plochou pro drobnou nerušící výrobu a 
výrobní služby (na místě nynějších 
provozů úpravny uhlí);  

P6 VD plocha pro drobnou výrobu a 
výrobní služby 

1,37 0,8 plocha pro drobnou nerušící výrobu a 
výrobní služby (na místě nynějších 
provozů úpravny uhlí), žádoucí zajistit 
průběžnou koordinaci záměrů se 
sousední obcí; Nutno zohlednit 
podmíněnost využití plochy – specifické 
základové podmínky na rekultivovaném 
území a zásah do ochranného pásma 
lesa. 

P7 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční (nemotorová 
doprava) 

0,09 neurčuje 
se   

cyklostezka v souběhu se silnicí Ledvice - 
Chotějovice, žádoucí je koordinace se 
sousední obcí.   

P8 ZX zeleň ochranná, izolační, 
ostatní 

0,07 neurčuje 
se   

Rozšíření izolační zeleně mezi obytnou 
částí a plochou pro drobnou výrobu a 
výrobní služby (na místě nynějších 
provozů úpravny uhlí) 

P9 VD plocha pro drobnou výrobu a 
výrobní služby 

1,20 0,8 plocha pro drobnou nerušící výrobu a 
výrobní služby (na místě nynějších 
provozů úpravny uhlí), žádoucí je 
koordinace se sousední obcí 

 

Poznámka: Všechny plochy a koridory přestavby navrhované územním plánem se nalézají 

v ochranném pásmu II. stupně IIC přírodních léčivých zdrojů Lázeňského místa Teplice 

v Čechách.  

 

 

C.4. Vymezení ploch asanací 

 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 
Specifické podmínky, poznámka 

A1 WT vodní plocha 65,22 prvek asanace a rekultivace krajiny zásadního 
významu, zahrnutý v ÚP Ledvic a ÚP Duchcova 
(na území Duchova menší část plochy rybníku), 
příprava dalších kroků plánování záměru, nutná 
koordinace postupu obou sídel a ELE. Nutno 
zohlednit podmíněnost využití plochy zasahující 
do ochranného pásma lesa. 

A2 WT vodní plocha 0,83 prvek asanace a rekultivace krajiny související 
s dočasným vodním kanálem, součást 
navrženého ÚSES – podklad: Souhrnný plán 
sanací a rekultivací Dolu Bílina v aktuální 
podobě. 

A3 L plocha lesní 3,67 plocha asanace a rekultivace krajiny - les v okolí 
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vodní plochy – podklad: Souhrnný plán sanací a 
rekultivací Dolu Bílina v aktuální podobě. 

A4 WT vodní plocha 2,73 prvek asanace a rekultivace krajiny, drobná vodní 
plocha, součást navrženého ÚSES – podklad: 
Souhrnný plán sanací a rekultivací Dolu Bílina 
v aktuální podobě. 

A5 X plocha specifické asanace 16,81 plocha specifické smíšené asanace a rekultivace 
- dopravní a manipulační plochy, zeleň ochranná 
a izolační, plochy ostatní asanace, max. index 
zpevněných ploch cca 0,3 podílu celé plochy, 
zástavba objekty se nepředpokládá – podklad: 
Souhrnný plán sanací a rekultivací Dolu Bílina 
v aktuální podobě.. 

A6 L plocha lesní 33,84 plocha asanace a rekultivace krajiny - převažující 
les na vnitřní výsypce lomu Bílina – podklad: 
Souhrnný plán sanací a rekultivací Dolu Bílina 
v aktuální podobě.  

A7 Z plocha zemědělská 3,47 plocha asanace a rekultivace krajiny - převážně 
zemědělská plocha – podklad: Souhrnný plán 
sanací a rekultivací Dolu Bílina v aktuální 
podobě. 

A8 Z plocha zemědělská 14,55 plocha asanace a rekultivace krajiny - převážně 
zemědělská plocha – podklad: Souhrnný plán 
sanací a rekultivací Dolu Bílina v aktuální 
podobě. 

A9 Z plocha zemědělská 3,51 plocha asanace a rekultivace krajiny - převážně 
zemědělská plocha – podklad: Souhrnný plán 
sanací a rekultivací Dolu Bílina v aktuální 
podobě. 

A10 WT vodní plocha 1,48 prvek asanace a rekultivace krajiny, drobná vodní 
plocha – podklad: Souhrnný plán sanací a 
rekultivací Dolu Bílina v aktuální podobě. 

A11 L Plocha lesní  17,96 zalesněný ochranný zemní val pro odclonění 
negativních vlivů těžebního provozu na životní 
prostředí v Ledvicích – podklad: Souhrnný plán 
sanací a rekultivací Dolu Bílina v aktuální 
podobě. 

A12 WT vodní plocha 0,13 prvek asanace a rekultivace krajiny, drobná vodní 
plocha na Ledvickém potoce - podklad: 
Revitalizace Ledvického potoka před zaústěním. 

A13 WT vodní plocha 0,09 prvek asanace a rekultivace krajiny, drobná vodní 
plocha na Ledvickém potoce – podklad: 
Revitalizace Ledvického potoka před zaústěním. 

A14 Z plocha zemědělská 0,77 plocha asanace a rekultivace krajiny - převážně 
zemědělská plocha 

A15 L plocha lesní 107,03 plocha asanace a rekultivace krajiny - převažující 
les na vnitřní výsypce lomu Bílina – podklad: 
Souhrnný plán sanací a rekultivací Dolu Bílina 
v aktuální podobě. 

 

Poznámka: Všechny plochy asanací navrhované v územním plánu se nalézají v ochranném 

pásmu II. stupně IIC přírodních léčivých zdrojů Lázeňského místa Teplice v Čechách.  

 

 U všech ploch asanací se v dalších projektových pracích při přípravě realizace 
záměru stanovuje podmíněně přípustná podmínka: Před  vydáním územního rozhodnutí 
bude zpracován podrobný biologický průzkum (odborně způsobilou osobou) zaměřený na 



16 
 

výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (skokana skřehotavého, skokana štíhlého, 
užovku obojkovou, modráčka, motáka pochopa a chřástala vodního), který výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů ověří.  V případě prokázání výskytu zvláště chráněného druhu, 
který by mohl být negativně záměrem ovlivněn, je nezbytné požádat příslušný orgán ochrany 
přírody (aktuálně krajský úřad) o povolení výjimek ze zákazů. 
 
 

C.5. Systém sídelní zeleně 

1. Územní plán respektuje stávající systém sídelní zeleně a nejsou navrženy jeho zásadní 
změny.  

2. Systém sídelní zeleně je podpořen  navázáním na postupně rekultivovaná území těžby a 
průmyslové výroby v okolí Ledvic (ÚP - celá sestava návrhů asanačních území A1 - A14). 

3. V omezené míře je systém sídelní zeleně doplněn pásy izolační zeleně vůči vnějším zdrojům 
hluku a emisí (Z17) a návrhem parkové plochy v centru obce na křižovatce ulic Jiráskova a 
Polní cesta v místě bývalé cihelny (Z25).     

 

 

D. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

 

D.1. Dopravní infrastruktura 

Koncepce dopravy a dopravní infrastruktury 

Nosným prvkem dopravního systému města Ledvice je subsystém silniční dopravy tvořený  
silniční osou vedenou přes centrum města s omezením tranzitní dopravy. Tranzitní doprava bude 
směřována na nadřazenou komunikační síť mimo území obce. 

Většina přepravních vztahů důležitých pro chod a rozvoj města bude realizována individuální 
automobilovou dopravou s postupným zlepšováním podmínek pro zvýšení podílu hromadné osobní 
dopravy silniční a železniční a dopravy cyklistické v dělbě přepravní práce. V souladu s touto koncepcí 
jsou v jednotlivých subsystémech navrženy plochy a koridory: 

Silniční doprava 

1. Koridor Z2 - Silnice III. třídy Duchcov - Ledvice I: Koridor pro umístění trasy silnice III. třídy 
extravilánového charakteru. Koridor je veden v prostoru zrekultivované části dolu Bílina a 
slouží k obnovení dopravního spojení Duchova a Ledvic.  

Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 20 m. 

2. Koridor Z5 - Místní komunikace severní spojení: Koridor určený pro umístění místní 
komunikace funkční skupiny C - zóna 30 spojující ulici Mírovou s komunikací v koridoru Z2. V 
prostoru za úrovňovou křižovatkou se silnicí Duchcov - Ledvice (Z2, Z22) je navržena aplikace 
prvků pro omezení vjezdu tranzitní dopravy do zastavěného území Ledvic.  

Podmínky pro zprovoznění silnice:  

 Aplikace fyzických prvků určených ke zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru před 
mateřskou školkou v ulici Mírová.  

 Aplikace fyzických prvků pro zamezení vjezdu nadměrné tranzitní dopravy na 
východním vjezdu do zastavěného území Ledvic (Z45). 
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 Po zprovoznění prodloužení silnice III/25319 (Z22) je místní komunikace v koridoru Z5 
určena pouze pro dopravu zdrojovou a cílovou. 

 Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 10 m s rozšířením v oblouku. 

3. Koridor Z11 - Místní komunikace rozvojové plochy Ledvice - sever: V koordinaci 
s navrhovaným rozvojem bydlení v severní části města je vymezen koridor určený pro 
umístění místní komunikace funkční skupiny D sloužící k napojení rozvojových ploch pro 
bydlení (plocha Z10).  

Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 8 m. 

4. Koridor Z18 - Místní komunikace rozvojových ploch Ledvice - jih: V souvislosti s rozvojovým 
plochami pro obytnou zástavbu v jižní části města je navržen koridor určený pro umístění 
místních komunikací funkční skupiny C - zóna 30 a D1 (obytná zóna).  

Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 8 - 10 m. 

5. Koridor Z22  - Silnice III. třídy Duchcov - Ledvice II: Koridor určený pro umístění silnice III. 
třídy. Silnice slouží jako obnovené spojení Duchcov - Ledvice a navazuje na komunikace v 
koridorech Z2 a Z44, silnice zároveň slouží jako vnější západní tangenta města. Nově vedený 
úsek silnice je veden částečně v zářezu a je oddělen od rozvojových ploch pro bydlení pásem 
zeleně (Z17). Součástí silnice jsou fyzické prvky aplikované za účelem omezení vjezdu 
nadměrné tranzitní a těžké nákladní dopravy a zklidnění dopravy osobní do zastavěné části 
města.  

Veřejně prospěšná stavba - proměnná šířka koridoru 8 - 16 m. 

6. Koridor Z34 - Místní komunikace rozvojových ploch Ledvice - východ: V souvislosti 
s rozvojovým plochami pro obytnou zástavbu v místě (bývalé) skládky uhelného mouru je 
navržen koridor určený pro umístění místních komunikací funkční skupiny C - zóna 30 a D1 
(obytná zóna).  

Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 8 - 10 m. 

7. Koridor Z44 - Místní komunikace rozvojových ploch Ledvice - centrum: Koridor určený pro 
prodloužení silnice III/25319 od ulice Polní cesta ke komunikacím umístěným v koridorech 
Z18 a Z22. Součástí vymezeného koridoru pro silnici III/25319 je také prostor křižovatky ulic 
Mírová, Jiráskova a Polní cesta, která je navržena jako mini-okružní, nebo malá okružní 
křižovatka. 

Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 8 - 20 m (20 m v prostoru křižovatky). 

8. Plocha Z45 - Východní vjezdová brána na III/25319: Na východním vjezdu silnice III/25319 do 
města je vymezena plocha přestavby určená pro aplikaci fyzických prvků určených pro 
zamezení vjezdu nadměrné tranzitní dopravy do zastavěného území Ledvic a zklidnění 
dopravy. Součástí jsou také infrastrukturní prvky pro zvýšení bezpečnosti chodců.  

9. Koridor R8 - územní rezerva - Z důvodů možného budoucího rozvoje rekreace a turistiky v 
oblasti nového Ledvického rybníka je navržena územní rezerva pro silnici III. třídy vedená po 
východním břehu vodní plochy. Územní rezerva je napojena na místní komunikaci funkční 
skupiny C  - zóna 30 umístěnou v koridoru Z5 a spojující komunikační síť Ledvic se silnicí 
Duchcov - Ledvice 

10. Koridor R10 - územní rezerva - Z důvodů možného budoucího rozvoje rekreace a turistiky v 
oblasti nového Ledvického rybníka je navržena územní rezerva pro silnici III. třídy vedená z 
prostoru křižovatky ulic Mírová a Hřbitovní a napojená na místní komunikaci funkční skupiny C  
- zóna 30 umístěnou v koridoru Z5 a spojující komunikační síť Ledvic se silnicí Duchcov - 
Ledvice. 

11. Pro obsluhu a zpřístupnění dalších navrhovaných rozvojových ploch jsou využity dílčí úseky 
stávající místních, případně účelových komunikací, podle místních podmínek doplněné nově 
navrhovanými místními komunikacemi obslužnými (funkční skupina C) a dopravně 
zklidněnými (funkční skupina D1), které by měly společně se stávající sítí vytvořit vnitřní 
provázaný komunikační systém vzájemně propojující a obsluhující jednotlivé lokality a místní 
části s návazností na nadřazenou komunikační síť řešeného území.  
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12. Návrh komunikačního zpřístupnění a obsluhy jednotlivých navrhovaných rozvojových (Z), 
přestavbových (P) a asanačních (A)  ploch uvádí následující tabulka: 

 

ROZVOJOVÉ  PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

Označení 

plochy 

Katastrální 

území 
Funkční využití

1
 

Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch 

Popis zpřístupnění 

NÁVRH 

Rozvojové plochy 

A1 Ledvice WT Zpřístupnění Ledvického rybníka novou silnicí Duchcov - Bílina, 

v případě velkého rozvoje rekreace, zpřístupnění i pomocí silnice 

III. třídy z východu (územní rezerva R8) 

Z9 Ledvice BI Zpřístupnění ze severu ze stávající ulice Mírová 

Z10 Ledvice BI Zpřístupnění novou místní komunikace funkční skupiny D (Z11) 

Z15 Ledvice BI Zpřístupnění z prodloužení stávající ulice Polní mez a z nové vnitřní 

komunikace rozvojové plochy (Z18) 

Z16 Ledvice BI Zpřístupnění novou vnitřní komunikací rozvojové plochy (Z18) 

Z19 Ledvice BI Zpřístupnění z prodloužení stávající ulice Polní mez a z nové vnitřní 

komunikace rozvojové plochy (Z18) 

Z20 Ledvice BI Zpřístupnění ze stávající části ulice Polní mez  

Z21 Ledvice BH Zpřístupnění novou vnitřní komunikací rozvojové plochy (Z18) a ze 

stávající ulice Jiráskova 

Z23 Ledvice RZ Zpřístupnění ze stávající křižovatky ulic Mírová a Hřbitovní 

Z24 Ledvice OV Zpřístupnění ze stávající ulice Jiráskova 

Z26 Ledvice BH Zpřístupnění ze stávající ulice Polní cesta, v krajním případě 

z nového úseku silnice III/25319 (Z44) 

Z27 Ledvice RZ Zpřístupnění ze stávající ulice Polní cesta 

Z28 Ledvice BH Zpřístupnění ze stávající ulice Hřbitovní 

Z32 Ledvice RZ Zpřístupnění ulicí Hřbitovní a navazující místní komunikací 

zpřístupňující řadové garáže a zpevněné travnaté parkoviště (Z30) 

P1 Ledvice BI Zpřístupnění novou vnitřní komunikací rozvojové plochy (Z34) 

P3 Ledvice BI Zpřístupnění novou vnitřní komunikací rozvojové plochy (Z34) 

P4 Ledvice BI Zpřístupnění novou vnitřní komunikací rozvojové plochy (Z34) 

P6 Ledvice VD Zpřístupnění ze silnice III/25319 

P9 Ledvice VD Zpřístupnění ze silnice III/25319 

 

Nemotorová doprava 

1. Koridor Z3 - Nemotoristická komunikace Duchcov - Ledvice I: Koridor vedený paralelně se 
silnicí Duchcov - Ledvice (Z2) určený pro umístění místní komunikace nemotoristické funkční 
skupiny D2, který je navržen v rámci budoucího zvýšení rekreačního a turistického potenciálu 
území.  

Veřejně prospěšná stavba - koridor šířky 10 m. 

                                                           

1
 WT  vodní plochy, VL  výroba a skladování, VD výroba a skladování – drobná řemeslná výroba, OV občanská vybavenost, BI 

bydlení v rodinných domech, BH bydlení v bytových domech, RZ plocha rekreace - zahrádkářské kolonie. 
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2. Koridor Z6 - Nemotoristická komunikace severní spojení: Koridor vedený paralelně s místní 
komunikací umístěné v koridoru Z5 spojující silnici Duchcov - Ledvice s ulicí Mírovou určený 
pro umístění místní komunikace nemotoristické funkční skupiny D2, který je navržen v rámci 
budoucího zvýšení rekreačního a turistického potenciálu území. 

Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 10 m. 

3. Koridor P7 - Nemotoristická komunikace Duchcov - Chotějovice: Koridor vedený paralelně se 
silnicí III/25319 z prostoru okraje zástavby Ledvic směrem na Chotějovice určený pro umístění 
místní komunikace nemotoristické funkční skupiny D2, který je navržen v rámci zkvalitnění 
napojení Ledvic na Chotějovice a zastávku vlaku Chotějovice. 

Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 10 m. 

4. Pro usnadnění průjezdu Ledvicemi pro cyklistickou dopravu je navržena cyklotrasa vedená po 
stávajících nezpevněných cestách a částečně po místních komunikacích. Trasa vede skrz 
Ledvice ze severozápadu jednak směrem do bývalého odkaliště Eleonora a jednak směrem 
do Chotějovic. 

5. Koridor R9 - územní rezerva - Z důvodů možného budoucího rozvoje rekreace a turistiky v 
oblasti nového Ledvického rybníka je navržena územní rezerva pro místní komunikaci 
nemotoristickou funkční skupiny D2, vedená po východním břehu vodní plochy. Koridor pro 
územní rezervu je veden v souběhu s územní rezervou pro silnici III. třídy (R8). 

 

Železniční doprava  

1. Koridor Z43 - Optimalizace tratě č. 130 Ústí nad Labem - Most - Chomutov: Koridor šířky 250 
m určený pro optimalizaci železniční tratě č. 130 Ústí nad Labem - Most - Chomutov, jež je 
tratí celostátní a zároveň zařazenou do sítě TEN-T. Koridor zasahuje pouze částečně 
východní extravilánovou část města.  

Veřejně prospěšná stavba - šířka koridoru 250 m. 

 

Doprava v klidu  

1. Plocha  Z29 - Řadové garáže Ledvice - jih: Jižně od ulice Mírová, v pomyslném prodloužení 
ulice Hřbitovní je navržena plocha pro umístění objektu řadových garáží. Objekt se 
předpokládá s kapacitou minimálně 6 stání osobních automobilů.  

Veřejně prospěšná stavba. 

2. Plocha Z30 - Travnaté parkoviště u sportovního areálu: Jihovýchodně od stávající plochy 
sportovního areálu je navržena plocha pro umístění zpevněného travnatého parkoviště 
s kapacitou minimálně 25 stání pro osobní automobily.  

Veřejně prospěšná stavba. 

3. Plocha  Z31 - Řadové garáže u hřbitova: V prostoru na sever od stávajících garáží u hřbitova 

je navržena plocha pro umístění nového objektu řadových garáží. Předpokládá se kapacita 

minimálně 15-ti stání osobních vozidel.  

Veřejně prospěšná stavba. 

4. Nároky na parkování a odstavování osobních i nákladních vozidel v navrhovaných 

rozvojových plochách musí být zajištěny na vlastních pozemcích, nebo jako součást stavby. 

 

Veřejná hromadná doprava osob 

1. Veřejnou dopravu bude i nadále zajišťovat doprava autobusová s výhledovým přesunem části 

cestujících na dopravu železniční prostřednictvím zastávky Chotějovice. Pro lepší obsluhu 

Ledvic se počítá po zprovoznění napojení Ledvic na silnici Duchcov - Ledvice se zřízením 

průjezdných autobusových linek s novou zastávkou v severní části města nedaleko mateřské 
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školky. V rámci posilování integrace všech druhů dopravních prostředků do jednoho 

integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, jenž má být zřízen v roce 2015 na celém 

území kraje, je navržena nová komunikace funkční skupiny D2 (Z40), zřízením komunikace 

dojde k zvýšení bezpečnosti a zkrácení docházkové vzdálenosti k zastávce vlaku 

Chotějovice.  

 

D.2. Technická infrastruktura 

D.2.1. Energetika a spoje  

1. Územní plán navrhuje novou koncepci energetického zásobování stabilizovaných 
i rozvojových ploch města Ledvice. Navrhovaná celoplošná energetická koncepce je založena 
na dvojcestném zásobování energiemi. Připouští tyto možnosti : 

 elektřina + dodávkové teplo 

 elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích 

2. Navrhuje se vybudovat přípojku nadzemního vedení VN 35 kV k plochám přestavby P1, P3, 
P4, P6, P9. 

3. Je navržena výstavba distribuční trafostanice odpovídající kapacity (orientační parametry - 
TS2/ 35/0,4 kV) pro přestavbové plochy uvedené v bodě 3.  Dále bude trafostanice zásobovat 
blízké stabilizované plochy. Dojte tak k odlehčení zátěže stávající trafostanice, jejíž rezerva 
bude využita pro napojení rozvojových ploch v západní části intravilánu obce. Pro novou 
trafostanici je nutno vymezit v územním řízení samostatný pozemek přístupný z veřejného 
prostoru. Její poloha uvedená v grafické dokumentaci územního plánu je orientační a 
nezávazná. 

4. Z podrobné dokumentace je převzat projekt dálkového teplovodního nadzemního napaječe 
odpovídající kapacity z elektrárny Ledvice do Ledvic, jehož realizace proběhla souběžně se 
zpracováním této etapy územního plánu. Poloha napaječe uvedená v grafické dokumentaci 
územního plánu je orientační a nezávazná. 

5. Do územního plánu je převzat projekt místního rozvodu tepla, jehož realizace proběhla 
souběžně se zpracováním této etapy územního plánu. Rozvody jsou realizovány jako 
podzemní /bezkanálové uložení/. Poloha rozvodů tepla uvedených v grafické dokumentaci 
územního plánu je orientační a nezávazná. 

6. Dále územní plán přebírá z podrobné dokumentace přeložku kmenových vedení vysokého 
napětí 35 kV provozovaných a.s. SD.  

7. Respektuje se a zachovává stávající telekomunikační systém a navrženo jeho rozšíření do 
rozvojových ploch. Rozšíření bude realizováno v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. 

 

D.2.2. Vodní hospodářství  

Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou 

1. V souladu s koncepcí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje se respektuje 
jako zdroj pitné vody pro řešené území oblastní vodovod Severní Čechy (Přísečnice) 
z tlakového pásma vodojemu „Chlum“.  

2. Navrhované zastavitelné i přestavbové plochy bytové výstavby, vybavenosti a drobné výroby 
a skladování budou napojeny na nově zřízené vodovodní řady. Ty budou propojeny na 
stávající řady a zokruhovány pro vyšší plynulost a spolehlivost dodávky vody. Poloha těchto 
vodovodních řadů uvedených v grafické dokumentaci územního plánu je orientační a 
nezávazná. 

3. Jako protipožární opatření budou na těchto vodovodních řadech vysazeny po cca 80 m 
požární hydranty. 
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4.  V souvislosti s postupným navýšením spotřeby pitné vody bude provedena rekonstrukce řadu 
v Mírové ulici.  

 

Kanalizace a čištění odpadních vod 

1. Územní plán respektuje a zachovává existující systém kanalizace a čištění odpadních vod. 

2. Nová kanalizace bude budována výhradně jako splašková. Splašková kanalizace (orientační 
parametry DN 250) se napojí na stávající jednotnou kanalizaci. 

3. Navrhované rozvojové plochy budou napojeny přípojkami (orientačně DN 125 až 150) na 
novou splaškovou kanalizaci. Část navrhovaných rozvojových ploch bude napojena na 
stávající jednotnou kanalizaci. Poloha přípojek uvedených v grafické dokumentaci územního 
plánu je orientační a nezávazná. 

4. Některé rozvojové plochy zejména přestavbové plochy na východním okraji obce (v prostoru 
skládky mouru) budou pravděpodobně z důvodu terénního reliéfu odkanalizovány 
přečerpáváním splaškových vod. 

5.  Veškeré splaškové vody z navrhovaných rozvojových ploch budou svedeny kanalizačními 
systémy do stávající městské ČOV, která disponuje dostatečnou rezervní kapacitou.  

6. Dešťové vody ze střech rodinných domů budou využity pro zálivku zahrad těchto domů.  

7. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou převáděny záchytnými příkopy 
vedenými podél nově zřízených komunikací a návazně odvodňovacími kanály do recipientů 
(Ledvický potok, vodní plocha na rekultivované vnitřní výsypce dolu Bílina). 

 

D.2.3. Odpadové hospodářství 

1. Celková koncepce nakládání s odpady ve městě Ledvice bude podřízena cílům daným 
Plánem odpadového hospodářství (POH) Ústeckého kraje. 

2. Při nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem budou využívány  skládky mimo 
řešené území města Ledvice.  

3. Navrhované zastavitelné plochy a plochy přestavby budou  zapojeny do systému nakládání 
s odpady.  

 

D.3. Občanské vybavení 

1. Územní plán respektuje stabilizované plochy občanského vybavení. 

2. Územní plán připouští možnost integrovat občanské vybavení místního významu v rámci 
výstavby bytových a rodinných domů. 

3. Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z32 pro doplnění potřeb sportovních aktivit 
navazujícího sportovního areálu v obci. 

4. Pro občanské vybavení je vymezena územní rezerva R16 na místě zbořeného kina při ulici 
Jiráskova. Její potřebnost bude v budoucnosti posouzena v návaznosti a na reálný rozsah 
navrhované bytové výstavby.  

5. Nad rámec známých potřeb je vymezena územní rezerva pro občanskou vybavenost na místě 
bývalé rozvodny dolů (R12).   

 

D.4. Veřejná prostranství 

1. Územní plán respektuje stávající plochy veřejných prostranství 

2. Přiměřené plochy veřejných prostranství budou vymezeny v rámci rozvojových ploch pro 
bydlení - zejména se to týká ploch hromadného bydlení Z21 a Z26.  
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E. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a pod.  

 

E.1. Koncepce uspořádání krajiny 

1. Územní plán respektuje řešení obnovy krajiny v rámci odborně navržených velkoplošných 
rekultivací území lomu Bílina - SD, a.s.    

2. Po ukončení ukládání vedlejších energetických produktů v bývalém odkališti ELE bude zřízen 
Ledvický rybník (asanační plocha A1 a navazující plochy územních rezerv R3 - R7). 

3. Do koncepce uspořádání krajiny je zahrnuta revitalizaci Ledvického potoka (dle studie 
Revitalizace Ledvického potoka před zaústěním - projekt na odstranění ekologických škod .. 
7/2010), která obsahuje i zřízení drobných vodních ploch (asanační plochy A12, A13)   

4. Územní plán doporučuje připravovat v Ledvicích kultivaci parků a parkových lesů, zejména 
území „centrálního parku“. 

5. Územní plán využívá k ochraně a obnově přírodních složek krajiny právního institutu 
územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny - vymezuje skladebné části ÚSES, tzn. 
biocentra a biokoridory. 

 

E.2. Návrh systému ÚSES 

1. Koncepce uspořádání krajiny „vně“ zástavby území města Ledvice je dána projektovými 
dokumentacemi k rekultivacím území lomu Bílina. Územní plán v tomto specifickém případě 
obce nacházející se v území zdevastovaném velkoplošnou těžbou respektuje odborné 
rekultivační projekty. 

2. Ve volné krajině v přímé návaznosti na  zastavěné území Ledvic je vymezen územní systém 
ekologické stability (ÚSES) krajiny; linie biokoridoru lokální (místní) úrovně významnosti, který 
v severní části sleduje tok Ledvického potoka, v západní části je veden okrajovou částí těžbou 
zdevastovaného území, v němž jsou intenzivně prováděny rekultivace, zejména lesnické 
(dokončené rekultivační výsadby na jihu k.ú. Ledvice) a hydrické (drobné vodní plochy, 
propojené založeným vodním tokem). Na tomto lokálním biokoridoru jsou vymezena dvě 
lokální (místní) biocentra: LBC 1 na Ledvickém potoce, ve východní části k.ú. Ledvice, LBC 2 
v prostoru rekultivací, při jižní hranici k.ú. Ledvice. Lokální biokoridor je členěn na dva úseky: 
LBK A mezi biocentry 1 a 2, LBK B z biocentra 1 na východní hranici k.ú. Ledvice. 

 

Vymezené skladebné části ÚSES: 

LBC 1  

- minimální výměra: 3 ha, 

- cílový typ ekosystémů: lesní - dřeviny lužního lesa, v jižní části dřeviny buko-dubového (2.) 
vegetačního stupně, 

- management: revitalizace potoka a založení tůně dle projektu (BPT, a.s., 2010), dosadba 
dřevin dle přirozené druhové skladby (zejména náhrada hybridních topolů). 

LBC 2 

- minimální výměra: 4 ha, 
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- cílový typ ekosystémů: v severní části - mokřadní (vlhké louky a rákosiny, drobné vodní 
plochy, vodní tok s břehovým doprovodem dřevin lužního lesa); v jižní části - lesní (dřeviny 
buko-dubového vegetačního stupně), 

- management: založení a údržba luk, výsadba dřevin na březích vodních ploch a podél potoka; 
v lesní části kombinovaného biocentra náhrada přípravných dřevin dřevinami cílovými (dub, 
habr apod.). 

LBK A 

- minimální šířka: 20 m, 

- cílový typ ekosystémů: mokřadní (vlhké louky a rákosiny, vodní tok s tůněmi a břehovým 
doprovodem dřevin lužního lesa), 

- management: založení a údržba luk, výsadba a dosadba dřevin podél potoka, náhrada 
přípravných dřevin dřevinami lužního lesa (jasan, dub apod.).  

 

LBK B 

- minimální šířka: 20 m, 

- cílový typ ekosystémů: mokřadní (vlhké louky a rákosiny, vodní tok s tůněmi a břehovým 
doprovodem dřevin lužního lesa), lesní (dřeviny lužního lesa), 

- management: dosadba dřevin dle přirozené druhové skladby (zejména náhrada hybridních 
topolů).  

 

Minimální prostorové parametry skladebných částí ÚSES stanovují nezbytné minimum - 
v případě nedosažení tohoto minima je prokázáno, že skladebná část ÚSES neplní svoji 
funkci. 

 

Podmínky využití plocha koridorů ÚSES:  

- neumísťovat do ploch a koridorů ÚSES jakékoliv stavby, které by zhoršovaly stávající úroveň 
ekologické stability, s výjimkou liniových staveb veřejné infrastruktury v případě krátkého 
křížení biokoridoru,  

- po zpracování dokumentace typu „Projekt ÚSES“ přistoupit k realizaci opatření ke zvýšení 
ekologické stability vymezených skladebných částí ÚSES a dosažení cílového stavu 
ekosystémů. 

 

E.3. Prostupnost krajiny 

1. Budou respektována řešení zvýšení prostupnosti krajiny v rámci odborně navržených 
velkoplošných rekultivací území lomu Bílina.  

2. Územní plán vymezuje pro  zvýšení prostupnosti krajiny koridory pro cyklostezky a veřejné 
pěší cesty.    

3. Na místě stávajícího úložiště vedlejších energetických produktů (VEP) je vymezen Ledvický 
rybník s doprovodnými motorovými i nemotorovými komunikacemi. 

 

E.4. Koncepce rekreačního využívání krajiny 

1. Krajinářský a rekreační areál  je vymezen v prostoru bývalého odkaliště ELE, mezi 
Duchcovem a Ledvicemi. Jeho jádrem bude vodní nádrž, tzv. Ledvický rybník (předběžný 
odhad: na území Ledvic cca 65 ha, celková rozloha rybníka včetně území patřícího k 
Duchcovu cca 80 ha). 

2. Postupně bude rekultivována vnitřní výsypku dolu Bílina, včetně provedení krajinářských 
úprav. 
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3. Rekreační využívání krajiny bude posíleno navrhovaným systémem pěších a cyklistických 
stezek. 

4. Jako dlouhodobý záměr bude sledována možnost propojení Ledvického rybníka s budoucími 
jezery Maxim a Most. 

5. Součástí koncepce uspořádání krajiny je revitalizace Ledvického potoka (dle studie 
Revitalizace Ledvického potoka před zaústěním - projekt na odstranění ekologických škod .. 
BPT, a.s. 7/2010), která obsahuje i zřízení drobných vodních ploch (asanační plochy A12, 
A13). 

 

E.5. Opatření proti povodním 

1. Územní plán navrhuje  vybudovat Ledvický rybník s parametry, které zajistí spolehlivou 
ochranu zastavěného území Ledvic i prostoru rizikového vzdutí u propustku pod tratí ČD č. 
130 na východním okraji řešeného území proti přívalovým vodám přitékajícím Krušnohorskými 
bystřinami (Osecký a Hájský potok, přeložka Klášterského potoka). 

2. Územní plán navrhuje provést odpovídající protipovodňová opatření na obtoku Oseckého 
potoka kolem úložiště (dočasný vodní kanál) vedlejších energetických produktů, ve formě 
bezpečnostního přelivu  zaústěného do tohoto úložiště, a to po dobu existence tohoto úložiště. 

3. Územní plán upozorňuje na nutnost provedení souvisejících protipovodňových opatření na 
přeložce Klášterského potoka pod nádražím Osek - v katastru města Duchova, odkud může 
hrozit vážné nebezpečí při vzniku extrémního přívalu vody.  

 

E.6. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin 

1. Územní plán nenavrhuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.  

2. V koordinačním výkrese ÚP jsou zahrnuta chráněná ložisková území (CHLÚ), dobývací 
prostory (DP), jakož i další faktory související s problematikou dobývání nerostů (poddolovaná 
území, stará důlní díla, výsypkové hospodářství aj.).  

3. V řešeném území jsou evidovány níže uvedené sesuvy, poddolovaná území, CHLÚ, výhradní 
ložiska a dobývací prostory: 

 Sesuvy: Chudeřice č. 5965, č. 5966, č. 5967, Ledvice č. 5979, č. 5980, č. 5981, č. 
5983 

 Poddolovaná území: Hrdlovka – Nový Dvůr č. 1521, Ledvice 2 č. 1531, Ledvice 1 
č. 1534, Ledvice 4 č. 1565, Ledvice 3 č. 1566, Duchcov 3 č. 1567, Chotějovice 1 
č. 1582, Chotějovice 2 č. 1592, Želénky 3 č. 1600, 

 CHLÚ: Duchcov č. 07560000, Bílina č. 07570000, 

 Výhradní ložiska: Duchcov – Pokrok 2 č. 307560000, Bílina – Velkolom M. Gokij 
č. 307570000, 

 Dobývací prostor: Bílina č. 30049, Duchcov č. 30057 

4. Územní plán navrhuje aby příslušné orgány společně se spol. SD, a.s. Bílina zajistili podání 
návrhu na odpis zbytkových zásob (jejichž využití již nelze z územně technických důvodů 
předpokládat) zasahujících do zastavěného a zastavitelného území Ledvic.   

5. U zastavitelných ploch které se nacházejí na poddolovaném území (Z21, Z26, Z17) územní 
plán navrhuje, v rámci dalších územně plánovacích a projektových prací, zpracování 
odborného posudku báňským znalcem hodnotícího vlivy poddolování  na podmínky využití 
území.  
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F. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud 
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípusného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití) 
 
 

S ohledem na specifické podmínky a charakter území, územní plán některé druhy ploch 
s rozdílným způsobem využití zpřesňuje nebo člení podrobněji než je uvedeno ve vyhlášce 
č. 501/2006 Sb. Nad rámec vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně a plochy rekultivace - asanace. 
Názvy a obsah regulace těchto ploch jsou dále uvedeny.  
 
 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

BI plochy bydlení - individuální v rodinných domech 

Hlavní využití:  

 bydlení v rodinných domech; 

Přípustné využití: 

 rodinné domy včetně doplňkových staveb, se zahradami okrasnými  
a užitkovými; 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

 občanské vybavení lokálního významu, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení; 

 sportovní hřiště a dětská hřiště lokálního významu nerušící obytnou funkci; 

 veřejná prostranství, zeleň, drobné vodní plochy; 

Nepřípustné využití: 

 stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, 
vibrace, zápach apod.); 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní 
zástavby, respektovat a vytvářet urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží 
s možností využití podkroví; 

 index maximálního zastavění, vč. zpevněných ploch je stanoven na hodnotu 0,5. 
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BH plochy bydlení - hromadné bydlení v bytových domech 

Hlavní využití:  

 bydlení v bytových domech; 

Přípustné využití: 

 bytové domy včetně doplňkových staveb; 

 zahrady okrasné a užitkové; 

 stavby a zařízení občanské vybavenosti lokálního významu, integrované ke stavbám pro 
bydlení, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení; 

 veřejná prostranství, zeleň, drobné vodní plochy; 

 sportovní hřiště a dětská hřiště lokálního významu nerušící obytnou funkci; 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

Nepřípustné využití: 

 stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, 
vibrace, zápach apod.); 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní 
zástavby, respektovat a vytvářet urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 3 nadzemní podlaží 
s možností využití obytného podkroví; 

 index maximálního zastavění, vč. zpevněných ploch je stanoven na hodnotu 0,6. 

 

RZ plochy rekreace - zahrádkářské kolonie 

Hlavní využití:  

 stavby pro rodinnou rekreaci; 

 zahrady; 

Přípustné využití: 

 doplňkové stavby související se stavbami pro rodinnou rekreaci,  

 související dopravní a technická infrastruktura; 

 veřejná prostranství, zeleň;  

 sportovní a dětská hřiště lokálního významu;  

Nepřípustné využití: 

 stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

 stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují rekreační funkce (hlučnost, prašnost, 
vibrace, zápach apod.); 

Podmínky prostorového uspořádání: 
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 nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní 
zástavby, respektovat a vytvářet urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 1 nadzemní podlaží 
s možností využití podkroví; 

 index maximálního zastavění, vč. zpevněných ploch je stanoven na hodnotu 0,3. 

 

OV plochy veřejné občanské  vybavenosti 

Hlavní využití:  

 stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní prodej a služby, administrativu 
a veřejnou správu, ubytování, veřejné stravování, vzdělávání, zdravotnictví a sociální 
péči, kulturu a pro ochranu obyvatelstva;  

Přípustné využití: 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

 plochy a zařízení pro sport a rekreaci;  

 veřejná prostranství, zeleň; 

 byty majitelů a správců zařízení; 

 doplňkové stavby související s hlavním využitím 

Nepřípustné využití: 

 stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce občanského vybavení (hlučnost, 
prašnost, vibrace, zápach apod.); 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní 
zástavby, respektovat a vytvářet urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 

OS  plochy občanského vybavení - sport a rekreace 

Hlavní využití:  

 plochy a zařízení pro sport a rekreaci  

Přípustné využití: 

 navazující zařízení zabezpečující provoz a potřeby území;  

  zařízení doplňující hlavní využití (maloobchod, ubytování, zařízení pro majitele, správce 
a obsluhu apod.); 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

 veřejná prostranství, zeleň; 

Nepřípustné využití: 

 stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
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 stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných 
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce občanského vybavení (hlučnost, 
prašnost, vibrace, zápach apod.); 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní 
zástavby, respektovat  a vytvářet urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 

OH  plochy občanského vybavení - hřbitovy 

Hlavní využití:  

 hřbitovy, včetně technického zázemí pro pohřebnictví; 

Přípustné využití: 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

 veřejná prostranství, zeleň; 

 stavby občanského vybavení slučitelné s účelem pohřebnictví; 

Nepřípustné využití: 

 veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 
 

P plochy veřejných prostranství 

Hlavní využití:  

 náměstí a návsi; 

 prostranství, ulice, cesty, které mají významnou veřejnou prostorotvornou a 
komunikační funkci;  

 doplňková upravená zeleň včetně drobných vodních ploch;  

 související odstavné a parkovací plochy; 
Přípustné využití: 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury; 

 občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím; 

 sportovní a dětská hřiště; 

Nepřípustné využití: 

 veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové úpravy musí zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby, respektovat  a 
vytvářet urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 
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DS  plochy dopravní infrastruktury - silnice  

Hlavní využití:  

 dopravní stavby a zařízení (silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace) a stavby 
pro pěší a cyklistickou dopravu; 

 plochy které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (autobusové zastávky, mosty, 
opěrné zdi, náspy, zářezy apod.);  

 garáže; 

 odstavné a parkovací plochy;   

Přípustné využití: 

 doprovodná a izolační zeleň;  

 související technická infrastruktura; 

Nepřípustné využití: 

 veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat a vytvářet krajinářské, 
urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 

DZ  plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava  

Hlavní využití:  

 stavby a zařízení drážní dopravy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů,  kolejišť; 

Přípustné využití: 

 související technická  a dopravní infrastruktura;  

 doprovodná a izolační zeleň;  

 občanská vybavenost integrovaná do zařízení železniční dopravy; 

Nepřípustné využití: 

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat a vytvářet krajinářské, 
urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 

TX a DX plochy specifických zařízení technické infrastruktury a specifické 
dopravy 

Hlavní využití:  

 uzlové a liniové stavby technické infrastruktury a s nimi související zařízení  
Přípustné využití: 

 související dopravní infrastruktura;  

 doprovodná a izolační zeleň 

Nepřípustné využití: 
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 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat krajinářské, urbanistické i 
architektonické hodnoty daného místa; 

 

VD plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 

Hlavní využití:  

 lehká okolí nerušící výroba, skladování, technické služby, servis a prodej, manipulační 
plochy; 

Přípustné využití: 

 související technická, dopravní infrastruktura;  

 administrativa a správa, obslužné zázemí pro zaměstnance; 

 stavby pro bydlení majitelů a správců při dodržení hygienických předpisů;  

 doprovodná a izolační zeleň;  

Nepřípustné využití: 

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

 stavby a zařízení zhoršující kvalitu prostředí mimo hranice předmětné plochy (hlučnost, 
prašnost, vibrace, zápach apod.); 

 zařízení zvyšující nadměrně dopravní provoz; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní 
zástavby, respektovat a vytvářet urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 10 metrů nad okolním 
terénem; 

 index maximálního zastavění, vč. zpevněných ploch je stanoven na hodnotu 0,8. 
 

VP plochy pro průmyslovou výrobu a sklady  

Hlavní využití:  

 průmyslová, zemědělská i smíšená výroba a skladování; 

Přípustné využití: 

 související technická  a dopravní infrastruktura;  

 administrativa a správa, obslužné zázemí pro zaměstnance; 

 stavby pro bydlení majitelů a správců při dodržení hygienických předpisů;  

 doprovodná a izolační zeleň;  

Nepřípustné využití: 

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

 stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují nad přípustnou míru limity uvedené 
v příslušných předpisech (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.); 
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Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat a vytvářet urbanistické i 
architektonické hodnoty daného místa; 

 index maximálního zastavění, vč. zpevněných ploch je stanoven na hodnotu 0,8. 
 

ZP parková zeleň 

Hlavní využití:  

 parkově upravené plochy veřejně přístupné zeleně, zejména na náměstí a na návsích 
s prvky drobné architektury a uličního mobiliáře;  

Přípustné využití: 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

 sportovní a dětská hřiště související s hlavním využitím; 

 drobné vodní plochy polyfunkčního využití, včetně okrašlující a rekreační funkce;  
Nepřípustné využití: 

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 
 

ZX zeleň izolační, ochranná, ostatní 

Hlavní využití:  

 plochy veřejné zeleně s převažující funkcí ochrannou a izolační;  

 plochy soukromé zeleně zahrad a sadů;  

Přípustné využití: 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

 oplocení; 

 hospodářské stavby pro obhospodařování pozemku; 

 pěší a cyklistické stezky; 

Nepřípustné využití: 

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 
 

TV a WT plochy pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky 

Hlavní využití:  

 vodní plochy a vodní toky; 

Přípustné využití: 

 zařízení pro údržbu, sledování a regulaci vodního režimu; 

 stavby a zařízení protipovodňového charakteru a protierozní opatření (poldry, hráze, 
náspy a pod.); 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

Nepřípustné využití: 

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 
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Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat a vytvářet krajinářské, 
urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 

Z plochy zemědělské 

Hlavní využití:  

 zemědělský půdní fond;  
Přípustné využití: 

 související dopravní a technická infrastruktura; 

 pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (zemědělské stavby a 
změny využití území nepodléhající územnímu rozhodnutí ani souhlasu); 

 rozptýlená zeleň, meze, terasy, terénní úpravy; 

 doplňkové vodní plochy; 

Nepřípustné využití: 

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 jedná-li se o nové stavby nebo změny stávajících staveb musí být respektovány i 
vytvářeny krajinářské, urbanistické a v opodstatněných případech i architektonické 
hodnoty daného místa; 

 

L plochy lesní 

Hlavní využití:  

 plochy určené k plnění funkcí lesa; 
Přípustné využití: 

 stavby a zařízení lesního hospodářství (zemědělské stavby a změny využití území 
nepodléhající územnímu rozhodnutí ani souhlasu); 

 stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury; 

 cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (altány, odpočinková a informační 
místa). 

Nepřípustné využití: 

 veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 jedná-li se o nové stavby nebo změny stávajících staveb musí být respektovány i 
vytvářeny krajinářské, urbanistické a v opodstatněných případech i architektonické 
hodnoty daného místa; 

 

K plochy krajinné zeleně  

Hlavní využití:  

 nespecifikované plochy krajinné zeleně; 
Přípustné využití: 
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 cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro  turistiku (altány, odpočinková a 
informační místa); 

Nepřípustné využití: 

 veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím; 
 

N plochy ovlivněné těžbou nerostů 

Hlavní využití:  

 plochy a zařízení vnitřních a vnějších výsypek povrchových lomů ; 

Nepřípustné využití: 

 využití území které brání nebo znesnadňuje budoucí rekultivaci vnitřních a vnějších 
výsypek povrchových lomů; 

 
 

X plochy pro specifické rekultivace a asanace  

 Hlavní využití:  

 plochy a zařízení vnitřních a vnějších výsypek povrchových lomů určených k provedení 
specifické formy rekultivace; 

 plochy průmyslových areálů určených k provedení specifické formy asanace; 

Nepřípustné využití: 

 využití území, které brání nebo znesnadňuje provedení rekultivace vnitřních a vnějších 
výsypek povrchových lomů a asanace vybraných částí průmyslových areálů; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 Asanační plocha A11 je určena k vytvoření zalesněného zemního izolačního valu 
s krajinnou zelení na ochranu životního prostředí obce od nepříznivých vlivů těžební 
činnosti lomu Bílina;  

 Asanační plocha A5 je určena k provedení asanace s max. indexem zpevněných ploch 
cca 0,3 podílu celé plochy, zástavba objekty se nepředpokládá. Využití území nesmí 
vyvolávat negativní účinky na životní prostředí překračující nad přípustnou míru limity 
uvedené v příslušných předpisech (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.) vůči 
zastavěným plochám využitým pro bydlení a zastavitelným plochám pro rozvoj bydlení 
na jihovýchodním okraji Ledvic.  

 

WP plochy bývalého odkaliště 

Hlavní využití:  

 plochy a zařízení úložišť vedlejších produktů průmyslové a energetické výroby na ploše 
bývalého odkaliště ELE; 

Nepřípustné využití: 

 využití území které brání nebo znesnadňuje budoucí rekultivaci úložiště vedlejších 
produktů průmyslové a energetické výroby; 

Podmínky prostorového uspořádání: 
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 Asanační plocha A1 a plochy územních rezerv R3 - R7 v bývalém odkališti jsou určeny 
pro zřízení Ledvického rybníka a navazujících staveb a zařízení.   
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G. vymezení vPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit  
 

G.1.  Vymezení VPS pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 

Kód záměru Kód využití Způsob využití 

Z2 DS koridor dopravní infrastruktury - silniční 

Z3 DS koridor dopravní infrastruktury - silniční (nemotorová doprava) 

Z5 DS koridor dopravní infrastruktury - silniční 

Z6 DS koridor dopravní infrastruktury - silniční (nemotorová doprava)  

Z11 DS koridor dopravní infrastruktury - silniční 

Z18 DS koridor dopravní infrastruktury - silniční 

Z22 DS koridor dopravní infrastruktury - silniční 

Z29 DS plocha dopravní infrastruktury - silniční 

Z30 DS plocha dopravní infrastruktury - silniční 

Z31 DS plocha dopravní infrastruktury - silniční 

Z43 DZ plocha dopravní infrastruktury - železniční 

Z44 DS plocha dopravní infrastruktury - silniční 

Z45 DS plocha dopravní infrastruktury - silniční 

 
 

G.2. Vymezení VPO pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 

Územní plán nevymezuje tento typ veřejně prospěšných opatření.  

 

G.3. Vymezení asanací pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit 

 

Územní plán nevymezuje tento typ asanací. 

 

 

H. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí 
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, 
názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 
1 katastrálního zákona 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  

Územní plán nevymezuje tento typ veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství.  
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I. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

 

 

Kód 
záměru 

Kód 
současn

ého 
využití 

Kód 
budoucí

ho 
využití 

Možné budoucí využití 
Výměra 

ha 
Specifické podmínky pro 

prověření, poznámka 

R1 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu. 

R2 N DS, WT plocha dopravní infrastruktury 
– silniční, plavební kanál  

8,25  úsek koridoru silničního spojení 
Ledvice - Duchcov - Braňany - 
Most; výhledový podnět pro 
rozvoj a stabilizaci území po 
ukončení těžby, koordinace 
silniční trasy se stezkou pro 
cyklisty a s ideou plavebního 
kanálu pro spojení Ledvický 
rybník - jezero Maxim; 
prověření v rámci územní 
studie nadmístního významu.   

R3 Územní rezerva byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu. 

R4 N, WP K plocha krajinné zeleně  10,88 plocha krajinné zeleně 
přiléhající k návrhu koridoru 
obnoveného silničního spojení 
Ledvice - Duchcov a k vodnímu 
kanálu pro dočasné zamezení 
přítoku vody do prostoru 
úložiště VEP; prověření v rámci 
navrhované územní studie 
Ledvického rybníka. 

R5 N, WP OS plocha občanského vybavení - 
sport a rekreace  

8,48  plocha pro sport a rekreaci 
přiléhající k budoucímu 
Ledvickému rybníku; prověření 
v rámci navrhované územní 
studie Ledvického rybníka. 

R6 X, WP K plocha krajinné zeleně  6,48  plocha krajinné zeleně 
přiléhající k budoucímu 
Ledvickému rybníku; prověření 
v rámci navrhované územní 
studie Ledvického rybníka. 

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

OS plocha občanského vybavení - 
sport a rekreace 

10,35  využití území bude respektovat 
hodnoty krajinné zeleně 
přiléhající k budoucímu 
Ledvickému rybníku; prověření 
v rámci navrhované územní 
studie Ledvického rybníka. 

R8 L DS plocha dopravní infrastruktury - 
silniční 

1,09  koridor pro silniční obsluhu 
budoucího Ledvického rybníka 
využívající stávající účelovou 
komunikaci; prověření v rámci 
navrhované územní studie 
Ledvického rybníka. 

R9 L, DS DS plocha dopravní infrastruktury - 0,53 koridor cyklostezky pro obsluhu 
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Kód 
záměru 

Kód 
současn

ého 
využití 

Kód 
budoucí

ho 
využití 

Možné budoucí využití 
Výměra 

ha 
Specifické podmínky pro 

prověření, poznámka 

silniční (nemotorová doprava) budoucího Ledvického rybníka 
využívající stávající účelovou 
komunikaci; prověření v rámci 
navrhované územní studie 
Ledvického rybníka. 

R10 L, ZP, 
DS, DX 

DS plocha dopravní infrastruktury - 
silniční  

0,48  koridor pro silniční napojení 
budoucího Ledvického rybníka 
na zástavbu Ledvic; prověření 
v souvislosti s vývojem záměru 
na zřízení Ledvického rybníka 
v rámci budoucí změny ÚP 
Ledvic.  

R11 ZX BI plocha bydlení - individuální  0,43  plocha v současnosti využívaná 
jako zahrady;  prověření 
možného budoucího využití 
v rámci budoucí změny ÚP 
Ledvic. 

R12 VD OV plocha veřejné občanské 
vybavenosti  

0,67  plocha v současnosti využívaná 
pro drobnou výrobu a výrobní 
služby; předpoklad prověření 
možností využití v rámci 
budoucí změny ÚP Ledvic 
(veřejná vybavenost, možnost 
integrace s bydlením a pod.). 

R13 ZX RZ plocha rekreace – 
zahrádkářské kolonie 

0,09 využití plochy je omezené OP 
elektrického vedení dolů Bílina 

R14 ZX RZ plocha rekreace – 
zahrádkářské kolonie 

0,14 využití plochy je omezené OP 
elektrického vedení dolů Bílina 

R15 ZX BI plocha bydlení - individuální 0,39 principy zástavby převzít z územní 
studie: Rodinné domy a byty města 
Ledvice, jihozápad - 2010 

R16 ZX OV plocha veřejné občanské 
vybavenosti 

0,05 plocha využívaná jako zahrada, 
v budoucnosti prověření 
možností využití plochy pro 
občanské vybavení. 

 
 

 U ploch územních rezerv R2 – R10 se stanovuje podmíněně přípustná podmínka: 
Před  vydáním územního rozhodnutí bude zpracován podrobný biologický průzkum (odborně 
způsobilou osobou) zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (skokana 
skřehotavého, skokana štíhlého, užovku obojkovou, modráčka, motáka pochopa a chřástala 
vodního), který výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ověří.  V případě prokázání 
výskytu zvláště chráněného druhu, který by mohl být negativně záměrem ovlivněn, je 
nezbytné požádat příslušný orgán ochrany přírody (aktuálně krajský úřad) o povolení výjimek 
ze zákazů. 
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J. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

 

1. Územní plán stanovuje asanační plochu budoucího Ledvického rybníka A1 včetně 
navazujících okolních ploch, vymezenou ve výkrese základního členění území a 
v koordinačním výkrese, jako plochu ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie.  

 
2. Obsahem územní studie bude vypracování podkladů které umožní zadání projektové 

dokumentace nutné pro realizaci rybníka a úprav okolního území (zejm. stanovení podmínek 
vodohospodářského řešení, podmínek zajištění protipovodňové ochrany území, řešení 
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, stanovení zonace území, časové etapizace 
realizace rybníka).   

 

 

Označení 
plochy 

Lhůta pro zadání studie 
Vložení dat do evidence územně plánovací 

činnosti 

A1 do 1 roku od vydání územního plánu do 1 měsíce po ukončení zpracování studie 

 

 

K. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání 
regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se 
bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u 
regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho 
vydání 

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu. 
 

 

L. stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, pro které je stanoveno pořadí změn 
v území (etapizace).  
 

 

M. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Územní plán nevymezuje tento druh staveb.  
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N. stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona 

Územní plán nestanovuje žádná kompenzační opatření. 

 

 

O. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

Územní plán města Ledvice obsahuje: 

Textová část: 40 stran 

Grafická část: 

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

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

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 / 1: 2 000 
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SEZNAM vybraných POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
BD  bytový dům 
ČOV  čistírna odpadních vod 
DP  dobývací prostor 
ELE  elektrárna Ledvice 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
LBC  lokální biocentrum 
LBK  lokální biokoridor 
OS  rozvojová osa (dle PÚR a ZÚR) 
OP  ochranné pásmo 
ORP   obec s rozšířenou působností 
POH  plán odpadového hospodářství 
POPD  plán otvírky a přípravy dobývání 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR  Politika územního rozvoje ČR 
RD  rodinný dům  
SD  Severočeské doly a.s. 
SOB  specifická oblast (dle PÚR a ZÚR) 
ÚP  územní plán 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
VN  vysoké napětí 
VVN  velmi vysoké napětí 
VEP  vedlejší energetický produkt 
VPS  veřejně prospěšná stavba 
VPO  veřejně prospěšné opatření 
ZÚR ÚK Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnem nabytí účinnosti tohoto územního plánu pozbývá 
platnosti:  
 

Územní plán obce Ledvice  schválený dne 09.08.1999 Zastupitelstvem 
Města Ledvice  usnesením č. 185/1999.  
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
LEDVICE 

 

A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Město Ledvice  má platný Územní plán  sídelního útvaru Ledvice, který byl pořízen v souladu se 
zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánu a stavebním řádu pro celé správní území města Ledvice. 
Tento územní plán byl schválen zastupitelstvem města Ledvice dne 09.08.1999.  
 

A.1. ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Pořízení Územního plánu Ledvice (dále jen ÚP) bylo zahájeno po nabytí účinnosti novely stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Jeho zpracování a projednání se proto zcela řídilo tímto zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zastupitelstvo města Ledvice (dále jen ZO) rozhodlo v souladu se stavebním zákonem o pořízení ÚP 
Ledvice usnesením 190/2007 ze dne 31.10.2007.  
 
Pořízením ÚP Ledvice byl pověřen Úřad územního plánování v Bílině (dále jen pořizovatel), jehož 
pověřený úředník splňuje kvalifikační požadavky stanovené  § 24 stavebního zákona. Pro spolupráci 
s pořizovatelem byla ZO jmenována paní Ivana Procházková.    
 

A.2. ZADÁNÍ 
Na základě průzkumu území a přípravných prací zpracoval pořizovatel ve spolupráci s 
určeným zastupitelem v souladu s obsahem přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, návrh zadání ÚP Ledvice.  
 
Návrh zadání byl projednán podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Oznámení o projednání návrhu 
zadání ÚP Ledvice bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, dotčeným orgánům a sousedním obcím 
dopisem č.j. MUBI 14105/2011 ze dne 20.05.2011.  Veřejnosti bylo projednání návrhu zadání včetně 
poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu zadání připomínky, oznámeno na úřední 
desce Městského úřadu Bílina a na úřední desce Městského úřadu Ledvice. Návrh zadání  byl 
v souladu s §47 odst 2. stavebního zákona ve znění podle tehdejších platných právních předpisů 

vystaven k veřejnému nahlédnutí od 25.05.2011 do 24.06.2011.  Dotčené orgány a krajský úřad 
mohly ve stanovené lhůtě uplatnit své požadavky na obsah ÚP Ledvice vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů, sousední obce mohly uplatnit své podněty a ve stejné lhůtě 
mohl každý uplatnit připomínky k vystavenému návrhu zadání.   
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KUUK OŽP), jako 
orgán příslušný podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, vydal stanovisko  č. j. 1544/ZPZ/2011 a JID: 109769/2011/KUUK ze 
dne 14.06.2011 s konstatováním, že územní plánu Ledvice není nutno posoudit z hlediska vlivů na 
životní prostředí a stanovisko č.j.: 1544/ZPZ/2011/ÚP-629 a JID: 98590/2011/KUUK ze dne 20.06.11 
s konstatováním, že ÚP Ledvice nemůže mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v 
územní působnosti Krajského úřadu. Dílčí záměry, uvedené v návrhu zadání svým charakterem a 
lokalizací mimo plochy soustavy Natura 2000 a nebo v dostatečné vzdálenosti od nich, neohrožují 
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předměty ochrany a celistvost uvedených lokalit. Toto konstatování bylo krajským úřadem zopakováno 
i v dalších fázích projednání územního plánu. 
Vzhledem ke stanoviskům orgánu SEA a příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny nebyl v zadání 
vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

 
Na základě posouzení jednotlivých stanovisek, vyjádření, připomínek a podnětu 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh  ÚP Ledvice a  předložil 
jej ke schválení zastupitelstvu Města Ledvice.  Zadání  ÚP Ledvice bylo schváleno usnesením 

ZM č. 274/2011  dne 17.10.2011. Projektantem ÚP Ledvice se stal Ing. arch. Karel Beránek (č.aut. 
ČKA 1942).   
 

A.3. NÁVRH 
V souladu  s  §  50  odst. 1 stavebního zákona ve znění dle tehdejších platných právních předpisů byl 
na základě schváleného zadání zpracován návrh územního plánu. Společné jednání o návrhu ÚP bylo 
oznámeno v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, ve znění dle tehdejších platných právních 
předpisů, sousedním obcím, krajskému úřadu a dotčeným orgánům  dopisem č.j.:  MUBI 30614/2012  
ze dne 05.09.2012 s  oznámením místa a doby konání společného jednání, které se uskutečnilo dne 
24.09.2012 na Městském úřadě Bílina. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl 
umožněn dálkový přístup k návrhu ÚP Ledvice, který byl po celou dobu zpřístupněn k nahlédnutí na 
webových stránkách Města Bílina včetně možnosti přímého nahlédnutí u pořizovatele na Městském 
úřadě Bílina a na Městském úřadě Ledvice. Účastníci jednání byli vyzváni k uplatnění svých 
stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů od konání společného jednání tj. do 24.10.2012. Ze 
strany dotčených orgánů nebyl uplatněn požadavek na prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska 
v souladu s §50 odst. 2) stavebního zákona. 
 
V rámci připomínkového řízení obdržel pořizovatel od 19 oslovených dotčených orgánů celkem 17 
stanovisek, ze kterých 9 neuplatnilo žádné připomínky a 8 požadovalo respektování podmínek či 
úpravu textové a grafické části v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, těmto 
požadavkům se pořizovatel po dohodě s příslušnými dotčenými orgány snažil vyhovět.  Na základě 
těchto dohod byla provedena úprava návrhu ÚP. Z pěti sousedních obcí (Bílina, Světec, Zabrušany, 
Hostomice a Duchcov) neuplatnila  připomínku k projednávanému návrhu žádná z obci.  
 
Po dohodě  stanovisek dotčených orgánů  zpracoval pořizovatel  v souladu s §50 odst. 7  stavebního 
zákona, ve znění platném od 1.1.2013, žádost o stanovisko krajského úřadu k návrhu ÚP Ledvice č.j.: 
MUBI  8398/2013 ze dne 13.03.13.  KÚÚK UPS stanoviskem č.j.: 293/UPS/2011 a JID: 
76192/2013/KUUK ze dne 30.05.13 konstatoval  soulad ÚP z hlediska koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje ČR a soulad se Zásadami 
územního rozvoje Ústeckého kraje.  
 
S účinností od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, které 
do procesu pořizováni územně plánovacích dokumentací (dále jen ÚPD) vnesli změny, které jsou 
v případě rozpracovaných ÚPD upřesněny v přechodných ustanoveních zákona č. 350/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé související zákony a přechodných ustanovení vyhlášky č. 
458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pro ÚP Ledvice z 
přechodných ustanovení vyplynulo, že se návrh před veřejným projednáním upraví v souladu s novými 
právními předpisy a věcně s výsledky projednání.  
 
Na základě úprav vyplývajících z novely stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, výsledků 
vyhodnocení společného jednání a na základě stanoviska Krajského úřadu ÚK, UPS byl projektantem 
ÚP Ledvice upraven návrh pro veřejné projednání. O upraveném a posouzeném návrhu ÚP bylo 
zahájeno řízení o návrhu podle § 52 stavebního zákona. Veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI 387/2014/Pe 
ze dne 07.01.14 a oznámením o zahájení řízení o návrhu ÚP Ledvice č.j.: MUBI 555/2014 ze dne 
06.01.2014 bylo oznámeno místo a termín konání veřejného projednání. Návrh ÚP byl v tištěné 
podobě vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 09.01.14 do 19.02.2014 na Městském úřadě 
Bílina, Stavebním úřadě – úřadě územního plánování a na Městském úřadě Ledvice a v elektronické 
podobě na internetových stránkách Města Bílina. Pořizovatel ve veřejné vyhlášce uvedl možnost 
podání písemných námitek podle § 52 odst. 2 stavebního zákona a podání písemných připomínek 
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podle § 52 odst. 3 stavebního zákona s upozorněním, že k později uplatněným námitkám a 
připomínkám se nepřihlíží. Jednotlivě byly přizvány dotčené orgány, krajský úřad  a sousední obce 
oznámením č.j.: MUBI 555/2014 ze dne 06.01.2014. Dotčené orgány a krajský úřad pořizovatel vyzval 
k podání stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Veřejné projednání 
návrhu se konalo dne 12.02.2014 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Ledvice.  
 
Na veřejném projednání byl podán výklad projektantem ÚP Ledvice. O průběhu veřejného projednání 
byl veden písemný záznam. V souladu s novelou stavebního zákona byli všichni přítomní informování 
o zákonných možnostech uplatnění připomínek, námitek a stanovisek v souladu s §52 odst. (2) a (3) 
stavebního zákona.    Do 19.02.2014 nebyly k návrhu ÚP Ledvice   uplatněny žádné námitky ani 
připomínky a to ani připomínky ze strany sousedních obcí.   
  
V souladu s §53 odst. (1) stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem výsledky projednání.  V rámci řízení o návrhu obdržel pořizovatel od 19 oslovených 
dotčených orgánů 15 stanovisek z nichž převážná část s návrhem změny  souhlasila,  a nebo 
požadadovala úpravy, které jsou návrhem ÚP respektovány a nebo se nevztahují k předmětu řešení 
návrhu ÚP. Dle vyhodnocení výsledků veřejného projednání není nutné opakovat  veřejné projednání.   
 
Po vyhodnocení výsledků veřejného  jednání přezkoumal pořizovatel soulad návrhu ÚP Ledvice dle   
hledisek uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Na základě výsledků veřejného projednání 
byl návrh ÚP Ledvice upraven a spolu s jeho odůvodněním předložen v souladu s § 54 odst. 1 
stavebního zákona zastupitelstvu Města Ledvice, které jej jako orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. 
c) stavebního zákona vydává v samostatné působnosti formou opatření obecné povahy poté, co 
ověřilo na základě podkladů předložených pořizovatelem soulad návrhu ÚP Ledvice s politikou 
územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem krajského úřadu.  

 

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  

 

B.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR A ÚPD VYDANOU KRAJEM 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR  

 Územní plán (dále také ÚP) respektuje povinný soulad s částmi Politiky územního 
rozvoje ČR 2008 - usnesení vlády č. 969 ze dne 20.7.2009 (dále také PÚR), které se 
vztahují k řešenému území. Odůvodnění se proto soustřeďuje na popis jakým způsobem je 
toho souladu dosaženo.  

- ÚP respektuje zařazení správního území města Ledvice do specifické oblasti SOB5 - 
Mostecko a do rozvojové osy OS7 - Ústí nad Labem - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - 
hranice ČR/Německo (-Nürnberg). Dokladem respektování je textová část ÚP, zejm. 
kapitoly B. C. D. výrokové části ÚP, podrobně odůvodněné v kapitolách B. H. odůvodnění 
ÚP a celá grafická část dokumentace ÚP.   

- ÚP respektuje vymezený koridor konvenční železniční dopravy ŽD3 Cheb - Karlovy Vary 
- Chomutov - Most - Ústí nad Labem, který se dotýká východního kraje území Ledvic. 
Dokladem respektování je textová část ÚP, zejm. kapitola D. výrokové části ÚP, 
podrobně odůvodněná v kapitole H. odůvodnění ÚP a celá grafická část dokumentace 
ÚP.     

 

 ÚP respektuje dále uvedené republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území stanovené v PÚR ČR, které mají vztah k řešenému území.     
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pasáž z priority (14) zmiňující potřebu obnovení celých krajinných celků; Téma obnovy 
krajinného celku je základním tématem územního plánu, obnova příměstské krajiny 
postižené těžbou hnědého uhlí a energetickou výrobou je podmínkou rozvoje Ledvic. Téma 
je zahrnuto průřezově v celé textové a grafické části dokumentace ÚP.  

pasáž z priority (18) podporující posílení partnerství mezi městskými a venkovskými 
oblastmi; ÚP navrhuje v této souvislosti radikální obnovu přírodě blízké krajiny která obnoví 
propojení Ledvic a Duchcova. Krajina která přestala existovat v průběhu těžební a 
průmyslové činnosti bude obnovena realizací Ledvického rybníka, asanací vnitřních výsypek 
lomů, vytvořením koridoru pro obnovu dopravního spojení a vedení sítí technické 
infrastruktury. 

pasáž z priority (19) požadující účelné využívání a uspořádání území úsporné 
v nárocích na veřejné rozpočty na energie …; V průběhu zpracování ÚP byl plánován a 
realizován, z hlediska citované priority, mimořádně vhodný projekt teplofikace využívající 
polohu obce v blízkosti elektrárny Ledvice a výhodnou dodávku energetického tepla. 

pasáže z priorit (23), (24) požadující zlepšování dostupnosti území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury … zlepšování ochrany obyvatel před hlukem a 
emisemi z dopravy; ÚP navrhuje již zmiňovanou obnovu historického silničního spojení 
Ledvice – Duchcov, (výhledově též obnovu dopravního spojení s Mosteckem, či vytvoření 
plavebního kanálu mezi plánovanými vodními plochami - Ledvický rybník a jezero Maxim), 
ÚP dále vymezuje komunikace pro cyklistickou dopravu, posiluje zásobování území 
elektrickou energií a přispívá k realizaci teplofikace. Obnovované silniční spojení do 
Duchcova je vedeno po jihozápadním okraji obce, tak aby co nejméně zatěžovalo obytnou a 
sportovně relaxační zónu města.  

pasáž z priority (25) týkající se ochrany před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami; ÚP v této souvislosti zohledňuje specifikum území – poddolované lokality, pro 
které stanovuje zvláštní podmínky využití. ÚP pozitivně vyhodnocuje též význam zřízení 
Ledvického rybníka pro protipovodňovou ochranu obce. 

pasáž z priority (28) požadující řešení zajištění kvality života obyvatel ve všech 
potřebných souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu;  ÚP zahrnuje 
celou škálu návrhů na rozvoj území směřujících ve svém souhrnu ke zlepšení kvality života 
obyvatel – asanace příměstské krajiny, přestavba a dostavba dopravní a technické 
infrastruktury, posílení a kultivace městských prostorů, ochrana stávajících hodnot 
přírodních, kulturních a civilizačních. Spolupráce veřejného, soukromého sektoru a veřejnosti 
probíhá standardním způsobem stanoveným SZ.    

pasáž z priority (32) požadující zohlednit v urbanistické koncepci ve znevýhodněných 
městských částech kvalitu bytového fondu a věnovat pozornost vymezení ploch 
přestavby; Vzhledem k poloze Ledvic je možno celé řešené území pokládat za 
znevýhodněné v daném smyslu. ÚP navrhuje přestavbové plochy na východním okraji 
území, mj. na ploše po vyklizeném skladu mouru úpravny uhlí.    

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÚR ÚK 

Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK: 

 Nadřazenou ÚPD krajského měřítka jsou dle zákona 183/2006 Sb. Zásady územního 
rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚR ÚK), datum nabytí účinnosti této dokumentace je 20.10. 
2011. Z této ÚPD pro zpracování ÚP města Ledvice vyplývá povinnost respektovat: 

 

a) koridor konvenční železniční dopravy Cheb - Karlovy Vary - Chomutov - Most - Ústí 
nad Labem - koridor železniční trati č. 130 (VPS - označeno i, šířka koridoru 250 m)  

Požadavek byl splněn. ÚP Ledvice vymezuje koridor dopravní infrastruktury - drážní Z 43.  
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b) Priority územního plánování Ústeckého kraje. 

c) Úkoly pro územní plánování ve vymezené specifické SOB5 - Mostecko (jehož jsou 
Ledvice součástí). 

d) Úkoly pro územní plánování ve vymezené rozvojové ose OS7 - Ústí nad Labem - 
Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - hranice ČR/Německo (-Nürnberg) (jíž jsou Ledvice 
součástí). 

e) Úkoly pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje přírodních 
hodnot území kraje. 

f) Úkoly pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje civilizačních 
hodnot území kraje. 

g) Úkoly pro územní plánování pro upřesnění podmínek ochrany a rozvoje kulturních 
hodnot území kraje. 

h) Úkoly pro plánování a usměrňování územního rozvoje asanačních území ASA 6 - 
lomu Bílina a výsypky Pokrok. 

i) Úkoly pro plánování a usměrňování územního rozvoje asanačních území a ASA 7 - 
bývalé odkaliště elektrárny Ledvice. 

j) Dílčí úkoly stanovené pro naplňování cílových charakteristik krajinných celků KC 
Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14). 

 Vyhodnocení souladu ÚP Ledvice se ZÚR ÚK dle výše uvedených bodů b) až j) je 
provedeno na následujících stránkách tabulkovou formou.  
 
b)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke stanoveným prioritám 

územního plánování Ústeckého kraje  

 

a) 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 
sociální soudržnosti obyvatel kraje.  

Navrhované řešení obsažené v ÚP města Ledvice 
je v souladu s prioritou územního plánování kraje -  
návrhy týkající se zásadní rekultivace krajinného okolí 
Ledvic , spolu  podněty pro zlepšení životního prostředí, 
posílení dopravní dostupnosti, nabídka ploch pro rozvoj 
bydlení, vybavenosti a drobné výroby - vytvářejí 
předpoklady pro zlepšení všech třech pilířů URÚ. 

(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. ) 

Priorita je plněna. Činnosti které přesáhly meze 
únosnosti území jsou na ústupu a předpoklady pro 
zlepšení podmínek udržitelného rozvoje území se 
posilují.  

 

b) Životní prostředí 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

ÚP města Ledvice v plném rozsahu respektuje citovanou 
prioritu.  Návrhy ÚP zahrnují záměry na zásadní 
rekultivaci krajinného okolí Ledvic , využívají podněty pro 
zlepšení životního prostředí ve volné krajině i uvnitř sídla 
(asanace a rekultivace bývalého odkaliště ELE, vnitřních 
výsypek lomu Bílina, uvolnění prostoru úpravny uhlí aj.).    

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

nápravy životního prostředí je zahrnut v návrzích ÚP - 
asanace a rekultivace bývalého odkaliště ELE, vnitřních 
výsypek lomu Bílina, uvolnění prostoru úpravny uhlí aj.    

(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).  

Vzhledem k poškozené krajině obce Ledvice se ochrana 
přírodních hodnot týká jen malého zbytku území. 
Naopak je navržen postup jak přírodní hodnoty nástroji 
ÚP vytvářet.    

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

Priorita se plnou měrou vztahuje k ÚP Ledvice. ÚP 
navrhuje obnovu Ledvického rybníka a řešení celé 
soustavy vodohospodářských opatření, včetně 
revitalizace Ledvického potoka.  

(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení 

problémů vyhlášených oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší z důvodů překračování limitů některých 
znečišťujících látek (zejm. vlivem těžby surovin, 
energetické a průmyslové výroby) a v území 
zasažených zejména hlukem zejména z dopravy 
(dálniční a silniční, částečně i železniční doprava). 

Priorita je z velké míry záležitostí omezení vnějších 
negativních vlivů na území Ledvic (ELE, SD). Územní 
plán řeší stanovený úkol formou organizace dopravy, 
zamezením nadměrné průjezdné dopravy, podporou 
teplofikačního projektu obce, vymezením protihlukových 
zelených pásů a valů, odstupem nových rozvojových 
ploch pro bydlení a vybavenosti od potenciálních zdrojů 
znečišťujících látek.  

 

c) Hospodářský rozvoj 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

ÚP Ledvic naplňuje tuto prioritu přiměřeně, tím že 
vymezuje ve vhodných lokalitách  a v dostatečném 
rozsahu plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby.  

 (9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný 
rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého 
průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby 
hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády ČR 
č.331/1991 a č.444/1991 - převzaté z 2.změn 
a doplňků Územního plánu velkého územního celku 
Severočeské hnědouhelné pánve, včetně usnesení 
vlády ČR č.1176/2008. 

Problematika úzce souvisí se situací na území Ledvic, 
ale vliv ÚP na naplňování citované priority je 
zanedbatelný.  

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

Problematika úzce souvisí se situací na území Ledvic, 
ale vliv ÚP Ledvice na citovanou prioritu je 
zanedbatelný.  
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c) Hospodářský rozvoj 
dobývání navržena rekultivační opatření dle pokynů 
příslušného orgánu ochrany přírody. 

(11) Podporovat revitalizaci velkého množství 
nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a 
ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či 
jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet 
funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit 
nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu. 

Priorita se nevztahuje k řešení navrhovanému v ÚP 
Ledvice. Areály typu „brownfield“ se v Ledvicích 
nevyskytují.  

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

Priorita se nevztahuje k řešení navrhovanému v ÚP 
Ledvice. Veškeré rozvojové plochy pro drobnou výrobu a 
výrobní služby jsou situovány na přestavbovém území.  

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

Priorita úzce souvisí se situací na území Ledvic. ÚP 
navrhuje aby zbytkové zásoby uhlí, jejichž využití je 
vyloučeno, byly kompetentními orgány odepsány.   

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

Priorita se nevztahuje k řešení navrhovanému v ÚP 
vzhledem k tomu že zemědělská půda se téměř na 
území Ledvic nevyskytuje. Využití zemědělských ploch 
plánovaných v rámci asanace - rekultivace výsypek je 
mimo kompetenci návrhu ÚP.   

 

d) Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Území Ledvic není zahrnuto do rozvojové oblasti.  

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

Území Ledvic je okrajovou součástí rozvojové osy OS7 
(PUR). ÚP podporuje využití rozvojových předpokladů 
které z toho plynou, především návrhy na zlepšení 
dopravní dostupnosti obce.   

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

Území Ledvic je součástí specifické oblasti SOB7 - 
Mostecko. Řešení úkolů uvedených v prioritě je 
podstatou návrhu ÚP - zásadní rekultivace krajinného 
okolí Ledvic,  podněty pro zlepšení životního prostředí, 
posílení dopravní dostupnosti, nabídka ploch pro rozvoj 
bydlení, vybavenosti a drobné výroby aj. 

(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy 
socioekonomického a demografického vývoje v dílčích 
územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích 
regionálních rozdílů a eventuálnímu vzniku dalších 
problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat 
územně plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto 

Naplnění priority je úkol nadmístní povahy, přesahující 
kompetence ÚP Ledvice.  
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území, předcházet vzniku prostorově sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost.  

 

e) 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 dálnice 
D8, úseků silnice I/13, zkapacitněním silnice I/7, 
přestavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací 
hlavních železničních tratí, vymezením koridoru Labské 
vodní cesty mezinárodního významu aj.).  

Navrhované řešení obsažené v ÚP Ledvice naplňuje 
úkol stanovený v prioritě - vymezením koridoru pro 
optimalizaci hlavní železniční tratě č. 130. ÚP přispívá 
též ke zlepšení provázanosti soustavy osídlení návrhem 
na zlepšení dopravní dostupnosti Ledvic, zejména na 
obnovení historického silniční propojení Ledvice - 
Duchcov.    

(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad 
Labem ze všech částí kraje při zdůraznění významu 
veřejné dopravy.  

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice.  

(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní 
infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí 
kraje (zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a 
podhůří Doupovských hor). 

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům 
na úseku dopravy a technické infrastruktury (zejména 
ve vztazích oblastí Děčínsko - Liberecko, Šluknovsko - 
Liberecko, Chomutovsko - Karlovarsko, Podbořansko - 
severní Plzeňsko). 

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se 
SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v 
příhraničních oblastech Krušných hor, Labských 
pískovců, Šluknovského výběžku a v aglomeračních 
vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a 
Chomutov, Most - Chemnitz, Zwickau). 

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

(24) Podporovat záměr na vybudování zařízení typu - 
Veřejné logistické centrum (VLC) sledovaný nebo 
připravovaný v rámci ÚP Lovosic a přilehlých obcí, 
který zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a veřejného 
přístavu s propojením dálniční, silniční, železniční 
a vodní dopravy.  

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

(25) Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a 
dostavbu tepelných elektráren na území kraje, bez 
překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity. 

Problematika úzce souvisí se situací na území Ledvic 
(dostavba ELE), ale vliv ÚP Ledvice na naplňování 
citované priority je zanedbatelný.  

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

ÚP plní stanovený úkol, ÚP respektuje a podporuje 
připravovanou teplofikaci Ledvic ze zdrojů ELE.  

(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném 
rozsahu i dostavbou přenosové energetické soustavy a 
produktovodů spolehlivost a dostatečnou kapacitnost 
energetických dodávek v rámci kraje, zprostředkovaně 
i v rámci ČR.  

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro 
zajištění bezpečné a dostatečné dodávky elektrického 
výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.  

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 
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e) Dopravní a technická infrastruktura 

(30) V dílčích zejména některých venkovských částech 
kraje bez dostatečných místních zdrojů vody (Lounsko, 
Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy 
zásobování vodou napojením na vodárenskou 
soustavu zásobování pitnou vodou.  

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Ledvice mají vlastní ČOV s dostatečnou rezervní 
kapacitou pro rozvoj navrhovaný ÚP.  

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

Úkol uvedený v prioritě je součástí řešení ÚP Ledvice.  

(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 
pokládat za kritéria vhodného výběru: dopravní a 
technickou účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči 
ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a 
civilizačních územních hodnot a respektování cílových 
charakteristik vymezených krajinných celků.    

Specifikem ÚP města Ledvice je to, že přírodní a 
krajinné hodnoty spíše vytváří než chrání, protože těžba 
uhlí a energetická výroba krajinu a přírodu těžce 
poškodila.     

 

  

 

f) 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 
soustavy, současně respektovat a kultivovat 
specifickou tvářnost každého sídla včetně zřetele k 
zachování prostorové oddělenosti sídel. Vytvářet 
předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a 
venkovskými oblastmi.  

ÚP Ledvic úkoly obsažené v prioritě plní. Zcela 
v souladu s prioritou je zachování a kultivace fragmentu 
osídlení - Ledvic, záměr na posílení vazeb Ledvice - 
Duchcov a Ledvice - Chotějovice. Urbanistické řešení 
též plně koresponduje s principem zachování prostorové 
autonomie sídel.   

(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat 
vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost sídelních 
soustav a rekreačních areálů.  

Priorita se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Úkol uvedený v prioritě je součástí řešení ÚP Ledvice 
(návrh asanací území v sestavě A1 - A14). 

(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.  

ÚP Ledvice plní citovanou prioritu zejména návrhem na 
zřízení Ledvického rybníka o souhrnné rozloze cca 80 
ha.  

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

ÚP navrhuje v rámci zastavěného a zastavitelného 
území i v příměstské krajině síť pěších cest a 
cyklostezek.  
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g) Sociální soudržnost obyvatel 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Priorita je plněna ÚP Ledvice nepřímým způsobem - 
formou návrhů na zlepšení prostředí a životních 
podmínek v obci.  

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

Priorita je plněna ÚP Ledvice nepřímým způsobem - 
formou návrhů na zlepšení prostředí a životních 
podmínek v obci. 

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

ÚP Ledvice plní úkol specifickým způsobem - snahou po 
obnově dříve existujících hodnot sídelního prostředí 
a krajiny (zejm. návrh na zřízení Ledvického rybníka 
velkého rozsahu, který v minulosti dominoval krajině 
mezi Ledvicemi a Duchcovem).  

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

Úkol se nevztahuje prioritně na Ledvice, které se 
vyznačují relativně příznivými demografickými 
vlastnostmi obyvatel (např. nízký průměrný věk 
obyvatel).  

(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 v ÚP 
Ledvice probíhá standardně dle  požadavků zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). Problém opožděného projednání ÚP 
s veřejností (až po společném jednání o ÚP) bude řešen 
v rámci připravované novely stavebního zákona.  

 

h) Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu 
a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 

Priorita je v ÚP Ledvice řešena standardním způsobem.  

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

Priorita se může vztahovat k území Ledvic, ale řešení 
úkolu přesahuje místní podmínky a kompetence ÚP.  

(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů 
potřebných pro umísťování protipovodňových opatření. 
Vymezovat 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.  

ÚP Ledvice formuluje úkoly pro zajištění protipovodňové 
ochrany území. Nestandardní situace je vyvolána 
zejména převratnými změnami v příměstské krajině - 
změny ve způsobu ukládání vedlejších energetických 
produktů do bývalého odkaliště ELE.     

 

i) 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 
specifických oblastech, v souladu s územními limity a 
rozvojovými potřebami těchto území. 

Zpracováním návrhu ÚP Ledvice je priorita (47) 
naplňována.  
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c)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke zpřesněným nebo 

uloženým úkolům pro územní plánování ve vymezené specifické oblasti SOB5 - Mostecko  

 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

 

Navrhované řešení obsažené v ÚP města Ledvice 
je v souladu s úkolem -  návrhy týkající se zásadní 
rekultivace krajinného okolí Ledvic , spolu  podněty pro 
zlepšení životního prostředí, posílení dopravní 
dostupnosti, nabídka ploch pro rozvoj bydlení, občanské 
i technické vybavenosti a drobné nerušící výroby - 
vytvářejí předpoklady pro zlepšení všech třech pilířů 
URÚ. 

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

 

Zpracováním návrhu ÚP Ledvice je úkol naplňován. ÚP 
stanovuje povinnost zpracování územní studie pro 
nejrozsáhlejší a nejproblematičtější úkol - zřízení 
Ledvického rybníka. 

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

Specifikem území je  to,  že činnosti které přesáhly meze 
únosnosti území jsou na ústupu a předpoklady pro 
zlepšení podmínek udržitelného rozvoje území se 
posilují. 

(4) Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při 
respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR 
č.331/1991 a č.444/1991 - převzatých bez věcné 
změny z 2. ZaD ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády 
ČR č. 1176/2008 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace 
území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i 
osídlení apod.).  

Problematika úzce souvisí se situací na území Ledvic, 
ale vliv ÚP na naplňování citované priority je 
zanedbatelný. 

(5) Vytvářet územní předpoklady pro průběžnou 
rekultivaci a revitalizaci krajiny poškozené těžbou 
hnědého uhlí a průmyslovou výrobou, dosáhnout 
v dohledném časovém horizontu zásadního ozdravění 
a markantně viditelného zlepšení krajiny, zahrnující 
vznik souvislých ploch zeleně s rekreační funkcí, 
včetně ploch vyčleněných pro ochranu a zachování 
biodiverzity. 

ÚP města Ledvice v plném rozsahu respektuje 
stanovený úkol. Návrhy ÚP zahrnují záměry na zásadní 
rekultivaci krajinného okolí Ledvic , využívají podněty pro 
zlepšení životního prostředí ve volné krajině i uvnitř sídla 
(asanace a rekultivace bývalého odkaliště ELE, vnitřních 
výsypek lomu Bílina, uvolnění prostoru úpravny uhlí aj.).    

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

ÚP města Ledvice naplňuje stanovené úkoly ve všech 
směrech - návrhy asanace a rekultivace krajiny pro 
polyfunkční využití, návrh na obnovu dopravního 
silničního spojení Ledvice - Duchcov, územní rezerva 
pro obnovu silničního spojení Ledvice - Duchcov - Most 
aj.   

(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 
uhelných lomů, velkých souvislých ploch zeleně 
s rekreační funkcí i specifických zemědělských ploch. 

ÚP města Ledvice naplňuje stanovené úkoly zejména  
návrhem na zřízení Ledvického rybníka v prostoru 
bývalého odkaliště ELE o celkové rozloze cca 80 ha 
(vč. Duchcovské části). 

  

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

 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. Rozvoj zástavby se 
omezuje na rezervy a proluky v zastavěném území 
a neohrožuje území s rekreačním potenciálem.   
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

ÚP města Ledvice naplňuje stanovené úkoly zejména  
návrhem asanace - revitalizace Ledvického potoka 
poškozeného v souvislosti s těžbou uhlí a energetickou 
výrobou.  

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

Specifikem ÚP města Ledvice je to, že přírodní a 
krajinné hodnoty spíše vytváří než chrání, protože těžba 
uhlí a energetická výroba krajinu a přírodu těžce 
poškodila. 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 
Litvínova, Duchcov, Ledvice, Bílina (lom Bílina), Malé 
Březno - Vysoké Březno (lom Vršany).  

Ledvice patří v rámci Ústeckého kraje a Severočeské 
hnědouhelné pánve mezi nejpostiženější sídla. ÚP 
města Ledvice naplňuje stanovené úkoly na podporu 
obcí které jsou v kontaktu s činnými doly - návrhy 
rekultivace krajinného okolí Ledvic , podněty pro 
zlepšení životního prostředí, obnova přerušeného 
dopravního spojení aj.  

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

Problematika úzce souvisí se situací na území Ledvic, 
ale vliv ÚP na naplňování citované priority je 
zanedbatelný. 

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

Úkol se nevztahuje k řešení navrhovanému v ÚP 
Ledvice. Areály typu „brownfield“ se v Ledvicích 
nevyskytují. Významnou měrou jsou rozvojové plochy 
ÚP umístěny na přestavbová území.   

(14) Vytvářet územní předpoklady pro obnovu provozu 
a atraktivity lázní Bílina. 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Úkol úzce souvisí se situací na území Ledvic. ÚP 
navrhuje aby zbytkové zásoby uhlí v rámci CHLÚ Bílina, 
jejichž využití je vyloučeno, byly kompetentními orgány 
odepsány.   

(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.   

ÚP města Ledvice naplňuje stanovené úkoly, navrhuje 
zlepšení dopravní dostupnosti Duchcova s přesahem na 
Teplice. V dlouhodobém výhledu je doporučeno sledovat 
obnovu silničního spojení do Mostu.   

(17) Prověřit aktuálně sledované varianty vedení 
koridoru silnice I/13 na území města Bíliny, posoudit, 
vybrat a územně chránit vybranou variantu řešení. 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Úkol má nadmístní charakteristiku a přesahuje 
kompetence ÚP Ledvice.  

 
 
d)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení 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)  

   

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 
regulačními plány. 

Zpracováním návrhu ÚP Ledvice je úkol naplňován. ÚP 
stanovuje povinnost zpracování územní studie pro 
nejrozsáhlejší a nejproblematičtější úkol - zřízení 
Ledvického rybníka. 
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(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, 
modernizace a optimalizace železničních tratí č. 130 a 
č.131). 

Navrhované řešení obsažené v ÚP Ledvice naplňuje 
úkol - vymezením koridoru pro optimalizaci hlavní 
železniční tratě č. 130. ÚP přispívá též ke zlepšení 
provázanosti soustavy osídlení návrhem na zlepšení 
dopravní dostupnosti Ledvic, zejména na obnovení 
historického silniční propojení Ledvice - Duchcov.    

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

Úkol se nevztahuje k řešení navrhovanému v ÚP 
Ledvice. Areály typu „brownfield“ se v Ledvicích 
nevyskytují. Významnou měrou jsou rozvojové plochy 
ÚP umístěny na přestavbová území.   

(4) Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při 
respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR 
č.331/1991 a č.444/1991 - převzatých bez věcné 
změny z 2. ZaD ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády 
ČR č. 1176/2008 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace 
území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i 
osídlení a pod).  

Problematika úzce souvisí se situací na území Ledvic, 
ale vliv ÚP na naplňování úkolu však překračuje 
kompetence ÚP.  

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

Ledvice patří v rámci Ústeckého kraje a Severočeské 
hnědouhelné pánve mezi nejpostiženější sídla. ÚP 
města Ledvice naplňuje stanovené úkoly na podporu 
obcí které jsou v kontaktu s činnými doly - návrhy 
rekultivace krajinného okolí Ledvic , podněty pro 
zlepšení životního prostředí, obnova přerušeného 
dopravního spojení aj. 

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

Specifikem ÚP města Ledvice je to, že přírodní a 
krajinné hodnoty spíše vytváří než chrání, protože těžba 
uhlí a energetická výroba krajinu a přírodu těžce 
poškodila.  

(7) Vytvořit územní předpoklady pro obnovu 
lázeňských funkcí v Bílině.  

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

 
 
e)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům pro 

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

 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Specifikem území je  to,  že činnosti které přesáhly meze 
únosnosti území jsou na ústupu a předpoklady pro 
zlepšení podmínek udržitelného rozvoje území se 
posilují. 

 (2) Zohlednit značný vzrůst potenciálu přírodních 
hodnot Krušných hor, které se po přestálé ekologické 
krizi zotavují. Koordinovat opatření na ochranu 
Krušných hor s postupem orgánů územního plánování 
Saska. Zvažovat perspektivní možnost sjednocující 
velkoplošné formy ochrany Krušných hor. Ochránit 
Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných 
elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz 
rozsáhlých částí hor. 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

(7) Vytvářet podmínky pro vznik nových přírodních 
hodnot formou rekultivace rozsáhlých prostor 
zasažených těžbou hnědého uhlí (a dalších surovin). 
Dokončovat rekultivace v bývalých lomech Most a 
Chabařovice a na vnějších výsypkách Radovesice 
a Pokrok. Pokračovat a dále připravovat rekultivace 
provozovaných lomů ČSA, Bílina, Libouš a Vršany - 
zohledňovat specifické podmínky a předpoklady 
v jednotlivých lokalitách (urbanistická poloha, hodnoty 
území, na které lze navázat, územně technické 
možnosti). 

ÚP města Ledvice naplňuje stanovené úkoly zejména  
návrhem na zřízení Ledvického rybníka v prostoru 
bývalého odkaliště ELE o celkové rozloze cca 80 ha (vč. 
Duchcovské části). 

 

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

ÚP Ledvice navrhuje revitalizaci Ledvického potoka 
poškozeného během těžby uhlí a následně vlivy 
energetické výroby.  

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

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

ÚP Ledvice vymezuje lokální systém ÚSES. Skladebné 
části regionálního a nadregionálního ÚSES do řešeného 
území nezasahují.   
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

systému narušena. 

 (11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání 
zemědělských území - zachování jedinečnosti kulturní 
krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších 
zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - 
ochrana proti erozním účinkům vody, větru a příprava 
na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské 
krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit 
péči o dlouhodobě nevyužívaná území; vymezovat 
území vhodná pro pěstování biomasy a rychle 
rostoucích dřevin pro technické a energetické účely - 
nevymezovat však tento způsob využití území ve 
zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, 
CHKO).  

Úkol se nevztahuje k řešení navrhovanému v ÚP 
vzhledem k tomu že zemědělská půda se téměř na 
území Ledvic nevyskytuje. Využití zemědělských ploch 
plánovaných v rámci samostatného odborného řešení 
asanace - rekultivace výsypek je mimo kompetenci 
návrhu ÚP.   

 
 
f)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům pro 

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

 

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. 

ÚP Ledvice respektují vymezení uvedených oblastí a os.   

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

ÚP respektuje stanovený úkol, pro stanovení 
přiměřeného demografického rozvoje byla zpracována 
odborná analýza.  

(14 Posilovat význam nadregionálního centra Ústí nad 
Labem v kooperaci s rozvojem regionálního centra 
Teplice.  

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

ÚP plně respektuje uvedený úkol, navrhuje kultivaci 
a přiměřený rozvoj zachovaného fragmentu osídlení - 
města Ledvice.  

 (16) Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a 
kooperaci sídel v příhraničním prostoru ČR a SRN.  

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Úkol se nevztahuje k řešení navrhovanému v ÚP 
Ledvice. Areály typu „brownfield“ se v Ledvicích 
nevyskytují. Významnou měrou jsou rozvojové plochy 
ÚP umístěny na přestavbová území.   

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

Specifikem ÚP města Ledvice je to, že přírodní a 
krajinné hodnoty spíše vytváří než chrání, protože těžba 
uhlí a energetická výroba krajinu a přírodu těžce 
poškodila. 

 (19) Respektovat program modernizace a dostavby 
tepelných elektráren, bez překročení jejich souhrnné 
stávající výkonové kapacity. 

Problematika úzce souvisí se situací na území Ledvic 
(dostavba ELE), ale vliv ÚP Ledvice na naplňování 
citované zásady je zanedbatelný. 

(20) Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na 
doplnění energetických přenosových vedení pro 
zajištění vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti 
dodávek na území kraje a zvýšení přenosové kapacity 
soustavy ve vztahu k ČR i k sousedícím státům (VVN, 
VVTL). 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

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

ÚP Ledvice formuluje úkoly pro zajištění protipovodňové 
ochrany území. Zvýšené nároky na řešení úkolu jsou 
vyvolány zejména převratnými změnami v příměstské 
krajině - změny ve způsobu ukládání vedlejších 
energetických produktů do bývalého odkaliště ELE.     

 (22) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních 
silničních a železničních dopravních systémů (zejména 
dostavba silnice I/13, dostavba Dálnice D8, dostavba 
R6, zkapacitnění silnice R7, modernizace železniční 
infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní 
železniční tratě a jiné). 

Navrhované řešení obsažené v ÚP Ledvice naplňuje 
úkol - vymezením koridoru pro optimalizaci hlavní 
železniční tratě č. 130. ÚP přispívá též ke zlepšení 
provázanosti soustavy osídlení návrhem na zlepšení 
dopravní dostupnosti Ledvic, zejména na obnovení 
historického silniční propojení Ledvice - Duchcov.    

(23) Zohlednit záměry na zlepšení plavebních 
podmínek na Labi v úseku Střekov - hranice okresů 
Ústí nad Labem / Děčín (odkaz na převzatý záměr 
z platných 2. ZaD ÚP VÚC SHP) a respektovat koridor 
Labské vodní cesty mezinárodního významu v úseku 
hranice okresů Ústí nad Labem / Děčín - státní hranice 
ČR / SRN - při respektování podmínek ochrany přírody 
a krajiny. 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

 (24) Sledovat a respektovat dlouhodobý záměr na 
průtah vysokorychlostní trati VRT územím kraje. 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

 
 
g)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům pro 

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

 

ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(25) Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. 
krajinné památkové zóny, městské památkové zóny, 
vesnické památkové zóny a archeologické památkové 
rezervace. 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní 
krajiny kraje, pozornost zaměřovat na ochranu 
obzorových linií horských masivů, krajinných dominant, 
význačných výhledových bodů a pohledových os, 
typických a známých vedut sídel apod. V této 
souvislosti ochránit Krušné hory před necitlivou 
výstavbou velkých větrných elektráren, které mohou 
znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor. 

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice. 

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

ÚP Ledvice navrhuje v místě bývalého odkaliště a 
současného ukládání VEP zřízení rozlehlého Ledvického 
rybníka, v dlouhodobém výhledu přichází v úvahu 
možnost pro CR atraktivního propojení vodních ploch 
Ledvický rybník - jezero Maxim - jezero Most průplavním 
kanálem.   

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

Úkol může být řešen až v návaznosti na provedení 
podstatných částí plánované asanace - rekultivace 
vnitřní výsypky lomu Bílina.  
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(30) Při navrhování a posuzování vhodnosti formy 
rozvojových záměrů nadmístního významu sledovat 
hledisko respektování krajinného rázu a krajinných 
hodnot, nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně 
konkurenční záměry.  

Specifikem ÚP města Ledvice je to, že přírodní a 
krajinné hodnoty spíše vytváří než chrání, protože těžba 
uhlí a energetická výroba krajinu a přírodu těžce 
poškodila. 

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

Úkol se nevztahuje k ÚP Ledvice 

 
 
h)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k uloženým úkolům pro 

plánování a usměrňování územního rozvoje asanačního území ASA 6 - lomu Bílina a 
výsypky 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. 
Příměstská polyfunkční krajina pro uskupení sídel 
Bílina, Duchcov - Ledvice, Litvínov, Most, včetně 
zemědělského a vodohospodářského využití, posílení 
ekologické stability území, ochrana a zachování 
biodiverzity).  

Úkol je v rámci návrhu ÚP Ledvice plněn. Problematika 
asanace - revitalizace je podstatnou složkou ÚP, týká se  
zejména vnitřní výsypky dolu Bílina, Ledvického potoka 
aj.  

 
 
i)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení 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 
Ledvice (ELE) a pro navazující revitalizaci území 
v souladu s ÚPD města Duchcova a obce Ledvice.   

Úkol je v rámci zpracování návrhu ÚP Ledvice plněn, 
v rámci asanačních  a revitalizačních návrhů se 
vymezuje tzv. Ledvický rybník (též v souladu s ÚPD 
Duchcova). ÚP Ledvic stanovuje povinnost zpracovat 
územní studii Ledvického rybníka.   

 
 
j)  Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu k dílčím úkolům 

stanoveným pro naplňování cílových charakteristik krajinných celků - Severočeská 
devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14) 

 

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, protože těžba 
uhlí a energetická výroba krajinu a přírodu těžce 
poškodila. Přesto jsou stávající dílčí hodnoty území 
identifikovány a jejich ochraně je věnována pozornost. 

b) respektovat územně ekologické limity těžby hnědého Úkol stanovený pro územní plánování se nevztahuje 
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ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

uhlí, stanovené v usneseních vlády ČR č. 331/1991, č. 
444/1991 a č. 1176/2008, jako nepřekročitelné hranice, 
za nimiž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou 
ani výsypkovým hospodářstvím,  

k řešení navrhovanému v ÚP města Ledvice. 

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

Úkol stanovený pro územní plánování je v ÚP Ledvice 
plněn. ÚP navrhuje soubor asanačních opatření A1 - 
A14, z nichž vyniká záměr na zřízení Ledvického rybníka 
v bývalém odkališti ELE a současném úložišti VEP.  

d) realizovat nápravná opatření směřující k celkové 
obnově ekologické rovnováhy (ÚSES) a vytvoření nové 
krajinné struktury, k obnově přirozeného vodního 
režimu provádět revitalizaci vodních toků dočasně 
přeložených nebo jinak upravených v důsledku těžby 
surovin a energetické a průmyslové výroby.    

ÚP Ledvice vymezuje lokální systém ÚSES. Skladebné 
části regionálního a nadregionálního ÚSES do řešeného 
území nezasahují. ÚP navrhuje revitalizaci Ledvického 
potoka poškozeného vlivy těžby uhlí a energetikou 
výrobou.   

 

B.2. ŠIRŠÍ VZTAHY  

 Město Ledvice leží v Ústeckém kraji, ve správním území obce s rozšířenou 
působností Bílina v prostoru mezi Elektrárnou Ledvice (ELE) a povrchovým dolem Bílina. Od 
blízkého historického města Duchcova jsou Ledvice odděleny bývalým odkalištěm elektrárny 
- nynějším úložištěm vedlejších energetických produktů (VEP). Okrajem sídla protéká torzo 
Ledvického potoka, který se vlévá do řeky Bíliny.  

 Město Ledvice bylo v první polovině 19. století rozvíjející se obcí orientující se na 
zemědělství a výrobu porcelánu. V této době žilo v Ledvicích více než 5 000 obyvatel. Druhá 
světová válka a rozvoj těžby uhlí počet obyvatel značně zdecimoval až na současných 560 
obyvatel. Asi 2/3 území Ledvic, včetně centra obce s význačnými společenskými budovami 
bylo přetěženo. I přesto však obec v posledních 20 letech zaznamenává příznivý nárůst 
počtu obyvatel, zlepšuje se stav zástavby a životního prostředí. 

 Území Ledvic se nachází v přechodovém pásmu mezi střední částí severočeské 
hnědouhelné pánve (SHP), která je silněji poznamenaná těžbou uhlí a průmyslovou činností, 
než relativně konzolidovanější a hospodářsky silnější východní Teplicko - ústecká část SHP. 
Ledvice se proto více orientují na nedaleké Teplice. Vztahy spojující Ledvice s mosteckou 
oblastí jsou komplikovanější nejen kvůli prostorovým překážkám vytvořeným těžbou uhlí 
a průmyslovou výrobou, ale i vzhledem k problémovější povaze území, s charakteristickou 
monofunkčností pracovních příležitostí. Kromě toho má mostecká oblast méně výhodné 
dopravní vazby k vnitrozemí ČR i k SRN. Popsané preference vztahů mohou být ještě 
zdůrazněny po dokončení výstavby dálnice D8 a dostavbě Kladrubské spojky na páteřní 
silnici I/13.  

 Těžební činnost ve střední části pánve se blíží k útlumové fázi vývoje. Řešenému 
území relativně blízký důl Most již ukončil svou činnost a probíhá jeho rekultivace formou 
zaplavení zbytkové jámy. Časový horizont činnosti dolu Bílina se odhaduje ještě na 30 - 40 
let, jak to odpovídá územně ekologickým limitům které stanovila vláda ČR usnesením  
č. 1176/2008 a jimiž korigovala (směnila plochy s vyrovnanou bilancí zásob pro dosažení 
vyšší efektivnosti těžby) dřívější usnesení vlády ČR č. 444/1991.  

 Průběžně prováděná rekultivace tohoto prostoru výhledově vyvrcholí zformováním 
krajiny s výraznou vodohospodářskou a rekreační funkcí. Hlavním článkem rekultivace se 
stane jezero Maxim o rozloze cca 1000 ha, vzniklé zaplavením zbytkové jámy dolu Bílina.  
Pokud by bylo možné v této době, kromě obnovy dopravních spojení mezi východní a střední 
částí SHP, souběžně propojit plavebním kanálem Ledvický rybník s jezerem Maxim a 
eventuálně s jezerem Most, vznikne zcela nová kvalita krajiny s atraktivní soustavou 
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rozsáhlých vodních ploch nadregionálního významu, ke kterým by měla řada sídel - 
Duchcov, Bílina, Most a také Ledvice vynikající přístup. 

 Ve střednědobém časovém horizontu dojde k významnému zlepšení krajinného 
rámce území Ledvic a Duchcova. Územní plány obou měst navrhují asanaci - rekultivaci 
bývalého odkaliště ELE - nynějšího úložiště vedlejších energetických produktů, formou 
zřízení Ledvického rybníka o rozloze cca 80 ha. Rekultivace tohoto prostoru umožní též 
obnovení silničního spojení mezi Ledvicemi a Duchcovem. Dá se tak přepokládat vznik 
konsolidovaného územního pásu na ose  Ledvice - Duchcov - Osek, tj. na pomezí střední 
části SHP, ve kterém budou ještě dlouhodobě působit vlivy těžby a související průmyslové a 
energetické výroby.  

 

C. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

 

 Návrh územního plánu Ledvic se řídí cíli a úkoly územního plánování formulovanými 
v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon), viz následující posouzení jak jsou tyto cíle a úkoly v ÚP 
respektovány a plněny.  

 

C.1. SOULAD ÚP S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Cíle územního plánování dle SZ Vyhodnocení souladu ÚP  

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady 
pro výstavbu a udržitelný rozvoj, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj, soudržnost společenství 
obyvatel území, uspokojující potřeby současné 
generace a neohrožující podmínky života budoucí 
generace (zkrácené znění). 

ÚP je v přiměřeném souladu s uvedeným cílem. ÚP k 
navrhovaným řešením vytváří předpoklady pro 
nezbytnou výstavbu spojenou s potřebami 
hospodářského rozvoje území, při současné podpoře 
zlepšení podmínek pro příznivé životní prostředí a 
posilování předpokladů soudržnosti společenství 
obyvatel území - v souhrnu se jedná o podmínky 
udržitelného rozvoje území. 

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

 

ÚP je v souladu s uvedeným cílem, souladu je dosaženo 
respektováním obsahového rámce a metodického 
postupu prací stanoveného legislativou územního 
plánování. Konkrétním vodítkem dosahování souladu 
s cílem je zadání ÚP schválené zastupitelstvem města, 
připomínkované dotčenými orgány, sousedními obcemi 
a veřejností. Základnou pro požadovanou komplexnost 
řešení, soulad veřejných a soukromých zájmů, jsou též 
podkladové materiály, z nichž nejpodstatnější jsou 
shrnuty v územně analytických podkladech, které 
komplexně vyhodnocují stav a rozvojový potenciál 
území.  

(3) Orgány územního plánování koordinují veřejné i 
soukromé záměry, výstavbu i činnosti ovlivňující rozvoj 
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (zkrácené 
znění).  

ÚP je předloženým řešením, založeným na respektování 
legislativy územního plánování a respektování zadání 
ÚP, v souladu s uvedeným cílem.  

(4) Územní plánování chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví.  Chrání 
krajinu jako složku prostředí života obyvatel a základ 
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 
hospodárné využití zastavěného území a zajišťuje 
ochranu nezastavěného území (zkrácené znění).  

ÚP je v souladu s uvedeným cílem. ÚP respektováním 
úkolů závazných pro územní plánování chrání a rozvíjí 
uvedené hodnoty – které jsou v řešeném území vzácné. 
Ochrana krajiny a nezastavěného území nabývá 
v řešeném území specifickou podobu její obnovy, 
asanace a kultivace.   
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(5) V nezastavěném území lze souladu s jeho 
charakterem umísťovat pouze stavby a zařízení pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 
nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí katastrofických situací, dále pro účely 
rekreace a CR (zkrácené znění).  

ÚP je v souladu s uvedeným cílem. V nezastavěném 
území navrhuje ÚP pouze koridory či plochy pro stavby 
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, vodní 
hospodářství, pro ochranu krajiny (ÚSES, asanace 
ploch) a snižování nebezpečí záplavových situací.  

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

 

ÚP je v souladu s uvedeným cílem. Na nezastavěných 
pozemcích umísťuje pouze nezbytnou veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, plochy pro vodní 
hospodářství, plochy pro ochranu krajiny (ÚSES, 
asanace ploch, vodohospodářské plochy) a záměry pro 
snižování nebezpečí záplavových situací. 

 
 

C.2. SOULAD ÚP S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Úkoly územního plánování dle SZ Vyhodnocení souladu ÚP  

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

 

ÚP respektuje uvedený úkol, který byl plněn v rámci 
všech etap prací, počínaje doplňkovými průzkumy a 
rozbory a konče přípravou podkladů pro vydání UP.  

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

ÚP respektuje uvedený úkol. Zohlednění hodnot a 
podmínek území při návrhu koncepce rozvoje území a 
urbanistické koncepce prostupuje celým obsahem ÚPD. 
Uvedená tématika je řešena zejména v kapitolách B.C. 

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

ÚP respektuje uvedený úkol. Požadovaný přístup je 
podstatou přístupu k řešení ÚP. Výsledky územně 
plánovací práce jsou zohledněny ve všech částech 
dokumentace ÚP.  

 

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

 

ÚP respektuje uvedený úkol. Požadovaný přístup byl 
způsobem odpovídajícím situaci Ledvic naplněn: 
stanovením rámcové zónace a rozvojové koncepce 
území (zejm. vymezení a posílení centrální části Ledvic, 
ochrana a kultivace sportovně relaxační zóny, posílení 
zóny nerušící výroby aj.).  

(1) e) stanovovat podmínky pro provedení změn 
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území. 

 

ÚP respektuje uvedený úkol. Požadovaný přístup 
stanovování podmínek pro provedení změn v území a 
umísťování staveb byl respektován. Stávající hodnoty 
jsou přísně chráněny a ÚP navrhuje dotváření nových 
hodnot: např. posílením centrální části, využitím území 
uvolněných těžbou a průmyslovou činností aj. 

(1) f) stanovovat pořadí prováděných změn v území 
(etapizace). 

Stanovení pořadí prováděných změn (etapizace) nebylo 
shledáno účelné a nebylo pro to v ÚP navrženo.  

(1) g) vytvářet územní podmínky pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 
způsobem. 

 

ÚP respektuje uvedený úkol. ÚP v této souvislosti 
zohledňuje specifikum území – poddolované lokality, pro 
které stanovuje zvláštní podmínky využití. Do koncepce 
ÚP jsou zahrnuty vodohospodářské záměry (zejm. 
obnova vodního režimu po těžbě uhlí, zřízení 
Ledvického rybníka), které mají mj. význam pro ochranu 
území před povodněmi.  

(1) h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn. 

 

ÚP přiměřeně naplňuje uvedený úkol. ÚP respektuje 
potřeby stávajících výrobních a těžebních zařízení která 
zasahují do řešeného území. Dále pak ÚP vymezuje 
plochy pro rozvoj drobné nerušící výroby – jako zálohy 
pro  možný vznik nových pracovních příležitostí. 
Zdokonalením a dostavbou dopravní infrastruktury a 
zlepšením dostupnosti Ledvic vytváří ÚP podmínky pro 
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překonávaní eventuelních problémů hospodářských 
změn.  

(1) i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 
struktury a pro kvalitní bydlení 

 

ÚP respektuje uvedený úkol. Ledvice jsou příkladem 
obce, která přečkala etapu plánovaného úplného zrušení 
a přiměřeně novým možnostem a okolnostem se rozvíjí. 
Podkladem pro tento rozvoj je zpracovaný ÚP, zahrnující 
též rozvojovou složku zkvalitňující bydlení.  

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

 

ÚP respektuje přiměřeným způsobem uvedený úkol. 
Zohlednění úkolu prolíná zpracováním ÚP v celém jeho 
rozsahu, zejména se týká návrhů koridorů a ploch pro 
rozvoj technické a dopravní infrastruktury, racionálně 
stanovených rozvojových záměrů pro bydlení, 
vybavenost, drobnou – nerušící výrobu.   

(1) k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní 
ochrany 

 

ÚP respektuje uvedený úkol. Vytváření podmínek pro 
zajištění civilní ochrany v ÚP vychází legislativních 
předpisů a opírá se o plán Ledvic na řešení 
mimořádných událostí (podrobný popis je obsažen 
v kapitole H.9. odůvodnění).  

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

 

ÚP respektuje uvedený úkol. Asanační, rekonstrukční a 
rekultivační zásahy do území v ÚP se týkají areálu ELE,  
prostorů bývalého odkaliště ELE, prostorů lomu Bílina. 
ÚP v těchto směrech zohledňují stanovené oborové 
technické podklady.  

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

ÚP respektuje uvedený úkol a vytváří podmínky pro 
ochranu území dle výše uvedeného požadavku (zejm. 
asanace prostorů s ukončenou těžbou, vytvoření valu 
ochraňujícího zástavbu před provozními vlivy lomu 
Bílina). Kompenzační opatření nejsou navrhovány.   

(1) n) regulovat rozsah ploch pro využívání 
přírodních zdrojů 

 

ÚP respektuje přiměřeně uvedený úkol. Téma plošné 
regulace využívání přírodních zdrojů (v  řešeném území 
souvislost s těžbou hnědého uhlí) však přesahuje 
kompetence ÚP Ledvice a je záležitostí celostátního 
plánování a ZÚR ÚK.  ÚP  ve formě navrhovaných 
asanací a rekultivací spíše přispívá k obnově přírodních 
zdrojů (zejm. návrh zalesnění, vytváření zemědělských 
ploch, obnova vodního režimu aj.).  

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

 

ÚP respektuje uvedený úkol. Naplnění uvedeného úkolu 
bylo při zpracování ÚP dosaženo spoluprací 
multidisciplinárního týmu odborníků (architekt, urbanista, 
specilista na ochranu krajiny, přírody, hygieny prostředí 
a další profese). Výchozím podkladem ÚP pro naplnění 
tohoto úkolu územního plánování byly ÚAP ORP.  

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů 
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 
nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§18 
odst.1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává 
vyhodnocení hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze 
k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Vyhodnocení vlivů ÚP Ledvice na udržitelný rozvoj 
území není zpracováno, protože nebylo, vzhledem 
k neexistenci problematických územních záměrů,   
kompetentními orgány požadováno. 
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D. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

 

Územní plán Ledvice  byl ve všech etapách pořizování zpracována dle příslušných 
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a 
dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.   
 
Stejně jako formální stránka, pořizování územního plánu, tak také jeho obsah (jak výrokové 
části, tak odůvodnění) má strukturu a další náležitosti dané stavebním zákonem 
a prováděcími vyhláškami. 
 
Dne 1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,  které do 
procesu pořizování ÚPD a ÚPP vnesli změny, jejichž aplikace na již rozpracované ÚPD, byla 
upravena přechodnými ustanoveními  stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006, Sb. (dále jen 
vyhlášky). ÚP Ledvice byl v souladu s novelou stavebního zákona a prováděcích předpisů upraven 
před etapou veřejného projednání, projednán, vyhodnocen a vydán zastupitelstvem obce formou 
opatření obecné povahy (viz úvodní kapitola textové části Odůvodnění  „Postup  pořízení Územního 
plánu Ledvice“).  
 
Územní plán 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  

 
Požadavky zvláštních právních předpisů uplatněné dotčenými orgány k návrhu zadání  ÚP Ledvice 
byly zapracovány do textu Zadání ÚP (viz kapitola textové části Odůvodnění „Vyhodnocení splnění 
požadavků zadání“), které bylo zastupitelstvem Města Ledvice  schváleno usnesením č. 274/2011  
dne 17.10.2011. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů byly  dotčenými orgány 
uplatněny v rámci společného jednání o návrhu dle §50 stavebního zákona  a v rámci řízení o návrhu 
dle §52 stavebního zákona, jejich výsledky jsou vyhodnoceny v následujících kapitolách 4.1. a 4.2.  
 
 

E.1. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §50 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Na základě schváleného zadání ÚP byl zpracován návrh územního plánu pro společné jednání.  V 
souladu  s  §  50  odst. 2 stavebního zákona, ve znění tehdejších platných právních předpisů, 
pořizovatel oznámil  dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a městu Ledvice místo a 
dobu konání společného jednání a termín pro podání stanovisek a připomínek (viz kapitola Postup při 
pořízení územního plánu).   

 

SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 
 

1. Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Praha 

Čj MOCR 36376-1/61909-ÚP/2012-7103/44 ze dne 05.10.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 
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Ministerstvo obrany, zajišťující obranu a bezpečnost státu,  zastoupené Ing. Alešem 
Mecnerem, ředitelem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zák.č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí 
s Návrhem územního plánu Ledvice. Vzhledem k tomu, že VUSS Praha neshledala 
rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD, při dodržení § 175, 
zákona č. 183/2006 Sb., připomínek.   

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez požadavku, bere na vědomí. 
 
 

2. Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj 

Č.j.:  SVS/2012/016207-U ze dne 05.11.2012 
 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako místně a 
věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 47 odst. (4) a dle ust. § 49 odst. (1) 
písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, (veterinární zákon), v platném znění, vydává následující stanovisko: 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj nemá námitek k 
návrhu Územního plánu Ledvice. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez požadavku, bere na vědomí. 
 
 

3. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Teplice 

Č.j.: 156837/2012-MZE-130740 ze dne 25.09.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Pozemkový úřad Teplice vydává k návrhu Územního plánu Ledvice v souladu s ustanovením 
§ 20 odst. 1 písm. d) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko:  

Pozemkový úřad Teplice nemá připomínky k návrhu Územního plánu Ledvice 
připomínky. V daném území (k.ú. Ledvice) – neproběhly pozemkové úpravy a ani se 
v současné době pozemkové úpravy neprovádí.   

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez požadavku, bere na vědomí. 

 

4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče 

JID: 128552/2012/KUUK ze dne 20.09.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 
OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko 
dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, pouze pro území, na kterém se nachází památková zóna nebo nemovitá národní 
kulturní památka. Na řešeném území se nenachází žádná památková zóna či nemovitá 
národní kulturní památka. Řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy, ve 
smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Dotčeným orgánem státní památkové péče, který uplatňuje stanoviska ve věci pro 
území města Ledvice je dle § 29 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona, Městský úřad 
Bílina, odbor stavební úřad – památková péče. 
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Odůvodnění pořizovatelem: 

Dotčeným orgánem státní památkové péče, který uplatňuje stanoviska ve věci pro území města 

Ledvice je dle § 29 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona, Městský úřad Bílina, odbor stavební 

úřad.  Upozornění na možný výskyt archeologických nálezů je ÚPD respektován. 

 
 

5. Krajský úřad ÚK - odbor dopravy a SH: 
JID: 123890/2012/KUUK ze dne 10.09.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve 
věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem územního plánu 
Ledvice bez připomínek.   

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez požadavku, bere na vědomí. 
 
 

6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 
Č.j.: KHSUL 27928/2012 ze dne 19.10.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajská hygienická stanice  Ústeckého kraje je dotčeným orgánem ochrany veřejného 
zdraví v souladu s §77   zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto 
stanovisko: 

K dokumentaci – Návrh územního plánu Ledvice nemáme připomínek. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez požadavku, bere na vědomí. 
 
 

7. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha: 

Č.j.: MZDR 31260/2012-2/OZD-ČIL-L ze dne 19.10.2012 

 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Je dotčený orgánem ochrany veřejného zdraví dle §37 ost. 1 zákona č. 164/2001 Sb., 

o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu sděluje: 

Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, v 

jejichž ochranném pásmu II. stupně II C se celé správní území města Ledvice 

nachází, neuplatňuje ČIL k projednávanému návrhu územního plánu připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez požadavku, bere na vědomí. 
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8. Státní energetická inspekce Ústeckého kraje 

JID: MUBI/38959/2012 ze dne 13. 11. 2012 

Jako dotčený orgán na úseku energetiky dle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 

3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, následující 

stanovisko: 

Státní energetická inspekce nemá připomínky k návrhu Územního plánu Ledvice. 

Odůvodnění: 

Podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb. je Státní energetická inspekce dotčeným 

orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací 

dokumentace, pokud umisťují nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k 

distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení. V těchto případech 

vydává stanovisko v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 

195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení 

energetických zařízení. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez požadavku, bere na vědomí. 
 
 

9. Státní  úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Ústí n.L. 

Č.j.: MZDR 30614/2012 ze dne 16.11.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Je dotčeným orgánem na úseku využívání jaderné energie a ionizujícího záření dle 

§3 odst. 2 písm. y) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších zákonů, sděluje, že s navrženým způsobem řešení z hlediska 

působnosti SÚJB, resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při 

činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích 

k ozáření, souhlasíme a k uvedené věci nemáme žádné věcné připomínky. 

Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním neidentifikovali v oblasti 
radiační ochrany žádný konkrétní, zákonem č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
chráněný zájem. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez požadavku, bere na vědomí. 
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STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, EVENTUÁLNĚ NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 

 
10. Obvodní báňský úřad Most 

Č.j.: SBS/31559/2012/OBÚ-04 ze dne 16.10.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Obvodní Je dotčeným orgánem na úseku ochrany ložisek nerostných surovin dle 15 odst. 2 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

1. V plochách řešených návrhem územního plánu (dále též ÚP) Ledvice je k 

zajištění ochrany a využití nerostného bohatství stanoveno chráněné 

ložiskové území (dále též CHLÚ) 07570000 Bílina (nerost: hnědé uhlí). 

2. OBÚ požaduje při pořizování územně plánovací dokumentace postupovat 

v souladu s § 15 odst. 1 zákona Č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (horní zákon), tj. z 

hlediska ochrany nerostného bohatství nejvýhodněji, zejména v ploše 

stanovených dobývacích prostorů a chráněných ložiskových územích 

neumisťovat stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska. 

3. Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k odepsání zásob CHLÚ 07570000 

Bílina požadují, aby plochy Z14 a částečně Z12 a Z16 byly vzhledem ke 

skutečnosti, že leží ve zmíněném CHLÚ, byly z návrhu ÚP vyjmuty. 

K zařazení ostatních ploch nemají připomínek. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad 1. CHLÚ 07570000 Bílina je v grafické části (Koordinační výkres) zakresleno a v upraveném 
návrhu bude respektována jeho ochranná funkce. 
Ad 2. Územní plán bude respektovat ustanovení §15 odst. 1 horního zákona.  
Ad 3.  V souladu se stanoviskem OBÚ budou plochy Z12, Z14 a částečně Z16 vyjmuty z návrhu ploch 
určených k zastavění. Tyto plochy budou  v upraveném návrhu ÚP vymezeny jako plochy územní 
rezervy ve vazbě  na průběh hranice CHLÚ. 
Ad 4.  Pořizovatel bere stanovisko OBÚ na vědomí. 
 
 

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha 

Č.j.: 36441/12/31100 ze dne 19.10.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Z hlediska působnosti MPO ČR ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení 
§15 odst. 2 horního zákona neuplatňuje podle ustanovení §50 odst. 2 stavebního zákona 
připomínky. 

Rozvojové záměry označené Z12, 14, 16 a R2 jsou situované v chráněném ložiskovém území a 
dobývacím prostoru Bílina a Duchcov. Případnou výstavbu v lokalitách, které se nacházejí 
v chráněném ložiskovém území, je možné realizovat dle ustanovení §18 a 19 horního zákona. 
Povolení stavby, která nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, může vydat podle ustanovení 
§19 horního zákona stavební úřad pouze se souhlasem krajského úřadu, vydaným po projednání 
s obvodním báňským úřadem. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Plochy Z12, Z14 a částečně Z16 byly  vyjmuty z návrhu ploch určených k zastavění. Tyto plochy jsou  
v upraveném návrhu ÚP pro VP vymezeny jako plochy územní rezervy ve vazbě  na průběh hranice 
CHLÚ.  Koridor R2 je plochou územní rezervy jejíž umístění a určení k zastavění bude muset být 
prověřeno ve změně ÚP, do té doby není možné koridor R2 zastavět navrženou dopravní stavbou. 
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12. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, Ústí n.L. 

Č.j.: 1604/530/12   76346/ENV/12  ze dne 31.10.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z 
požadavků § 50 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 
horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a 
využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. 
Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů územního plánování a 
zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je 
stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 
o geologických pracích. 

K předmětnému oznámení zaujímá ministerstvo následující stanovisko. V ÚP je nutno 
respektovat výskyt: 
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt sesuvů: 
Chudeřice č. 5965, č. 5966, č. 5967, Ledvice č. 5979, č. 5980, č. 5981, č. 5983 (viz mapa 
Geofondu ČR „Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace“, list č.02-32), poddolovaných 
území: Hrdlovka – Nový Dvůr č. 1521, Ledvice 2 č. 1531, Ledvice 1 č. 1534, Ledvice 4 č. 
1565, Ledvice 3 č. 1566, Duchcov 3 č. 1567, Chotějovice 1 č. 1582, Chotějovice 2 č. 1592, 
Želénky 3 č. 1600 (viz mapa Geofondu ČR „Mapa poddolovaných území“, list č.02-32), CHLÚ: 
Duchcov č. 07560000, Bílina č. 07570000, výhradních ložisek: Duchcov – Pokrok 2 č. 
307560000, Bílina – Velkolom M.Gorkij č. 307570000 a dobývacích prostorů: Bílina č. 30049, 
Duchcov č. 30057 (viz mapa Geofondu ČR „Mapa ložiskové ochrany“, list č.02-32). 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Do  textové části byl doplněn přehled  sesuvných, poddolovaných,  CHLÚ, DP a výhradních ložisek, 
která se na řešeném území nachází.  
 
 

13. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí 

Č.j.: OŽP/30606/V-147/2012 ze dne 23.10.2012 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán (vodoprávní úřad, 
odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, ochrana lesa a ochrana ZPF) vydal   
k návrhu ÚP Ledvice stanovisko:  

Ochrana přírody a krajiny: 

 Městský úřad Bílina, OŽP příslušný podle ustanovení §77 odst. 1 písm. q) 

zákona č. 114/1 Sb. nemá k předloženému návrhu ÚP Ledvice připomínky. 

Státní správa lesů: 
1. Vzhledem ke skutečnosti, že zřízením Ledvického potoka budou dotčeny lesní pozemky, je 
třeba vyjádření vlastníků dle §20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. 
2. Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených 
k plnění funkcí lesa uvedených v §13 lesního zákona. 
3. Pro stavbou dotčené lesní pozemky je stavebník povinen dle §14 odst. 2 lesního zákona 
požádat příslušný orgán státní správy  lesů o vydání souhlasu s návrhem územního 
rozhodnutí respektive o vydání závazného stanoviska ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb. správní řád. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část 
příslušného stavebního úřadu. 

Vodoprávní usek: 

 Nemá připomínek k vodohospodářské části návrhu ÚP Ledvice. 

Ochrana ovzduší: 

 Nemá připomínek 

Zemědělský půdní fond: 
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 Návrh ÚP obsahuje také přehled rozvojových ploch, kde je předpoklad záboru ZPF. 
Pokud nedojde k naplnění odsouhlasených ploch, budou nevyužité části ponechány v ZPF. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

1. Ochrana ovzduší: 

Souhlasí s návrhem Územního plánu Ledvice 

2. Ochrana přírody a krajiny 

Souhlasí s návrhem Územního plánu Ledvice 

3. Ochrana zemědělského půdního fondu 

Nemá připomínek. Rozvojové plochy jsou navrženy v souladu se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Vodní hospodářství 

Souhlasí s návrhem Územního plánu Ledvice 

5. Státní správa lesů 

a) Požadavek vznesený orgánem státní správy lesů se nevztahuje k měřítku zpracování 

územního plánu. Jedná se o požadavek, který bude řešen v rámci územního a stavebního  

řízení. 

b) Požadavek vznesený orgánem státní správy lesů bude řešen v rámci územního a  

stavebního  řízení. 

c) V případě, že v rámci územního a stavebního řízení bude vznesen návrh na umístění  

stavby v souladu s ÚP v ochranném pásmu lesa, bude požádán orgán státní správy lesů o 

vydání závazného stanoviska. 

 
 

14. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Teplice: 
      č.j.:  HSUL-6098-2/2012 ze dne 22.10.2012 

Úplné znění nebo významná část podání:  
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 1-3 vyhl. č. 
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a podle a § 10 odst. 6 zákona č. 

239/2001 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
návrh územního plánu. K uvedené  dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné 
stanovisko s podmínkami:   

1. Zdroje požární vody budou navrženy vzhledem předpokládanému způsobu využití 

území, a to včetně zajištění označení a jejich trvalé použitelnosti. Návrh zdrojů 

požární vody bude proveden v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. h) a k) 

zk.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 

23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl.č. 

268/2011 Sb., a kodexu norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx.  

2. Návrh obslužných komunikací bude proveden vzhledem k předpokládanému 

způsobu využití území, a to včetně řešení jejich průjezdnosti a dopravního značení. 

Návrh obslužných komunikací bude proveden v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 

písm. b), § 29odst. 1 písm. h) a odst. 2 zk.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
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ochrany staveb, ve znění vyhl.č. 268/2011 Sb., a kodexu norem požární 

bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad 1.  Návrhem  územního plánu je  splněna podmínka  týkající se návrhu zdrojů požárních vod 

v rozsahu odpovídajícímu měřítku zpracování územního plánu.  
Ad 2.   Návrhem  územního plánu je  splněna podmínka  týkající se návrhu řešení nových obslužných 

komunikací a to včetně řešení jejich průjezdnosti  v rozsahu odpovídajícímu měřítku 
zpracování územního plánu. 

 
 

15. MěÚ Bílina, SÚ – oddělení státní památkové péče: 

Č.j.: MUBI 35772/2011, SPP 36772/2012 ze dne 24.10.2012 

Úplné znění nebo významná část podání:  
Na základě ustanovení §4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, vydává Městský úřad Bílina, 
Stavební úřad - oddělení Státní památkové péče, jako dotčený orgán ve věci památkové péče, 
podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., památkového zákona, v platném znění, 
stanovisko: 

Městský úřad Bílina, stavební úřad – oddělení státní památkové péče, jako výkonný orgán 
státní památkové péče souhlasí s návrhem ÚP Ledvice ve smyslu §14 odst. 3 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.   

Upozornění:  

1. V řešeném území se nachází chráněný objekt : Pomník obětem války. 

2. Řešené území je nutné chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 

zákona č. 20/1987 Sb. Je tedy třeba předejít možnosti narušení či zničení 

archeologických pramenů. Upozorňujeme proto, že ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 

20/1987 Sb., je nutné již od doby přípravy stavby hlásit stavební činnost v tomto 

území písemně Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha. Povinností 

stavebníka je zajistit nejméně 14 dní před zahájením výkopových prací odborný 

archeologický dohled nad zemními pracemi, aby v případě pozitivní nálezové situace 

mohl být na místě proveden záchranný archeologický výzkum institucí oprávněnou 

k provádění ZAV. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad 1) Orgán ochrany státní památkové péče souhlasí s návrhem ÚP Ledvice. 

Ad 2) Textová část výrokové části obsahuje informaci o chráněném objektu „Pomník obětem války“. 

Umístění chráněného objektu bude  zakresleno do koordinačního výkresu.  

Ad 3)   V textové části návrhu ÚP bude uvedena skutečnost , že se jedná o území s předpokládaným 
výskytem archeologických nálezů. 
 
 

16. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství: 
JID: 124184/2012/KUUK ze dne 18. 10. 2012 

 
Úplné znění nebo významná část podání:  

Ochrana ovzduší 
Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu v 
souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“). 

1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá 

k návrhu územního plánu z hlediska ochrany ovzduší připomínky.  
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2. Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro 

ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na 

využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové lokality). 

Odůvodnění pořizovatelem: 
1.  Návrh není nutné upravovat. Návrh ÚP respektuje stanovisko KUUK.  

2. Návrh ÚP  bude respektovat  povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 

zákona č. 201/2012 Sb., o ohraně ovzduší, v platném znění, které mají přímou vazbu na využití 

území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové lokality).  

 
Ochrana přírody a krajiny 

1. Maloplošná zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma, prvky regionálního a 

nadregionálního územního systému ekologické stability (ÚSES), evropsky 

významné lokality ani ptačí oblasti do řešeného území nezasahují. 

2. Jako orgán věcně a místně příslušný vydal Krajský úřad dle § 45i zákona k návrhu zadání 
územního plánu stanovisko dne 20. 6. 2011 pod č.j. 1544/ZPZ/2011/UP-629 s 
konstatováním, že návrh zadání územního plánu Ledvice nemůže mít samostatně či ve 
spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti 
krajského úřadu. 

3. Ve správním území obce jsou evidovány výskyty zvláště chráněných druhů. Krajskému 
úřadu známé lokality zvláště chráněných druhů by mohly být dle grafické části v konfliktu s 
plochami vymezenými jako plochy asanací a plochy a koridory územních rezerv. Tyto 
plochy a koridory jsou plošně velmi rozsáhlé a hostí množství zvláště chráněných druhů 
vázaných nejen na ranně sukcesní stádia. Z udávaných druhů jde například o skokana 
skřehotavého (Rana ridibunda), skokana štíhlého (Rana dalmatina), užovku obojkovou 
(Natrix natrix), modráčka (Luscinia svecica), motáka pochopa (Circus aeruginosus) a 
chřástala vodního (Rallus aquaticus). U uvedených ploch je nutné před započetím 
stavebních prací zpracovat podrobný biologický průzkum (odborně způsobilou osobou). V 
případě prokázání výskytu zvláště chráněného druhu, který by mohl být negativně 
záměrem ovlivněn, je nezbytné požádat příslušný orgán ochrany přírody (aktuálně krajský 
úřad) o povolení výjimek ze zákazů dle § 56 zákona, které probíhá ve správním řízení a 
jeho výsledek nelze předjímat. Povolení výjimky by mělo být v souladu s judikaturou 
řešeno před vydáním územního rozhodnutí. 

Odůvodnění pořizovatelem: 

1. Návrh ÚP není nutné upravovat. 

2. Zpracováním návrhu ÚP bylo respektováno stanovisko KUUK-OŽP org. Ochrany přírody a krajiny 

ze dne 20. 6. 2011 pod č.j. 1544/ZPZ/2011/UP-629. 

3. Návrh ÚP vymezuje rozsáhlé plochy územních rezerv a ploch asanací, jejichž budoucí využití je 

navrženo ve vazbě na Plán sanací a rekultivací Dolu Bílina. Plochy a  koridory územních rezerv, 

které jsou návrhem ÚP vymezeny,  stanovují využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutné 

prověřit  a  to změnou ÚP nebo regulačním plánem. Do té doby není možné dotčené území 

využít pro navržené funkční využití.  Změna ÚP či regulační plán budou stejně jako je tomu 

v případě ÚP projednány s dotčenými orgány  postupem dle stavebního zákona.  

V případě ostatních ploch  dotčených návrhem asanací (plochy L, WT, X, Z) a dále pro plochy, 
které se nacházejí pod plochami územních rezerv (N, WP, DS, TV a L) bude stanovena 
podmínka, že před  vydáním územního rozhodnutí bude zpracován podrobný biologický průzkum 
(odborně způsobilou osobou) zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (skokana 
skřehotavého, skokana štíhlého, užovku obojkovou, modráčka, motáka pochopa a chřástala 
vodního), který výskyt zvláště chráněných druhu živočichů ověří). V případě prokázání výskytu 
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zvláště chráněného druhu, který by mohl být negativně záměrem ovlivněn, je nezbytné požádat 
příslušný orgán ochrany přírody (aktuálně krajský úřad) o povolení výjimek ze zákazů. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF) podle 

§ 17a písm.a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů  (dále zákona) uvádíme následující:  

1. V kapitole o vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (dále ZPF) v Odůvodnění 
je nutné uvést, jak bylo postupováno při vyhodnocování území ve vztahu ke schválenému 
plánu sanací a rekultivací na dané území a jaké podklady byly použity. Je nutné prověřit, 
zda nejsou plochy navrhovány na pozemcích, na kterých není dokončena rekultivace a 
budou předmětem ukončení pod dozorem orgánu ochrany ZPF. Takové pozemky stále 
náleží pod ochranu ZPF podle zákona a zpravidla jsou z nich placeny odvody. Navrhované 
plochy na takových pozemcích budou vyhodnoceny z hlediska záborů ZPF s uvedením, že 
se jedná o pozemky nenáležející do ZPF podle katastru nemovitostí, ale byly v minulosti 
předmětem dotčeného odnětí. 

2. Plochy specifické asanace doporučujeme vymezit jako stávající funkční využití tam, kde 
taková činnost probíhá, nebo je povolena. 

3. Je nutné zdůvodnit návrh ploch na pozemcích ZPF v souladu s odst. 2.6. přílohy č. 3 k 
vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále vyhlášce), a to ve vztahu k předpokládanému rozvoji obce. 

4. Dále je nutné doplnit výkres záborů ZPF a text vyhodnocení záborů ZPF v Odůvodnění o 
údaje podle odst. 3 přílohy č. 3 k vyhlášce (chráněné ložiskové území, dobývací prostor). 
Tabulková část bude upravena, pokud jsou plochy představující zábor ZPF navrhovány na 
území, kde je vymezeno chráněné ložiskové území nebo dobývací prostor. 

5. U návrhu ploch na pozemcích ZPF lze konstatovat soulad s § 4 zákona. Plochy 
nepředstavují narušení organizace pozemků ZPF, plochy jsou navrženy s ohledem na 
reálné potřeby města a s ohledem na zdevastované území po těžbě, rekultivované plochy 
a činnost nedaleké elektrárny.  

Odůvodnění pořizovatelem: 
1. Textová část odůvodnění bude doplněna v souladu se stanoviskem orgánu ochrany ZPF: 

a. Jak bylo postupováno při vyhodnocování území ve vztahu ke schválenému plánu sanací a 

rekultivací na dané území a jaké podklady byly použity. 

b. Prověřit, zda nejsou plochy navrhovány na pozemcích, na kterých není dokončena rekultivace 

a budou předmětem ukončení pod dozorem orgánu ochrany ZPF. Navrhované plochy na 

takových pozemcích budou vyhodnoceny z hlediska záborů ZPF s uvedením, že se jedná o 

pozemky nenáležející do ZPF podle katastru nemovitostí, ale byly v minulosti předmětem 

dotčeného odnětí. 

2.  Tento požadavek se týká ploch A5 a A11. V případě plochy A11 (plochy asanací za ELE) budou 

pro tuto plochu v textové části VÝROKU v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití… u plochy „X – Plochy specifických asanací a rekultivací“   stanoveny 

přísnější podmínky pro možné budoucí využití této plochy, které  pro město Ledvice nebudou 

představovat nebezpečí zhoršení životního prostřední a komfortu bydlení. 

3. Textová část odůvodnění kapitola I. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na ZPF a pozemky určené k plnění funkce lesa bude doplněna  o zdůvodnění ploch na pozemcích 

ZPF. 

4. Projektant prověří a výsledek šetření zkonzultuje s orgánem ochrany ZPF včetně úpravy textové a 

grafické části návrhu ÚP pro veřejné projednání. Návrh ploch na pozemcích ZPF nepředstavuje 

narušení organizace pozemků  ZPF a orgán ochrany ZPF s ním souhlasí. 
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Vodní hospodářství 
Krajský úřad Ústeckého kraje není úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci obcí.  

Odůvodnění pořizovatelem: 
Dotčeným orgánem je obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina, odbor 
životního prostředí, který se k návrhu ÚP Ledvice vyjádřil. 
 
 

Státní správa lesů 

1. Souhlasíme s návrhem pro plochy Z 32 sportovní a rekreační plocha, Z 43 

železniční koridor a A 1 Ledvický rybník. 

2. Připomínky máme k následujícím plochám: 

a. Plochy R 8 a R 9 – územní rezervy koridorů dopravní komunikace a cyklostezky 

kolem Ledvického rybníka - doporučujeme přehodnocení umístění a to těsně k 

vodní a pobřežní ploše tak, aby nedocházelo k rozčlenění lesního komplexu. 

b. Totéž doporučení platí pro plochu R 10 územní rezervu koridoru dopravní 

komunikace. 

c. Plochu Z 30 (parkoviště) – požadujeme   rozšířit až k   hranici parcely tak, aby 

nevznikl neobhospodařovatelný výběžek lesního pozemku mezi plochami s jiným 

než lesním využitím. 

d. Požadujeme doplnit do tabulky - podrobné členění záborů pozemků plnících 

funkci lesa (dále jen PUPFL) - plochu Z – 30 a to za splnění výše uvedené 

připomínky. 

e. Dotčení pozemků v ochranném pásmu lesa je vázáno na souhlas orgánu státní 

správy lesů úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského 

úřadu Bílina. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
1. Návrh ploch Z32, Z43 a A1 na pozemcích LPF nepředstavuje narušení organizace pozemků  LPF 

a orgán státní správy lesů s ním souhlasí. 

2. Vzhledem k nesouhlasu orgánu státní správy lesů bude návrh ÚP v část týkající se návrhu ploch 

na pozemcích určených k plnění funkcí lesa upraven takto: 

a. Koridory R8 a R9 jsou navrženy tak,  že kopírují průběh stávající polní cesty a nevymezují 

v území zcela nové dopravní propojení. Vymezení obou koridorů blíže k ploše rybníka by 

v budoucnu mohlo mít za následek jejich zaplavení, výška hladiny budoucího rybníka bude 

známa až po zpracování podrobnější studie, která bude zohledněna v územní studii, jejíž 

zpracování je podmíněno územním plánem. Vzhledem ke skutečnosti, že zábor PUPFL pro 

územní rezervy  se  v územních plánech nevyhodnocuje a vyhodnocení se provede až v době 

projednávání návrhu změny ÚP, kdy dojde k převodu územních rezerv na zastavitelnou 

plochu, nepředstavuje vymezení koridorů  R8 a R9 zátěž pro PUPFL.  

b. Průběh koridoru R10 je vymezen  tak, aby byla zajištěna jeho maximální funkčnost s 

napojením na stávající dopravní řešení. Vzhledem ke skutečnosti, že zábor PUPFL pro 

územní rezervy  se  v územních plánech nevyhodnocuje a vyhodnocení se provede až v době 

projednávání návrhu změny ÚP, kdy dojde k upřesnění průběhu koridoru a následnému 
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převodu územních rezerv na zastavitelnou plochu, nepředstavuje vymezení koridorů  R10 

v rámci územního plánu zátěž pro PUPFL.  

c. Vyhovět požadavku orgánu SSL tak, aby nevznikla neobhospodařovatelná enkláva PUPFL. 

d. Opravit a doplnit tabulky v  záboru PUPFL tak, aby obsahovaly vyhodnocení všech ploch, 

které zasahují na PUPFL. 

e. Příslušným dotčeným orgánem je Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí. 

 
Posuzování vlivů na životní prostředí 

1. Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů 

koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal k návrhu 

územního plánu samostatné stanovisko ze dne 14. 6. 2011, č.j. 1544/ZPZ/2011/SEA, 

JID: 109769/2011/KUUK, s výsledkem – „územní plán Ledvice“ není nutno posoudit z 

hlediska vlivů na životní prostředí.   

2. Návrh územního plánu se týká obnovy historických vazeb Ledvic a Duchcova 

(vybudování rekreační vodní plochy ve zbytkové jámě Fučík), obnovy dopravní 

prostupnosti území (silniční propojení sídel Ledvice a Duchcov, obnova přímého 

železničního spojení Duchcov – Ledvice – Bílina), řešení přístupnosti a využitelnosti 

plánovaného rekreačního území Ledvického rybníka, ploch pro bydlení, individuální 

rekreaci, veřejnou vybavenost, dopravní infrastrukturu, ploch pro drobnou výrobu a 

výrobní služby, revitalizace ploch uvolněných po provozech těžby a zpracování uhlí a 

po provozech energetické výroby, obnovy plnohodnotné polyfunkční krajiny v zázemí 

Ledvic. 

 
Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a 
po jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení 
vlivů na životní prostředí (SEA). 
 

Odůvodnění pořizovatelem: 
1. Návrh změny byl zpracován v souladu se stanoviskem ze dne 14. 6. 2011, č.j. 

1544/ZPZ/2011/SEA, JID: 109769/2011/KUUK, s výsledkem – „územní plán Ledvice“ není nutno 

posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

2. Pořizovatel bere na vědomí stanovisko KUUK – OŽPZ - SEA, kterým konstatuje, že návrh ÚP není 

nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 
Návrh územního plánu nestanovil rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po 
jeho důkladném prostudování nebyla orgánem SEA shledána nezbytnost komplexního 
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). 
 
 
 

17. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 

JID: MUBI/38959/2012 ze dne 13. 11. 2012 

Je dotčeným orgánem na úseku dopravy na pozemních komunikacích z hlediska řešení silnic II. 
a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle §40 odst. 4 
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Nemá námitek a souhlasí s návrhem územního plánu Ledvice za předpokladu, že budou 
dodrženy podmínky silničního správního úřadu a to: 



74 
 

1. V dalších stupních řízení bude u zdejšího silničního správního úřadu požádáno o vydání 
rozhodnutí pro povolení připojení komunikace či o úpravu napojení na stávající silnice II. a 
III. tříd. 

2. Pro stavby místních či veřejně přístupných účelových komunikací je dle § 15 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), příslušný zdejší 
speciální stavební úřad a to na podkladě ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 
13/1997 Sb., investor proto zažádá u zdejšího speciálního stavebního úřadu o stavební 
povolení v dalších stupních řízení. 

3. Zdejší odbor je příslušný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích (dopravní značení) na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích 
ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Bílina a rovněž k úpravám 
stávajícího dopravního značení. V dalších stupních řízení bude požádáno o 
stanovení či změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Souhlasí s návrhem ÚP Ledvice bez připomínek.  Podmínky stanovené v bode 1.-3.  se nevztahují 
k měřítku zpracování ÚP Ledvice a budou řešeny v rámci navazujících územních a stavebních řízení. 
 

V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO:   
 

18. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

Je dotčeným orgánem na úseku požární ochrany dle §24 odst. 1 písm. g) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších zákonů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Územní plán je řešen v souladu se zákonem o požární ochraně. Státní požární dohled byl proveden  
Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, který vydal k návrhu ÚP 
Ledvice stanovisko      č.j.:  HSUL-6098-2/2012 ze dne 22.10.2012, které je odůvodněno v předchozí 
kapitole pod pořadovým číslem 14. 

 

19. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

Je dotčeným orgánem na úseku: 

Doprava na pozemních komunikacích: 
MD ČR je příslušným DO dle §40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikácích ve znění pozdějších předpis, z hlediska řešení dáníc, rychlostních silnic a silnic I. 
třídy. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Správním územím města Ledvice neprochází dálnice, rychlostní silnice ani silnice I. třídy.  Územní 
plán respektuje stávající dopravní vazby města Ledvice na komunikaci I. třídy I/13.  
 
Doprava drážní: 

MD ČR je příslušným DO dle §56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějšíchpředpisů. 

 

 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Územní plán respektuje PÚR ČR a z ní vylývající úkoly a cíle ZÚR ÚK, které vymezují na území města 
Ledvice koridor pro optimalizaci železniční trati č. 130. ÚP Ledvice vymezuje a zpřesňuje koridor pro 
optimalizaci o šíři 250m, který poskytuje dostatek prostoru pro modernizaci tratě. Územním plánem 
nejsou navrženy žádné jiné změny na úseku drážní dopravy. 
 
Doprava vodní: 

MD ČR je příslušným DO dle §4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějsích předpisů.  
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Odůvodnění pořizovatelem: 
Správní území města Ledvice není dotčeno tímto druhem dopravy. 
 
Doprava letecká: 

MD ČR je příslušným DO dle §88 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č.  455/1991 Sb.,  o podnikání (živonostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Územní plánu nenavrhuje plochy, na kterých by mělo dojít k umístění výškových staveb či zařízení. 

ÚP nejsou řešeny letecké stavby. Řešené území není dotčeno  ochranným pásmem letiště.  

 

------------ 
 
Po dohodě  stanovisek dotčených orgánů  zpracoval pořizovatel  v souladu s §50 odst. 7  stavebního 
zákona, ve znění platném od 1.1.2013, žádost o stanovisko krajského úřadu k návrhu ÚP Ledvice č.j.: 
MUBI  8398/2013 ze dne 13.03.13.  KÚÚK UPS stanoviskem č.j.: 293/UPS/2011 a JID: 
76192/2013/KUUK ze dne 30.05.13 konstatoval  soulad ÚP z hlediska koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje ČR a soulad se Zásadami 
územního rozvoje Ústeckého kraje.  
 

------------- 
 

V procesně stanovené lhůtě ani po ní nebyla žádným z dotčených orgánů uplatněna taková 
stanoviska, která by nebyla s příslušnými dotčenými orgány dohodnuta. V průběhu veřejného 
projednání nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či 
§ 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád 
 
 
 
 

E.2. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §52 A §53 
SZ (ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU) UPLATNĚNÝCH K VEŘEJNÉMU 
PROJEDNÁNÍ  

 
Na základě výsledků vyhodnocení společného jednání a na základě stanoviska Krajského úřadu ÚK 
OUPS byl projektantem ÚP Ledvice upraven návrh  pro veřejné projednání. O upraveném a 
posouzeném návrhu  územního plánu bylo zahájeno řízení o územním plánu podle § 52 stavebního 
zákona. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání veřejného jednání a termín pro podání stanovisek, 
připomínek a námitek  veřejnou vyhláškou a jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, 
sousedním obcím a městu Ledvice (viz kapitola Postup pořízení územního plánu Ledvice).   
 
 

SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 

 
 1. Hasičský záchranný sbor, Ústeckého kraje 

Č.j.: HSUL-6098-4/TP-2012 ze dne 04.02.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 6 zákona 
č. 239/2001 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci ÚP vydává souhlasné koordinované závazné 
stanovisko. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 
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 2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

Č.j.: KHSUL 443/2014 ze dne 19.02.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická 
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve 
smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů, toto  stanovisko: K dokumentaci - Návrh 
Územního plánu Ledvice nemáme připomínky. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 

 3. Krajská veterinární správa 

Č.j.: SVS/2014/001067-U ze dne 03.02.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako místně a věcně 
příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 47 odst. (4) a dle ust. § 49 odst. (1) písm. j) zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon), 
v platném znění, vydává následující stanovisko:  
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj nemá námitek k 
projednávanému návrhu Územního plánu Ledvice. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 
 

 4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odb. kultury a památkové péče 
 JID:  6/KP/2014 ze dne 10.01.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko 
dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, pouze pro území, na kterém se nachází památková zóna nebo nemovitá národní 
kulturní památka. Na řešeném území se nenachází žádná památková zóna či nemovitá 
národní kulturní památka. Řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy, ve 
smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Dotčeným orgánem státní památkové péče, který uplatňuje stanoviska ve věci pro 
území města Ledvice je dle § 29 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona, Městský úřad 
Bílina, odbor stavební úřad – památková péče. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Dotčeným orgánem státní památkové péče, který uplatňuje stanoviska ve věci pro území města 

Ledvice je dle § 29 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona, Městský úřad Bílina, odbor stavební 

úřad.  

 

 5. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 
JID:  014096/2014/KUUK ze dne 27.01.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve 
věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem Územního plánu 
Ledvice bez připomínek. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 
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 6. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí 

Č.j.: OŽP/418/V-013/2014 ze dne 18.02.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
 Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán (vodoprávní úřad, 
odpadové hospodářství, ochrana lesa, ochrana ZPF) vydal   k návrhu ÚP Ledvice stanovisko:  

Odbor životního prostředí MěÚ Bílina neuplatňuj z hlediska oblasti ochrany přírody a krajiny, 
státní správy lesů, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu ani z hlediska 
ochrany vodního hospodářství ke změněným částem návrhu ÚP Ledvice žádné připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Souhlasí s návrhem Územního plánu  Ledvice bez připomínek. 

 
 

 7. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Teplice 

Sp.zn.: 4RP1543/2014-508207, č.j.: SPU 014746/2014 ze dne 13.01.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Státní pozemkový úřad,  Krajský pozemkový úřad pro ÚK, Pobočka Teplice vydává k návrhu 
Územního plánu Ledvice v souladu s ustanovením § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů toto 
stanovisko: 

Pobočka Teplice nemá k návrhu Územního plánu Ledvice připomínky. V daném území – 
k.ú. Ledvice - neproběhly pozemkové úpravy a ani se v současné době pozemkové úpravy 
neprovádí. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 
 

 8. Státní energetická inspekce Ústeckého kraje 

Č.j.: 004S/1/42.103/Oč ze dne 05.02.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Státní energetická inspekce jako dotčený orgán příslušný podle § 94 odst. 3 zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 
odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
následující stanovisko: 

Státní energetická inspekce nemá námitek k návrhu ÚP Ledvice. 

Odůvodnění: 
V návrhu Územního plánu Obce Ledvice není v zájmovém území navrženo umístění nového 
zdroje energie sloužícího veřejnému zájmu. Koncepce zásobení území energií se nemění, 
územní plán je doplněn o stávající zásobování dodávkovým teplem v řešeném území. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 
 
 

 9. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Č.j.: SBS/00462/2014/OBÚ-04 ze dne  16.01.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
V souladu s § 3 odst. 2 písm. y) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, sdělujeme, že s 
navrženým způsobem řešení z hlediska působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 
resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících s 
využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, souhlasíme a k uvedené věci 
nemáme žádné věcné připomínky. 
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Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek, bere na vědomí. 
 
 

 10. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha: 

Č.j.: MZDR960/2014-2/OZD-ČILY-L ze dne  17.02.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený 
orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu 
územního plánu Ledvice upravenému pro veřejné projednání sděluje:  
Změny, ke kterým došlo od společného jednání, nejsou v rozporu s podmínkami ochrany 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, v jejichž ochranném pásmu II. 
stupně II C se celé správní území města Ledvice nachází. ČIL tedy neuplatňuje k 
projednávanému návrhu územního plánu žádné připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek, bere na vědomí. 
 
 

 11. Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje 

Č.j.: SBS/00462/2014/OBÚ-04 ze dne  16.01.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
OBÚ  požaduje při pořizování územně plánovací dokumentace postupovat v souladu s § 15 
odst. 1 zákona Č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství, ve znění 
pozdějších předpisů (horní zákon), tj. z hlediska ochrany nerostného bohatství nejvýhodněji, 
zejména v ploše stanovených dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 
neumisťovat stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska. 

Vzhledem ke skutečnostem, že žádné zastavitelné plochy řešené návrhem ÚP Ledvice nejsou 
umisťovány do ploch CHLÚ, DP ani výhradního ložiska evidovaného a že jsou tato chráněná 
území uvedena v textové části návrhu ÚP Ledvice  a vyznačena v grafické části ÚP a že 
povaha rozvojových ploch navrhovaných do ploch CHLÚ a DP neodporuje ochraně a využívání 
výhradních ložisek nemá OBÚ k návrhu ÚP Ledvice v předkládaném znění žádných 
připomínek. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 
 
 

STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, EVENTUÁLNĚ NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 

 
 12. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 

Č.j.: 330/ZPZ/2014/UP-008 ze dne 10.02.2014 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ochrana ovzduší: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu 
územního plánu Ledvice z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Krajský úřad Ústeckého 
kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu v souladu s § 11 odst. 2 
písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“). Krajský úřad Ústeckého 
kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 
zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské 
účely (rozvojové lokality). 
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Odůvodnění pořizovatelem: 

1. Návrh není nutné upravovat. Návrh ÚP respektuje stanovisko KUUK.  

2. Návrh ÚP  respektuje  povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 

zákona č. 201/2012 Sb., o ohraně ovzduší, v platném znění, které mají přímou vazbu na využití 

území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové lokality).  

 
Ochrana přírody a krajiny: 
Jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním 
plánům podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a to z hlediska všech zájmů chráněných tímto 
zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody), sdělujeme k projednávanému návrhu 
územního plánu následující: Oproti původnímu Návrhu územního plánu Ledvice nedošlo v 
předložené územně plánovací dokumentaci k takové změně, která by mohla negativně ovlivnit 
maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti nebo prvky 
regionálního ÚSES. Připomínky uplatněné s ohledem na udávaný výskyt zvláště chráněných 
druhů v rámci předchozího stanoviska k návrhu územního plánu č.j. 2808/ZPZ/2012/UP-817 ze 
dne 18. 10. 2012 byly do návrhu územního plánu zapracovány. 
 
K předloženému návrhu územního plánu proto nemáme dalších připomínek. 

 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Souhlasí s návrhem Územního plánu  Ledvice bez připomínek. 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a) 
zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko: 
K předloženému návrhu nemáme z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu námitky, 
dokumentace byla upravena podle stanoviska vydaného při společném projednávání územního 
plánu. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Souhlasí s návrhem Územního plánu  Ledvice bez připomínek. 

Vodní hospodářství: 
Do působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje patří dle § 107 odst. písm. a) zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), uplatňovat stanoviska k zásadám 
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že 
předmětem vyjádření je návrh územního plánu Ledvice při veřejném projednání, není Krajský 
úřad Ústeckého kraje příslušným vodoprávním úřadem k vydání stanoviska. 
Příslušným vodoprávním úřadem k vydání stanoviska je dle § 106 odst. 2 vodního zákona, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Bílina. 

 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Příslušným dotčeným orgánem na úseku vodního hospodářství je MěÚ Bílina, OŽP. 

 
 
Státní správa lesů: 
Krajský úřad Ústeckého kraje je v souladu s § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) příslušným orgánem státní správy 
lesů k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci návrhu územního plánu Ledvice k 
veřejnému projednání, neboť v návrhu je uvedeno dotčení pozemků určených k plnění funkcí 
lesa vytvořením plochy pro sport a rekreaci. 

1. Souhlasíme s návrhem pro plochy Z 30 – parkoviště, Z 32 sportovní a 

rekreační plocha, Z 43 železniční koridor a A 1 Ledvický rybník. 
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2. Připomínky máme k následujícím plochám: 

Plochy R 8 a R 9 – územní rezervy koridorů dopravní komunikace a cyklostezky kolem 
Ledvického rybníka - doporučujeme přehodnocení umístění a to těsně k vodní a pobřežní ploše 
tak, aby nedocházelo k rozčlenění lesního komplexu. Důrazně doporučujeme plochu R 10 
územní rezervu koridoru dopravní komunikace umístit mimo lesní komplex popřípadě po hraně 
lesních pozemků. 
Dotčení pozemků v ochranném pásmu lesa je vázáno na souhlas orgánu státní správy lesů 
úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Bílina. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad 1) Souhlasí s návrhem ploch Z30, Z32, Z43 a A1 
Ad 2) Vzhledem ke skutečnosti, že plochy územních rezerv mají za úkol pouze chránit dotčené území 
pro případnou realizaci navrhovaného záměru, který však musí být prověřen  novou územně 
plánovací dokumentací tj. změnou územního plánu. Do nabytí účinnosti změny ÚP Ledvice  není 
možné navrhované záměry  koridorů R8, R9 a R10 realizovat. 
R8 a R9 jsou navrženy tak,  že kopírují průběh stávající polní cesty a nevymezují v území zcela nové 
dopravní propojení. Vymezení obou koridorů blíže k ploše rybníka by v budoucnu mohlo mít za 
následek jejich zaplavení, výška hladiny budoucího rybníka bude známa až po zpracování 
podrobnější studie, která bude zohledněna v územní studii, jejíž zpracování je podmíněno územním 
plánem.  
Průběh koridoru R10 je vymezen tak, aby byla zajištěna jeho maximální funkčnost s napojením na 
stávající dopravní řešení.  
Uvedená územní studie bude podkladem pro pořízení změny ÚP Ledvice na základě, které dojde 
k upřesnění průběhu koridoru dopravních komunikací a cyklostezek kolem Ledvického rybníka. 
Upravený průběh navrhovaných komunikací a cyklostezek bude projednán v rámci procesu pořizování 
změny ÚP Ledvice s orgánem ochrany PUPFL. 

 
 
Posouzení vlivů na životní prostředí: 
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal k návrhu zadání územního plánu Ledvice 
samostatné stanovisko ze dne 14. 6. 2011, č.j. 1544/ZPZ/2011/SEA, JID: 109769/2011/KUUK, 
s výsledkem – „územní plán Ledvice“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Návrh územního plánu se týká obnovy historických vazeb Ledvic a Duchcova (vybudování 
rekreační vodní plochy ve zbytkové jámě Fučík), obnovy dopravní prostupnosti území (silniční 
propojení sídel Ledvice a Duchcov, obnova přímého železničního spojení Duchcov – Ledvice – 
Bílina), řešení přístupnosti a využitelnosti plánovaného rekreačního území Ledvického rybníka, 
ploch pro bydlení, individuální rekreaci, veřejnou vybavenost, dopravní infrastrukturu, ploch pro 
drobnou výrobu a výrobní služby, revitalizace ploch uvolněných po provozech těžby a 
zpracování uhlí a po provozech energetické výroby, obnovy plnohodnotné polyfunkční krajiny v 
zázemí Ledvic. 
Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po 
jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na 
životní prostředí (SEA). 

 

Odůvodnění pořizovatelem: 
1. Návrh změny byl zpracován v souladu se stanoviskem ze dne 14. 6. 2011, č.j. 

1544/ZPZ/2011/SEA, JID: 109769/2011/KUUK, s výsledkem – „územní plán Ledvice“ není nutno 

posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

2. Pořizovatel bere na vědomí stanovisko KUUK – OŽPZ - SEA, kterým konstatuje, že návrh ÚP není 

nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 
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Prevence závazných havárií: 
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazený dle zákona č. 59/2006 Sb., o 
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme 
dotčeným správním úřadem. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazený dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů, a proto nejsou  dotčeným správním úřadem. 
 
 

 13. Městský úřad Bílina, Stavební úřad – odd. Státní památkové péče 

Č.j.: MUBI  4459/2014/SPP03/2014 ze dne 03.02.2014 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Na základě ustanovení §4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, vydává Městský úřad Bílina, 
Stavební úřad - oddělení Státní památkové péče, jako dotčený orgán ve věci památkové péče, 
podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., památkového zákona, v platném znění, 
stanovisko: 

Součástí řešeného území není žádné plošně chráněné území ani památkové ochranné 
pásmo. Územní plán respektuje nemovité kulturní památky, území archeologických 
nalezišť i urbanistické hodnoty vymezené v ÚAP. 
Městský úřad v Bílině, stavební úřad, oddělení státní památkové péče konstatuje, že 

předložený návrh územního plánu Ledvice je akceptovatelný bez dalších připomínek. 

DOPORUČENÍ: 
Při zpracování územního plánu je třeba zohlednit následující: 
1. Přestože součástí řešeného území není žádné plošně chráněné území, některé 
urbanistické hodnoty, vymezené ÚAP, a jejich prostředí se svým charakterem této 
formě ochrany blíží – jde o park se hřbitovem (č. ÚAP 11_33) a hornickou kolonii 
zaměstnanců dolu Eleonora (č. ÚAP 11_11 – „původní zástavba obce“) - dělnickou 
kolonii z 20. let 20. století, navrženou ve folklorizujícím heimatstilu stavitelem 
Hermannem Fritschem z duchcovské firmy Antona Kunerta. Kolonie je komponována 
do tvaru písmene Y s ústředním blokem trojúhelníkového půdorysu. Domy jsou dobře 
dochované a představují tak doklad architektonicky kvalitního řešení dělnického 
bydlení. Obdobně hodnotné jsou i dělnické bytové domy v ulici Odboje, dílo 
neznámého architekta nejspíše z 20. let 20. století, komponovaný z několika typových 
domů. Domy jsou pojaty ve stylu historizující moderny a představují doklad 
architektonicky kvalitního řešení dělnického bydlení. S těmito objekty je třeba v návrhu 
územního plánu přiměřeně zacházet. Doporučenými regulativy pro tyto případy jsou 
omezení výšky, podlažnosti či stanovení tvarů střech, půdorysná omezení jako jsou 
koeficienty zastavění, podlažní plochy, omezení velikosti stavebních pozemků či v 
případě zvláště exponovaných ploch jmenovité určení maximální zastavitelné plochy, 
to vše vycházející z rozborů místních podmínek. Tyto regulativy je vždy třeba 
stanovovat tak, aby dbaly základních kompozičních principů památkových objektů – 
osy, průhledy, hmotová uspořádání, volná prostranství, uspořádání veřejného a 
soukromého prostoru. 
2. Při zpracování ÚP je třeba brát zřetel na území s archeologickými nálezy (ÚAN) – 
celé řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 S. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. ÚAN je 
limitem v území v tom smyslu, že veškerou stavební činnost, která zasahuje do větší 
hloubky než 0,25 m pod současný terén, je třeba ohlašovat archeologickému oddělení 
Akademie věd ČR. 
3. ÚAN i kulturní památky a jejich areály jako limity v území budou vyznačeny v 
koordinačním, popř. i hlavním výkrese a uvedeny v textové části. 
4. Nově navržená zástavba nesmí negativně ovlivnit památkově chráněné objekty, 
jejich bezprostřední okolí, pohledy na ně a jejich ukotvení v urbánní struktuře sídel. 
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Odůvodnění pořizovatele:  
Souhlasí s návrhem Územního plánu  Ledvice  bez připomínek. 

DOPORUČENÍ: 
AD 1. Jedná se o požadavek, který je nad rámec rozsahu předmětu veřejného projednání, ke kterému 
dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska. Dotčené orgány se v rámci veřejného projednání 
vyjadřují pouze k částem, které byly změněny oproti  společnému  jednání. Lokalita hřbitova (plocha 
OH) i plocha hornické kolonie (plocha BI) zůstaly od společného jednání beze změny, a proto se jedná 
o připomínku nad rámec veřejného projednání. I přes tuto skutečnost pořizovatel konstatuje, že jsou 
obje lokality jak lokalita hřbitova tak lokalita hornické kolonie dostatečně ochráněny prostřednictvím 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených v textové části výroku ÚP 
Ledvice pro plochy BI a OH. Obě uvedené lokality ÚP vymezuje jako kulturní hodnoty  “B.3 Ochrana a 
rozvoj hodnot území obce”. Další požadavky stanovené orgánem SPP jsou nad rámec stanoviska 
tohoto orgánu k veřejnémuprojednání. 
AD 2.  ÚP respektuje požadavek, že celé území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy, 
tato skutečnost je uvedena v kapitole “B.3 Ochrana a rozvoj hodnot území obce”.  
Pro zpřesnění však tato infofmace bude doplněna i do koordinačního vykresu tj. Celé řešené území je 
nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 S. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
AD 3. Požadavek je ÚP Ledvice respektován. 
AD 4. Ochrana památkově chráněných objektu je zajištěna prostřednictvím regulativů stanovených pro 
jednotlivé zastavitelné plochy v kapitole  “F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití ...” textové části výroku ÚP Ledvice. 

 

 14. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 

Č.j.: 905/14/31100 ze dne 03.02.2014 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení §15  
odst. 2 horního zákona neuplatňuje podle ustanovení §52 stavebního zákona k výše uvedené  
územně plánovací dokumentaci připomínky. 

Rozvojové záměry označené Z17, Z22 a R11, R13, R14 a R15 jsou situované v CHLÚ a DP 
Bílina. Případnou výstavbu v lokalitách, které se nacházejí v CHLÚ je možné realizovat dle 
ustanovení §18 a 19 horního zákona. Povolení stavby, která nesouvisí s dobývání výhradního 
ložiska, může vydat podle ustanovení §19 horního zákona pouze se souhlasem krajského 
úřadu, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem. 

S upraveným návrhem souhlasíme. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Zastavitelné plochy Z17, Z22 (plochy dopravní infrastruktury) a plochy územních rezerv R11,  R13, 
R14 a R15 jsou vymezeny se souhlasem Obvodního báňského úřadu a splňují požadavky Horního 
zákona na vymezení ploch v plochách CHLÚ. 
Souhlasí s návrhem Územního plánu  Ledvice. 
 
 

 15. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

Č.j.: MOCR 1414-1/72054/2014-6440-OÚZ-LIT ze dne 24.01.14 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, 
písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a 
resortních předpisů. 

Česká republika - Ministerstvo obrany, jejíž jménem jedná Ing. Aleš Kudrlíček, ředitel Odboru 
územní správy majetku Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák.č. 219/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 
2011, částka 16, souhlasí s předloženým „Návrhem Územního plánu Ledvice.   

Vzhledem k tomu, že AHNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a 
zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD 
připomínek. Je nutné dodržet ustanovení §175, zákona č. 183/2006 Sb.. 
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Odůvodnění pořizovatele:  
Souhlasí s návrhem   Územního plánu  Ledvice bez připomínek. Požadavek na respektování 
ustanovení §175 stavebního zákona se vztahuje až k případnému územnímu rozhodnutí a 
stavebnímu povolení. 

 

V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO:   

 
 16. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 

Je dotčeným orgánem z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací dle §40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů.   

Odůvodnění pořizovatelem: 
Městský úřad Bílina, odbor dopravy vyjádřil své souhlasné stanovisko ke společnému jednání dle §50 
stavebního zákona. V rámci úprav návrhu územního plánu pro veřejné projednání nedošlo k  
úpravám, které by měnily dopravní koncepci projednanou v rámci společného jednání.  

 

 17. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV 

Je dotčeným orgánem na úseku ochrany ložisek nerostných surovin dle §13 odst. 3 zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších přepisů. Zákonné zmocnění Ministerstva 
životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které 
se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Dle požadavku MŽP ČR vzneseného při společném jednání o návrhu dle §50 stavebního zákona byla  
textová část návrhu územního plánu pro veřejné projednání doplněna o přehled  sesuvných, 
poddolovaných,  CHLÚ, DP a výhradních ložisek. Územní plán respektuje nejen zájmy chráněné MŽP 
CR, ale také Obvodního báňského úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  

 

18. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

Je dotčeným orgánem na úseku požární ochrany dle §24 odst. 1 písm. g) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších zákonů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Územní plán je řešen v souladu se zákonem o požární ochraně. Státní požární dohled byl proveden 
Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Teplice viz stanovisko, který vydal 
stanovisko      č.j.:  HSUL-6098-4/TP-2012 ze dne 04.02.14. 
 

19. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

Je dotčeným orgánem na úseku: 

Doprava na pozemních komunikacích: 
MD ČR je příslušným DO dle §40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikácích ve znění pozdějších předpis, z hlediska řešení dáníc, rychlostních silnic a silnic I. 
třídy. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Správním územím města Ledvice neprochází dálnice, rychlostní silnice ani silnice I. třídy.  Územní 
plán respektuje stávající dopravní vazby města Ledvice na komunikaci I. třídy I/13.  
 
Doprava drážní: 

MD ČR je příslušným DO dle §56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějšíchpředpisů. 
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Odůvodnění pořizovatelem: 
Územní plán respektuje PÚR ČR a z ní vylývající úkoly a cíle ZÚR ÚK, které vymezují na území města 
Ledvice koridor pro optimalizaci železniční trati č. 130. ÚP Ledvice vymezuje a zpřesňuje koridor pro 
optimalizaci o šíři 250m, který poskytuje dostatek prostoru pro modernizaci tratě. Územním plánem 
nejsou navrženy žádné jiné změny na úseku drážní dopravy. 
 
Doprava vodní: 

MD ČR je příslušným DO dle §4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění 
pozdějsích předpisů.  

Odůvodnění pořizovatelem: 
Správní území města Ledvice není dotčeno tímto druhem dopravy. 
 
Doprava letecká: 

MD ČR je příslušným DO dle §88 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č.  455/1991 Sb.,  o podnikání (živonostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Územní plánu nenavrhuje plochy, na kterých by mělo dojít k umístění výškových staveb či zařízení. 

ÚP nejsou řešeny letecké stavby. Řešené území není dotčeno  ochranným pásmem letiště.  

-------- 
V procesně stanovené lhůtě ani po ní neuplatnil žádný z dotčených orgánů nesouhlasné 
stanovisko. V průběhu veřejného projednání nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád. 
Na základě vyhodnocení výsledků projednání dle § 53 odst. (1) stavebního zákona není nutné 
opakovat veřejné projednání návrhu Územního plánu Ledvice.   

------------------- 
 
Územní plán Ledvice je v  souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  V průběhu pořizování   ÚP  Ledvice 
nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 
6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád. 
  
 

F. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí se nezpracovávalo, 
neboť Krajský úřad Ústeckého kraje jako orgán věcně a místně příslušný vydal k návrhu zadání 
územního plánu Ledvice stanovisko  č. j. 1544/ZPZ/2011 a JID: 109769/2011/KUUK ze dne 
14.06.2011 s konstatováním, že územní plánu Ledvice není nutno posoudit z hlediska vlivů na 
životní prostředí a stanovisko č.j.: 1544/ZPZ/2011/ÚP-629 a JID: 98590/2011/KUUK ze dne 20.06.11 
s konstatováním, že ÚP Ledvice nemůže mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích 
oblastí v územní působnosti Krajského úřadu. Dílčí záměry, uvedené v návrhu zadání svým 
charakterem a lokalizací mimo plochy soustavy Natura 2000 a nebo v dostatečné vzdálenosti 
od nich, neohrožují předměty ochrany a celistvost uvedených lokalit.  

Toto konstatování bylo krajským úřadem zopakováno i v dalších fázích projednání územního plánu. 
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G. stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 se sdělením, 
Sdělení jak bylo toto stanovisko zohledněno s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly 

 
Z důvodů výše uvedených nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 vydáno. 
 
 

H. vyhodnocení splnění požadavků zadání 

   

H.1. 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: 

 Politika územního rozvoje (PÚR) ČR 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze 
dne 20. 7. 2009 začleňuje správní území města Ledvice do SOB 5 Specifická oblast 
Mostecko. Území Ledvic leží současně v rozvojové ose OS 7 Ústí nad Labem – Most – 
Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR.  

 

Vyhodnocení: 

 Požadavky zadání vyplývající z PÚR 2008, zpřesněné v ZÚR Ústeckého kraje jsou 
v návrhu územního plánu splněny (respektovány jsou úkoly pro územní plánování vyplývající 
ze zařazení území Ledvic do specifické oblasti SOB7, do rozvojové osy OS7, do asanačních 
území ASA6 a ASA7, dále do krajinného celku - 14, Severočeská devastovaná a souvisle 
urbanizovaná území). Podrobné vyhodnocení splnění úkolů je uvedeno v kapitole B.1. tohoto 
odůvodnění.   

 
 

H.2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ 

Zadání: 

Pro  město Ledvice z tohoto dokumentu vyplynuly následující konkrétní problémy a úkoly k řešení: 
a) Revitalizace Ledvického potoka. 
b) Obnova Liptického potoka a napojení na Ledvický potok (obnovení původního reliéfu). 
c) Revitalizace vodní plochy v prostoru bývalého odkaliště Elektrárny Ledvice (Fučík) – 

Ledvický rybník. 
d) Zvýšení stability krajiny - celková revitalizace krajiny po ukončení těžby, realizace ÚSES. 

e) Obnova krajiny devastované průmyslovou činností v prostoru bývalého odkaliště (zbytková 
jáma býv. lomu Fučík) 

f) Vymístění skladiště mouru a úpravny uhlí 

g) Založení sítě komunikací III. třídy 

h) Obnova dopravní vazby mezi obcemi Ledvice a Duchcov (silnice, případně železnice – 
lehká kolejová doprava) 

i) Vybudování plavebního kanálu mezi Ledvickým rybníkem a budoucím jezerem Maxim ve 
zbytkové jámě lomu Bílina 
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j) Realizace pěší trasy do Chotějovic 

k) Realizace vlastní ČOV s vyústěním do Ledvického potoka 

l) Využití zdrojů Elektrárny Ledvice jako lokálního zdroje tepla pro Ledvice 

m) Výstavba teplovodu z Elektrárny Ledvice do Duchcova 

n) Využívání obnovitelných zdrojů 

o) Realizace rekreační vodní nádrže v bývalém odkališti Fučík a ploch pro sport a rekreaci 
v přilehlém území. 

 

Vyhodnocení: 

 

 Požadavky zadání vyplývající z ÚAP ORP Bílina - 2010 jsou v návrhu územního 
plánu splněny (konkrétní požadavky týkající se revitalizace krajiny, vodních ploch a toků, vč. 
návrhu ÚSES, obnovy silniční sítě, teplofikace, i obecné požadavky týkající se vyváženosti 
podmínek pro udržitelný rozvoj území). Některé požadavky ÚAP které pozbyly aktuálnost 
nebyly do řešení ÚP zařazeny (např. ČOV je již v provozu, teplofikace byla realizována, 
vymístění skladiště mouru již bylo provedeno, kolejová doprava Ledvice - Duchcov naopak 
není požadována). Podrobněji je vyhodnocení provedeno v následujících bodech. 

 

a) Revitalizace Ledvického potoka je součástí návrhu ÚP – viz kapitola Koncepce uspořádání 
krajiny, podrobné odůvodnění na jiném místě této zprávy (návrh ÚP se opírá o podkladovou 
dokumentaci BPT, Revitalizace Ledvického potoka před zaústěním –6/2010) 

b) Obnova Liptického potoka a napojení na Ledvický potok je součástí vodohodpodářského 
řešení ÚP, které souvisí s dlouhodobým záměrem vytvoření Ledvického rybníka (popis zejm. 
v kapitolách Urbanistická koncepce, Koncepce uspořádání krajiny, Koncepce veřejné 
infrastruktury, podrobné odůvodnění na jiném místě této zprávy). 

c) Revitalizace vodní plochy v prostoru bývalého odkaliště Elektrárny Ledvice (Fučík) – Ledvický 
rybník je jedním ze základních záměrů ÚP Ledvice (popis zejm. v kapitolách Urbanistická 
koncepce, Koncepce uspořádání krajiny, Koncepce veřejné infrastruktury, podrobné 
odůvodnění na jiném místě této zprávy). 

d) Zvýšení stability krajiny - celková revitalizace krajiny po ukončení těžby, realizace ÚSES je 
podstatnou součástí návrhu ÚP (téma je obsaženo průřezově v celém ÚP, popis zejména 
v kapitole Koncepce uspořádání krajiny, podrobné odůvodnění na jiném místě této zprávy). 
Návrh na revitalizaci krajiny v okolí Ledvic se opírá o odbornou dokumentaci SD.a.s. a osobní 
konzultace zpracovatele s odbornými pracovišti SD.a.s.  

e) Viz vyhodnocení dle bodu b),c). 

f) Vymístění skladiště mouru bylo částečně realizováno (proces dokončování a  
administrativního potvrzení probíhá), přemístění úpravny uhlí se připravuje, záměr je součástí 
ÚP Ledvice. 

g) Založení sítě komunikací III. třídy – ÚP navrhl doplnění komunikační sítě v zastavěném a 
v zastavitelném území a navrhl způsob silničního napojení (III. třídy) mezi Ledvicemi a 
Duchcovem s využitím odborných podkladů SD, a.s. 

h) Obnova silničního spojení mezi Ledvicemi a Duchovem viz vyhodnocení  bodu g). V průběhu 
projektových prací na ÚP Ledvice byl záměr obnovy železničního spojení Duchcova a Ledvic 
konzultován s odbornými institucemi a samosprávou města a bylo rozhodnuto jej , jako 
nerealistický, do ÚP nezapracovat. 

i)  Možnost perspektivního vybudování plavebního kanálu mezi Ledvickým rybníkem a 
budoucím jezerem Maxim ve zbytkové jámě lomu Bílina byla po odborných konzultacích 
vymezena jako dlouhodobá územní rezerva, jejíž prověření bude probíhat během 
následujících desetiletí v souvislosti s průběhem rekultivačních prací v lomu Bílina.  

j) Návrh úpravy a doplnění pěší trasy do Chotějovic je součástí dopravní koncepce obsažené 
v ÚP Ledvice 

k) ČOV  Ledvic s vyústěním do Ledvického potoka byla realizována a je v provozu.  

l) Využití zdrojů Elektrárny Ledvice jako lokálního zdroje tepla pro Ledvice bylo realizováno a je 
v provozu. 
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m) Výstavba teplovodu z Elektrárny Ledvice do Duchcova – tento záměr byl konzultován 
s odbornými institucemi a samosprávou města a vzhledem ke změnám koncepce 
energetického zásobování Duchcova bylo rozhodnuto jej do ÚP Ledvice nezapracovat.  

n) Využívání obnovitelných zdrojů je vzhledem k realizované teplofikaci Ledvic a prováděnému 
zateplování objektů, připouštěno jako vhodný doplňkový zdroj energie pro lokální využití (např. 
sluneční kolektory, fotovoltaické články malého rozsahu).     

o) Realizace rekreační vodní nádrže v bývalém odkališti Fučík a ploch pro sport a rekreaci 
v přilehlém území souvisí s vyhodnocením provedeným v bodech b) c).   Vzhledem 
k časovému odstupu který nás dělí od realizace Ledvického rybníka, ÚP navrhuje potřebné 
rozvojové plochy rekreačního charakteru v kategorii územních rezerv, jejich prověření bude 
navazovat na pokrok v přípravě územně technického řešení Ledvického rybníka.    

 

 

H.3. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 
SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ: 

 

Zadání: 

 Zadání územního plánu města Ledvice obsahuje pokyn k respektování následujících 
limitů využití území.  
 

Ochrana přírody a krajiny: 

 významné krajinné prvky dle zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů – lesy, vodní 
toky, údolní nivy, rybníky; 

 pásmo 50 m od kraje pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů; 

 památné stromy nejsou vyhlášeny; 

 zvláště chráněná území nejsou vyhlášena. 

Doprava 

 ochranné pásmo silnice III. tř. – 15 m od osy dle zákona č. 113/1997 Sb.; 

 ochranné pásmo železniční dráhy – 60 m od krajní koleje dle zákona č. 113/1997 Sb.; 

 ochranné pásmo vlečky – 30 m od krajní koleje; 

Vodní hospodářství: 

 ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m (do DN 500 včetně) od vnějšího 
líce potrubí a 2,5 m (nad DN 500) dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů. 

 aktivní zóna záplavového území vodního toku Bílina ř.km 0,000 – 40,250 ze dne 29.7.2010. 

Energetika: 

 ochranné pásmo elektrického vedení VN 35 kV vzdušného – 10 m od krajního vodiče dle 
zákona č. 458/2000 Sb.; 

 ochranné pásmo elektrického vedení VVN 110 kV vzdušného – 15 m od krajního vodiče 
ochranné pásmo trafostanice; 

 ochranné pásmo kabelového vedení - 1 m od kabelového vedení. 

 

Radiokomunikace 

 radioreléová trasa správním územím města Ledvice neprochází. 

Kulturní památky 

 stavby zapsané v ústředním seznamu kulturních památek: 
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 pomník obětem války 

 celé území ČR je místem archeologických nálezů. 

Ochrana přírodních léčivých zdrojů 

 Celé správní území města Ledvice se nachází v ochranném pásmu (dále jen OP) II. stupně 
IIC přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.   

Těžba a ochrana surovin 

 V řešeném území jsou evidovány níže uvedené sesuvy, poddolovaná území, CHLÚ, výhradní 
ložiska a dobývací prostory: 

 Sesuvy: Chudeřice č. 5965, č. 5966, č. 5967, Ledvice č. 5979, č. 5980, č. 5981, č. 5983 

 Poddolovaná území: Hrdlovka – Nový Dvůr č. 1521, Ledvice 2 č. 1531, Ledvice 1 č. 1534, 
Ledvice 4 č. 1565, Ledvice 3 č. 1566, Duchcov 3 č. 1567, Chotějovice 1 č. 1582, Chotějovice 
2 č. 1592, Želénky 3 č. 1600, 

 CHLÚ: Duchcov č. 07560000, Bílina č. 07570000, 

 Výhradní ložiska: Duchcov – Pokrok 2 č. 307560000, Bílina – Velkolom M, Gokij č. 
307570000, 

 Dobývací prostor: Bílina č. 30049, Duchcov č. 30057,  

 

Vyhodnocení: 

 Územní limity týkající se ochrany přírody a krajiny jsou v územním plánu Ledvic 
zohledněny následujícím způsobem. Významné krajinné prvky jsou respektovány, pouze ve 
čtyřech odůvodněných případech územní plán navrhuje dílčí zábor VKP - lesa: Asanační 
plocha A1 – Ledvický rybník. Navrhovaný zábor je nevyhnutelný vzhledem k parametrům 
rybníka (minimální hloubka a hladina rybníka stanovená v zájmu zajištění kvality vody) které 
nelze z vodohospodářských důvodů korigovat;  Zastavitelná plocha  Z43 – je vymezena jako 
koridor pro modernizaci železniční tratě č. 130 – záměr je povinně převzat ze ZÚR 
Ústeckého kraje a v tomto rozsahu nebude realizován; Zastavitelné plochy Z30 a Z32 - 
dotvářejí potřebnou rekreační vybavenost Ledvic na ploše která je ve skutečnosti využita 
jako deponie inertních materiálů a manipulační plocha,aniž zahrnuje jakýkoliv lesní porost. 

Pásmo 50 m od kraje pozemků určených k plnění funkcí lesa je v územním plánu zohledněno. 
Vzhledem ke specifice území (pouze úzký pás disponibilního území Ledvic cca 300 – 400 m mezi 
areálem průmyslu - těžebním prostorem a rekultivovanou zalesněnou výsypkou) se nelze při návrzích 
územního rozvoje Ledvic vyhnout dotčení předmětného ochranného pásma. Ve všech případech kdy 
k tomu dochází je v územním plánu upozorněno na podmínečnost využívání území ochranného 
pásma lesa (povinnost získat v rámci přípravy konkrétních stavebních záměrů souhlas kompetentních 
orgánů).  

 

Památné stromy ani zvláště chráněná území nejsou v řešeném území ÚP Ledvic vyhlášeny. 

 Územní limity týkající se dopravy – ochranné pásma silnice III. (zákon č. 13/1997 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů) je respektováno v nezastavěném území. V zastavěném území 
je vhodné řešení zástavby vůči silnici III. záležitostí urbanistického návrhu. Ochranná pásma 
železniční dráhy a vlečky (zákon č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jsou 
v územním plánu respektována.  

 Územní limity týkající se vodního hospodářství - ochranná pásma vodovodních a 
kanalizačních řadů jsou respektovány přiměřeně zobrazitelnosti těchto parametrů v měřítku 
grafické dokumentace ÚP. Aktivní zóna záplavového území vodního toku Bílina se řešeného 
území nedotýká.  

 Územní limity týkající se energetiky a radiokomunikací - ochranná pásma elektrického 
vedení vzdušného i kabelového jsou respektována přiměřeně zobrazitelnosti těchto 
parametrů v měřítku grafické dokumentace ÚP. Radioreléová trasa řešeným územím města 
Ledvice neprochází. 
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 Územní limity týkající se kulturních památek jsou respektovány. Kulturní památka - 
pomník obětem války (padlým obětem I. a II. světové války) je vedena jako prvek který je 
součástí zóny „parková zeleň, sport, klidová a pietní část obce“. Totéž platí i o hřbitovní kapli 
– která je, vzhledem ke specifice území, hodna památkového zájmu. ÚP respektuje 
skutečnost že celé území ČR je místem archeologických nálezů.  

 Územní limity týkající se ochrany přírodních léčivých zdrojů jsou respektovány. 
Územní plán uvádí, že celé správní území města Ledvice se nachází v ochranném pásmu II. 
stupně IIC přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.   

 Územní limity týkající se těžby a ochrana surovin jsou respektovány. Územní plán 
cituje veškeré, v zadání ÚP, uvedené údaje týkající se evidovaných sesuvů, poddolovaných 
území, CHLÚ, výhradních ložisek a dobývacích prostorů. Tyto limity jsou též zobrazeny 
v grafické dokumentaci ÚP Ledvice. Omezení územního rozvoje z nich vyplývající je 
respektováno. Územní plán však v této souvislosti navrhuje aby příslušné orgány společně 
se spol. SD, a.s. Bílina zajistili podání návrhu na odpis zbytkových zásob (jejichž využití již 
nelze z územně technických důvodů předpokládat) zasahujících do zastavěného a 
zastavitelného území Ledvic. U navrhovaných zastavitelných ploch které se nacházejí na 
poddolovaném území územní plán navrhuje, v rámci dalších územně plánovacích a 
projektových prací, zpracování odborného posudku báňským znalcem hodnotícího vlivy 
poddolování na podmínky využití území.  

 
 

H.4. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 

Zadání:  

 Úkolem územního plánu je stanovení koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky řešeného území. Návrh územního plánu musí vytvořit předpoklady 
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací. 

 Územní plánování (a tedy i územní plán) ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  
Současně chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich sounáležitosti 
s místem.  

 Ve správním území Ledvic, které je do značné míry obklopeno prostory energetické 
výroby a těžby uhlí, půjde v územním plánu o obnovu silně devastované krajiny a o řešení 
dále uvedených důležitých funkcí území: 

a) obnova historických prostorových vazeb Ledvic a Duchcova, což zejména znamená řešit 
mezisídelní prostor, silně devastovaný těžbou a plavením elektrárenského popílku; 
Požadavkem obou sídel je v této souvislosti vybudování rekreační vodní plochy ve zbytkové 
jámě Fučík. Záměr byl aktuálně podrobně prověřován v rámci „Hydrogeologického 
a hydrologického posouzení reálnosti výstavby Ledvického rybníka“ (zpracovatelé: fa Geotec 
– GS a.s. Praha - pracoviště Teplice 11/2009), se závěrem doporučujícím respektovat řešení 
schválené v rámci společné územně plánovací dokumentace Duchcov a Ledvice -1998 a 
zahrnuté do nového Územního plánu Duchcova.   

b) obnova dopravní prostupnosti území poškozeného těžbou uhlí a elektrárenskými provozy, 
která zejména spočívá v návrhu obnovení silničního propojení sídel Ledvice a Duchcov; 

c) prověření ideového návrhu obnovy přímého železničního spojení Duchcov – Ledvice – 
Bílina; 

d) řešení přístupnosti a využitelnosti plánovaného rekreačního území Ledvického  rybníka; 
e) zlepšení vnitřního uspořádání Ledvic, zejména návrh rozvojových ploch pro bytovou 

výstavbu, drobné výrobní provozy, služby, vybavenost a rekreaci, včetně revitalizace ploch 
uvolněných po provozech těžby a zpracování uhlí a po provozech energetické výroby; 

f) obnova plnohodnotné polyfunkční krajiny v zázemí Ledvic. 
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Vyhodnocení: 

 Požadavky zadání týkající se rozvoje území obce jsou v návrhu územního plánu 
splněny, byla stanovena koncepce rozvoje území, s ohledem na hodnoty a podmínky 
řešeného území. Územní plán navrhl řešení konkrétních požadavků uvedených v této 
kapitole zadání: 

 
a) ÚP navrhuje obnovení historických prostorových vazeb Ledvic a Duchcova řešením  

mezisídelního prostoru (silně devastovaného těžbou a plavením elektrárenského popílku), 
jako krajinářsky upraveného území pro zřízení polyfunkční vodní nádrže -  Ledvického 
rybníka s významnou rekreační funkcí. Toto řešení potvrzuje platnou ÚPD obou sídel Ledvic 
i Duchcova, která tento záměr již dlouhodobě obsahuje. ÚP Ledvice vychází z aktuálních 
poznatků které k uvedenému záměru poskytly podkladové odborné materiály mj. 
„Hydrogeologické a hydrologické posouzení reálnosti výstavby Ledvického rybníka“. 
Obnovené prostorové vazby Ledvic a Duchcova budou založeny na krajinářském a 
vodohospodářském řešení, jehož součástí bude také obnovení propojení Liptického potoka a 
Ledvického potoka. 

b)  Obnova vazeb obou sídel je dále podpořena návrhem na komunikační propojení silnicí III. tř. 
a soustavou nemotoristických cyklistických stezek vedených po hrázi Ledvického rybníka.  

c) V průběhu projektových prací na ÚP Ledvice byl prověřován námět obnovy železničního 
spojení Duchcova, Ledvic a Bíliny. Po konzultacích s odbornými institucemi a samosprávou 
města a bylo rozhodnuto jej, jako nerealistický, do ÚP nezapracovat. 

d) Vzhledem k časovému odstupu který nás dělí od realizace Ledvického rybníka, ÚP navrhuje 
rozvojové plochy rekreačního charakteru v kategorii územních rezerv. Formou územní 
rezervy je též v ÚP vymezen i způsob komunikačního napojení těchto ploch. Budoucí 
prověřování těchto záměrů naváže na pokrok v přípravě územně technického řešení 
Ledvického rybníka. 

e) Podstatou řešení územního plánu Ledvic je snaha o zlepšení vnitřního uspořádání Ledvic, 
předložení návrhu rozvojových ploch pro bytovou výstavbu, drobné výrobní provozy, služby, 
vybavenost a rekreaci - formou zastavitelných ploch a také ploch přestavby. ÚP dosahuje 
uvedeného cíle úvahou o pásovém zónování území Ledvic na části západní (bydlení) – 
centrální – východní (bydlení a drobná výroba), které jsou vzájemně propojeny severní 
klidovou a pietní částí obce. ÚP respektuje a rozvíjí charakter každé této část obce: posiluje 
novými zastavitelnými plochami pro bydlení východní část, zvyšuje význam těžiště - centra 
obce situování hromadného bydlení a občanské vybavenosti, na východních plochách 
uvolněných po provozech těžby a zpracování uhlí a energetické výroby, vymezuje ÚP plochy 
pro bydlení a lehkou výrobu. Klidová a pietní část obce je kultivována a v malé míře 
doplněna zařízením pro sport a rekreaci a dopravu v klidu. Silniční komunikační propojení 
těchto částí obce je převedeno na jižní okraj, do zóny bez tak již dotčené vlivy výroby a 
železniční dopravy.    

 
f) Krajina kolem Ledvic prodělá v příštích desetiletích převratné změny, které jsou podchyceny 

v ÚP Ledvice ve formě návrhů a ve formě územních rezerv. Přechod k plnohodnotné 
polyfunkční krajině je založen na postupné realizací plánů rekultivace území SD, a.s. po 
ukončení hornické činnosti. Polyfunkčnost krajiny bude založena na lesnicko zemědělské a 
vodohospodářské úpravě vnitřní výsypky lomu Bílina, včetně vytvoření ochranného útvaru na 
západním okraji Ledvic, který odcloní obec od ještě dlouhodobě provozované hornické 
činnosti. Zásadní význam pro rehabilitaci krajiny v okolí Ledvic má rekultivace zbytkové jámy 
býv. odkaliště ELE, dnes formovaného ukládáním vedlejších produktů odsíření pro zřízení 
Ledvického rybníka o rozloze cca 70 ha.  
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H.5. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) 

Zadání:  

 Návrh urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny musí splňovat 
požadavky na rozvoj území obce a to za předpokladu zajištění ochrany přírodních, kulturních 
a architektonických hodnot. Celé řešené území bude územním plánem členěno na plochy 
vymezené v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Základní typy ploch mohou být s ohledem na specifické podmínky a charakter území 
dále podrobněji členěny.  

 

Vyhodnocení: 

 Požadavky zadání na plošné a prostorové uspořádání území jsou v návrhu územního 
plánu splněny. Urbanistická koncepce založená na ochraně hodnot území a jeho logickém 
zónování, je stručně odůvodněna v kapitole H.3. Požadovaný členění území je uvedeno 
v grafické části dokumentace a v kapitole F textové části dokumentace (Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným využitím…), názvy ploch a formulace regulativů se řídí 
ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění. Do seznamu sledovaných ploch je 
doplněna kategorie zeleň, ve vyhlášce neuvedená. Sledované druhy ploch jsou v této části 
dokumentace doplněny o kategorie specifické pro území Ledvic, výrazně zasažené těžbou 
uhlí a energetickou výrobou.   

Urbanistická koncepce  

Zadání:  

a) Urbanistická koncepce (stávající a navržená) musí splňovat požadavky na 
všestranný rozvoj města za podmínek ochrany kulturních, historických a přírodních 
hodnot v území.  

b) Nově navrhované zastavitelné plochy budou pokud možno navazovat na zastavěné 
území a budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor 
krajiny. 

c) Vztah krajiny a sídla bude řešen komplexně s ohledem na stávající limity využití 
území. 

d) Pro jednotlivé plochy budou územním plánem stanoveny podmínky jejich využití, tj. 
„převažující účel využití (hlavní využití), přípustné, nepřípustné, popřípadě 
podmínečně přípustné využití“ (podmíněná přípustnost bude územním plánem 
definována) a dále budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

 

Vyhodnocení: 

 Požadavky zadání týkající se urbanistické koncepce jsou v návrhu územního plánu 
splněny následujícím způsobem: 

 

a) Urbanistické řešení je založeno na zachování a rozvíjení osvědčeného základního 
zónování sídla na část západní obytnou, centrální, východní smíšenou obytnou 
s lehkou výrobou a vše propojující severní klidovou část sídla. Urbanistická 
koncepce obsažená v ÚP splňuje požadavky na všestranný rozvoj města – 
vymezuje na této funkční osnově v přiměřeném rozsahu zastavitelné a přestavbové 
plochy pro bydlení (individuálního a hromadného typu), plochy pro drobnou výrobu a 
výrobní služby, vymezuje územní rezervy pro občanskou vybavenost. V malé míře 
ÚP také doplňuje zastavitelné plochy pro sport a rekreaci. Koncepce urbanistického 
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rozvoje také respektuje fragmenty zachovaných kulturních, stavebních a přírodních 
hodnot v území (vnitrosídelní parkové plochy, pomník obětem válek, hřbitovní kapli). 

b) Nově navrhované zastavitelné plochy ve všech případech navazují na zastavěné 
území a jsou situovány tak, aby zahušťovaly východní, centrální i západní část sídla.  
K záboru krajiny vymezením zastavitelných ploch v ÚP Ledvice prakticky nedochází. 
Výjimkou je koridor Z43 pro modernizaci železniční trati č. 130 (zábor lesa), převzatý 
ze ZÚR Ústeckého kraje a plochy Z30 a Z32 určené pro rozvoj sportu a rekreace a 
navazující parkoviště. Zábor lesa je u Z30 a Z32 formální, plochy jsou ve skutečnosti 
situovány na území skládky inertního materiálu a manipulačního prostoru. 

c) Rozvojové záměry sídla ve vztahu ke krajině jsou korigovány s ohledem na stávající 
limity využití území, s výjimkou několika odůvodněných výše zmíněných případů 
dopravní infrastruktury (Z43, Z30, Z32). 

d) Pro jednotlivé plochy byly stanoveny územním plánem podmínky jejich využití v 
kapitole F. (Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím…). V rámci 
této kapitoly nebylo zapotřebí pracovat s podmínkou – podmínečně přípustné 
využití. Ostatní požadované podmínky byly uvedeny. Pokud je návrh ploch 
podmínečně přípustný je to uvedeno v komentáři u konkrétních zastavitelných nebo 
přestavbových ploch. Vzhledem ke stavu krajiny v okolí Ledvic, postižené vlivy těžby 
a průmyslové či energetické výroby, je významným úkolem územního plánu spíše 
navrhnout podmínky pro vznik nové krajiny, ochrana krajinného rázu se týká 
menšího rozsahu stávajících ploch funkční zeleně. Stanovení pořadí změn v území - 
etapizace, nebylo shledáno jako přínosné a nebylo proto navrženo.  

Koncepce uspořádání krajiny  

Zadání:  

a) Koncepce uspořádání krajiny bude založena na vyváženém souladu funkcí 
přírodních, obytných, výrobních a rekreačních. 

b) Vytvořit komponovaný vzájemně propojený komplex zelených ploch opírající se o 
lokální systém ekologické stability, který je zakotvený v platném Územním plánu. 

c) V souvislosti s vysokým využitím území pro těžbu uhlí a energetickou výrobu budou 
chráněny stávající plochy funkční zeleně a eventuálně navrženy další plochy zeleně 
se záměrem na zlepšení životního prostředí Ledvic.  

d) Územní plán navrhne v souladu se Souhrnným plánem sanací a rekultivací Dolu 
Bílina návrh  řešení celkové revitalizace krajiny po ukončení těžby, realizace ÚSES. 

e) Navrhnout propojení se sousedními obcemi prostřednictvím sítě cyklostezek a 
turistických tras. 

 

Vyhodnocení: 

 Požadavky zadání týkající se koncepce uspořádání krajiny byly v návrhu územního  
plánu splněny následujícím způsobem:  

 

a) Koncepci uspořádání krajiny lze pokládat za založenou na vyváženém souladu 
funkcí přírodních, obytných, výrobních a rekreačních. Vymezení zastavitelných ploch 
pro rozdílné způsoby využití je přiměřené, ve značné míře jsou pro rozvojové 
záměry využívány uvolněné přestavbové plochy. Krajinářská složka územního plánu 
je rozsáhlá a zahrnuje podstatné záměry, kterými jsou zřízení Ledvického rybníka (s 
plánovaným rekreačním využitím), rekultivační záměry jsou navržené v souladu se 
souhrnným plánem sanací a rekultivací dolu Bílina.  

b) Za komponovaný vzájemně propojený komplex zelených ploch lze označit souhrnný 
plán sanací a rekultivací dolu Bílina a záměr na zřízení Ledvického rybníka, které 
jsou provázány se stávajícími rekultivovanými plochami vnější výsypky bývalého 
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lomu Fučík a bývalého odkaliště Eleonora. Stávající i nově vymezené zelené plochy 
jsou v územním plánu provázány návrhem na lokální ÚSES. Již stabilizovaná krajina 
(severní poloha od Ledvic) proniká do zastavěného území ve formě stávajících ploch 
funkční zeleně a přispívá tím k vytvoření  propojeného komplexu zelených ploch.  

c) V souvislosti s vysokým zatížením území v okolí Ledvic těžbou uhlí a energetickou 
výrobu jsou v ÚP chráněny vnitřní relativně nadstandardně rozsáhlé plochy zeleně 
(zejm. centrální zelená plocha – původně lesopark, parková plocha u mateřské 
školy, zeleň u býv. skladu mouru a zeleň u protipožární nádrže). Územní plán 
navrhuje kultivaci těchto ploch (zejm. plocha v centru obce v „zahloubeném“ 
prostoru, dále dříve izolační zeleň u býv. skladu mouru). Rozšíření zelených ploch je 
navrženo na jižním okraji obce ve formě ochranné a izolační zeleně vůči 
plánovanému vedení silnice Ledvice – Duchcov.   

d) Územní plán navrhuje celkovou revitalizaci rozsáhlého území dotčeného těžbou uhlí 
a důsledky energetické výroby. Návrh ÚP je v souladu se Souhrnným plánem sanací 
a rekultivací Dolu Bílina. V návaznosti na platný územní plán Ledvic, návrh nového 
územního plánu vymezuje řešení lokálního ÚSES. 

e) Návrh územního plánu vymezuje systém cyklostezek (v kombinaci s možností jejich 
využití jako pěší cesty) pro zajištění spojení zejména s Duchcovem, s Chotějovicemi 
(vč. železniční stanice Chotějovice). Zvláštní pozornost věnuje územní plán spojení 
těmito druhy komunikací s budoucím Ledvickým rybníkem. Vzhledem a značné 
časové vzdálenosti, která nás dělí od realizace tohoto záměru, jsou uvedené 
komunikace vymezeny jako územní rezerva. 

Zadání: 

Územní plán prověří vzhledem ke stávajícím limitům rozvoje území: 

a) možnost začlenění ploch P01, P02, P03, P11, P12, P21, P22, P24 jako zastavitelných 
ploch s funkcí bydlení. 

b) možnost využití plochy P06 jako plochy pro nerušící drobnou výrobu a další vhodné 
funkce; 

c) možnost využití ploch P09, P10, P15, P16 a P18 jako ploch pro sport, rekreaci a 
polyfunkční využití 

d) možnost využití ploch P05, P08, P17 a P19 jako ploch pro dopravní a  technickou 
infrastrukturu a  polyfunkční využití 

e) možnosti využití ploch P04, P07, P13, P14, P20 a P23 

f) možnosti řešení technické vybavenosti navržené v Územním plánu Ledvic 1998 a 
navrhne obsluhu ploch určených novým Územním plánem k zástavbě 

 

 Mimo výše uvedené konkrétní požadavky na prověření změn v území, Územní plán 
prověří v návaznosti na předpokládaný rozvoj území možnosti vymezení dalších ploch pro 
bydlení, občanské vybavení, drobnou výrobu, sport a rekreaci, veřejná prostranství a další 
možnosti využití území. 

 

Vyhodnocení: 

 Návrh územního plánu prověřil, zpřesnil a zapracoval všechny vhodné jmenovitě 
uvedené plochy pro bydlení, nerušící drobnou výrobu, pro sport a rekreaci, dopravní a 
technickou infrastrukturu a další vyjmenované blíže funkčně neurčené plochy. Kromě toho 
územní plán posoudil ještě další plochy, které jako rozvojové vyplynuly v průběhu zpracování 
územně plánovací dokumentace.  

 

Vyhodnocení splnění zadání dle jednotlivých ploch:  
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a) P01 (respektováno v redukovaném rozsahu pro střet s CHLÚ), P02 (respektováno), P03 
(respektováno částečně s ohledem na ochranu parku, při zohlednění podmíněnosti 
přípustnosti zásahu do OP lesa), P11 (respektováno), P12 (respektováno), P21 
(ponechána stávající funkce-požadavek obce), P22 (vymezení zahrady-požadavek 
obce), P24 (nevymezeno-území je nestabilizované, dotčené rekultivačními záměry);   

b) P06 (vymezeno jako územní rezerva pro OV-ověřený reálný stav a požadavek obce); 

c) P09 a P10 (vymezeno jako parková plocha s možností další kultivace), P15 (vymezení 
zpřesněno a zařazeno jako územní rezerva vzhledem k dlouhodobosti plánování 
Ledvického rybníka), P16 (plocha vymezena pro vytvoření Ledvického rybníka s 
polyfunkčním využitím s akcentováním rekreační funkce), P18 (plocha je vymezena jako 
součást rekultivačních záměrů, včetně možnosti rekreace v příměstské krajině); 

d) P05 (respektováno), P08 (respektováno) , P17 (respektováno), P19 (respektováno se 
zařazením plochy do územní rezervy); 

e) P04 (respektováno – je vymezena přestavbová plocha pro individuální bydlení, 
s podmínkou zohlednění specifických stavebních vlastností území po prováděné 
rekultivaci na bývalém úložišti mouru a zohlednění podmíněnosti přípustnosti zásahu do 
OP lesa), P07 (vyřazeno s ohledem na nadbytečnost a na ochranu lesa), P13 (po 
posouzení územních podmínek ponecháno dosavadní využití), P14 (ponecháno jako 
plocha zeleně s možností parkové kultivace), P20 (ponecháno jako plocha lesa 
s možností lesoparkové kultivace), P23 (ponecháno jako plocha zeleně s možností 
parkové kultivace); 

f) Návrh územního plánu aktualizoval řešení technické vybavenosti navržené v Územním 
plánu Ledvic 1998 (zejm. provozovaná ČOV, provedená teplofikace, návrh posílení 
zásobování elektrickou energií východní části obce); Územní plán navrhl u všech ploch 
vymezených jako zastavitelné jejich obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou 
(popsáno v kapitole H.4. návrhu územního plánu a odůvodněno v kapitole D.1. a D.2. );   

 
 

H.6. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 

Občanská vybavenost 

Zadání:  

 s ohledem na předpokládaný rozvoj Ledvic navrhnout potřebnou občanskou vybavenost 
a pro tyto nároky vymezit potřebné plochy 

 

Vyhodnocení: 
 Požadavky zadání týkající se občanské vybavenosti jsou splněny. Návrh územního 

plánu s ohledem na plánovaný rozvoj navrhl doplnění ploch pro občanskou vybavenost. Územní plán 
navrhuje možnost integrace občanské vybavenosti lokálního významu s bytovými a rodinnými domy. 
V návrhu ÚP je vymezena zastavitelná plocha Z32 pro doplnění potřeb sportovních aktivit 
navazujícího sportovního areálu v obci. Původně navrhovanou zastavitelnou plochu Z24 pro posílení 
centra Ledvic, v rámci řešení připomínek obce převedl na územní rezervu R16 (potřebnost plochy 
bude znovu posouzena v závislosti na skutečném rozvoji bytové výstavby). Dále je v návrhu ÚP 
vymezena další územní rezerva R12 pro občanskou vybavenost v prostoru stávající drobné výroby a 
skladů v objektu bývalé elektro-rozvodny dolů. Další komentář vztahující se k plnění požadavků 
zadání na úseku občanské vybavenosti je uveden v kapitole H.4. tohoto odůvodnění. 
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Dopravní infrastruktura 

Zadání:  

 aktualizovat návrh řešení dopravy uvedený v Územním plánu Ledvic 1998, navrhnout 
obsluhu ploch určených novým Územním plánem k zástavbě; 

 prověřit územní podmínky pro situování koridorů silniční a železniční dopravy, 
uvedených v odst. c) 

 

Vyhodnocení: 

 Požadavky zadání týkající se dopravní infrastruktury jsou splněny. Návrh územního 
plánu aktualizoval návrh řešení dopravy uvedený v Územním plánu Ledvic 1998 a navrhl 
obsluhu ploch určených novým ÚP k zástavbě a přestavbě. Územní plán se podrobně 
zabýval problematikou obnovení silničního spojení s Duchcovem a navrhl řešení které bude 
reagovat na další vývoj - zejména postup rekultivace lomu Bílina a uvolnění území pro 
obnovu přerušeného spojení obou měst. Na základě posouzení podstatných okolností (zejm. 
technicko ekonomická hlediska) a po konzultacích s objednatelem a pořizovatelem, územní 
plán nenavrhl obnovu přímého železničního spojení Bílina - Ledvice - Duchcov. Podrobnější 
komentář vztahující se k plnění požadavků zadání na úseku dopravní infrastruktury je 
uveden v kapitole H.4. tohoto odůvodnění. 

Technická infrastruktura 

Zadání:  

a) vodní hospodářství - aktualizovat návrh řešení zásobování pitnou vodou, odvádění a 
čištění odpadních vod a dešťových vod uvedený v Územním plánu Ledvic 1998, 
navrhnout obsluhu ploch určených novým Územním plánem k zástavbě 

b) Energetika - aktualizovat návrh řešení úseku energetiky uvedený v Územním plánu 
Ledvic 1998, navrhnout obsluhu ploch určených novým Územním plánem k zástavbě; 

c) zohlednit probíhající modernizaci a dostavbu elektrárny Ledvice (ELE) v Územním plánu 
Ledvic, řešit způsob využití zdrojů ELE jako lokálního zdroje tepla pro Ledvice; 

d) Energetika - respektovat koridor pro tepelný napaječ ELE – Duchcov, navrženou 
platným územním plánem Ledvice; 

e) Energetika - u nových ploch určených územním plánem k zástavbě navrhnout způsob 
zásobování teplem, s předpokladem využívání centrálního zásobování teplem ze zdrojů 
ELE; 

f) Energetika - energetickou koncepci doplnit o možnosti využívání obnovitelných zdrojů 
dostupných v řešeném území; 

g) Energetika - zohlednit záměr soustředit elektroenergetickou síť vysokého napětí, kterou 
provozují Severočeské doly a.s., do připravovaného koridoru mezi  Duchcovem a 
Ledvicemi. 

h) Odpadové hospodářství - respektovat současný způsob odvozu komunálního odpadu 
oprávněnými firmami, při kterém je likvidace či využití komunálního odpadu řešena 
mimo správní území Ledvic 

 

Vyhodnocení: 

 Požadavky zadání týkající se technické infrastruktury jsou splněny. Návrh územního 
plánu aktualizoval úseky vodní hospodářství, energetika a odpadové hospodářství uvedené 
v ÚP Ledvice 1998 a navrhl řešení technické vybavenosti pro rozvojové plochy. 

  

a) Vodní hospodářství – územní plán aktualizoval návrh řešení zásobování pitnou vodou, 
odvádění a čištění odpadních vod a dešťových vod uvedené v platném územním plánu 
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(podrobný popis aktualizace, včetně orientačních výpočtů plánované spotřeby pitné a 
požární vody a produkce splaškových vod, je uveden v kapitole H.4.2 Vodní 
hospodářství tohoto odůvodnění). Územní plán posoudil kapacitní možnosti jednotlivých 
subsystémů technické vybavenosti vodního hospodářství a navrhl způsob zajištění 
obsluhy navržených zastavitelných i přestavbových ploch.   

b) Energetika – územní plán aktualizoval návrh řešení úseku energetiky uvedené v 
v platném územním plánu (podrobný popis aktualizace je uveden v kapitole H.4.3 
Energetika tohoto odůvodnění). Také na tomto úseku územní plán posoudil kapacitní 
možnosti subsystému zásobování elektrickou energií a navrhl způsob zajištění obsluhy 
navržených zastavitelných ploch. U přestavbových ploch situovaných na východním 
okraji obce je v tomto ohledu zapotřebí počítat s dostavbou přípojky vedení a výstavbou 
nové trafostanice.     

c) Územní plán zohlednil probíhající modernizaci a dostavbu elektrárny Ledvice (ELE) a 
respektoval podkladový projekt teplofikace obce – který byl v průběhu projektových 
prací na návrhu územním plánu již realizován a v současné době je již funkční.  

d) Územní plán po provedených konzultacích zjistil, že v Duchcově došlo ke změně 
koncepce energetického zásobování města a od teplofikace bylo upuštěno. Z toho 
důvodu nebyl do návrhu ÚP Ledvice koridor pro tepelný napaječ ELE – Duchcov, 
vymezen; 

e) Územní plán respektoval podkladový projekt teplofikace obce – který byl v průběhu 
projektových prací na návrhu územním plánu již realizován a v současné době je již 
funkční pro existující zástavbu. Územní plán navrhl využití tohoto způsobu 
energetického zásobování též pro zastavitelné a přestavbové plochy.   

f) Energetická koncepce počítá s možností využití obnovitelných zdrojů dostupných 
v řešeném území jako doplňkového zdroje lokálního významu (např. fotovoltaika, 
sluneční kolektory).   

g) Územní plán vymezil, podle požadavku zadání ÚP a na základě podkladů 
Severočeských dolů a.s., úpravy vedení VVN v koridoru mezi  Duchcovem a Ledvicemi - 
jejichž realizace probíhá v průběhu projektových prací na návrhu územního plánu.  

h) Současný způsob provozování odpadového hospodářství návrh územního plánu 
respektuje a stanovuje potřeby jeho rozšíření pro vymezené rozvojové  plochy. Je 
zachován princip likvidace či využití komunálního odpadu mimo správní území Ledvic 

 
 

H.7. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Zadání:  

 Územní plán vytvoří podmínky pro zachování a ochranu historických, kulturních, 
civilizačních a přírodních hodnot, která se v řešeném území s vysokým zatížením 
průmyslem, energetikou a těžbou nacházejí.  Koncepce rozvoje území, urbanistická 
koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude navržena s ohledem na ochranu a další 
rozvíjení hodnot v území.  Požadavek na ochranu a rozvoj přírodních a historických hodnot, 
bude zohledněn v jednotlivých řešených plochách stanovením podmínek pro jejich využití a 
plošného a prostorového uspořádání podle potřeb a specifik jednotlivých ploch. 

 
Územní plán bude zejména respektovat a chránit: 

a) plochy parků i zeleně na rekultivovaných plochách; 

b) hodnoty urbanistického uspořádání a architektonického řešení dochované části Ledvic; 

c) objekty a zařízení občanské vybavenosti; 

d) všechna území, jejichž ochrana je stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 
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e) všechny funkční prvky místního územního systému ekologické stability, zakotvené ve 
stávajícím Územním plánu Ledvic 

 

Vyhodnocení: 

 Požadavky zadání týkající se ochrany a rozvoje hodnot území jsou splněny viz 
následující komentář k jednotlivým bodům.  

Návrh územního plánu vymezil a ochraňuje fragmenty stavebních, kulturních a přírodních 
hodnot, která se v řešeném území s vysokým zatížením průmyslem, energetikou a těžbou 
nacházejí. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot je obsažena v kapitole B.3. (Ochrana a 
rozvoj hodnot území obce) a v kapitole C. (Urbanistická koncepce …) a v kapitole F. 
(Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití …).   

 

a) Návrh územního plánu respektuje vnitrosídelní plochy parků i zeleně, dále je doplňuje 
(Z25, Z17) a navrhuje jeiich kultivaci. Územní plán vymezuje v řešeném území plochy 
zeleně (zejm. les) na podkladě dokumentace souhrnného plánu sanace a rekultivace 
dolu Bílina; 

b) Návrh územního plánu respektuje, podává návrhy na kultivaci i doplnění dochovaných 
hodnot urbanistického uspořádání a architektonického řešení Ledvic – jako je struktura 
a forma zástavby, komunikační síť, parkové a odpočinkové plochy, hodnoty 
památkového charakteru (hřbitovní kaple, pomník obětem válek). Koncepce zachování 
hodnot je založena na stanovení a respektování základní zónace obce – východní 
obytná, centrální a západní smíšená část, propojená severní klidovou, rekreační a pietní 
částí obce. 

c)  Územní plán konstatuje že veřejná vybavenost je na současnou velikost Ledvic 
přiměřená a pokrývá značné spektrum základních potřeb obyvatel. Její rozvoj územní 
plán připouští ve formě integrace v rámci výstavby bytových a rodinných domů. Nad 
tento rámec územní plán vymezuje plochy pro občanskou vybavenost jako územní 
rezervy: na místě původního kina, na místě bývalé rozvodny SD, a.s. a v okolí 
budoucího Ledvického rybníka. O využití těchto ploch se bude rozhodovat v budoucnu 
podle skutečného rozsahu územního rozvoje obce.   

d) Všechna území chráněná dle předmětného zákona jsou v návrhu územního plánu 
respektována, doplňována a kultivována. Přístup územního plánu je v tomto ohledu 
zdůrazněn tím že prostředí v okolí Ledvic je poškozeno těžebními a průmyslovými 
činnostmi. V nezbytném rozsahu některé rozvojové plochy zabírají část PUPFL, nebo 
vstupují do OP lesa. Taková řešení jsou řádně odůvodněna, jako nemající alternativu 
(A1), podmíněná souhlasem kompetentních institucí, nebo se jedná o řešení která 
znamenají jen formální vliv, při kterém k dotčení chráněných území fakticky nedochází 
(Z43, Z32, Z30).    

e) Koncepce lokálního ÚSES je do návrhu územního plánu převzata z platného územního 
plánu Ledvic, je zpřesněna a aktualizována s použitím nových podkladů, zejm. projekt 
revitalizace Ledvického potoka, souhrnný plán sanace a rekultivace dolu Bílina aj. 

 
 
a) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

Zadání:  

 Podle potřeb zjištěných při řešení územního plánu vymezit veřejně prospěšné stavby, 
veřejně prospěšná opatření a asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, nebo pro které lze uplatnit předkupní právo. 
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Veřejně prospěšné stavby 

 Budou v územním plánu vymezeny v rozsahu nezbytém pro realizaci navrženého 
rozvoje obce a jeho urbanistické koncepce.  

 

Veřejně prospěšná opatření 

 Územní plán vymezí jako plochy veřejně prospěšných opatření nově navržené 
skladebné části územního systému ekologické stability krajiny – biocentra, biokoridory, 
interakční prvky, jejichž ochrana pro účely zajištění územních předpokladů pro udržení či 
obnovení ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků.  

 

Asanace 

 Nejsou požadovány. Případné požadavky na asanaci (ozdravění) území vyplynou 
z navrhovaného řešení územního plánu a jeho projednání. 

 V územním plánu bude uveden seznam veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, případně asanací v členění na ty, pro něž lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit a na ty, pro něž lze uplatnit předkupní právo. Tento seznam bude doplněn 
o druh veřejně prospěšné stavby nebo opatření v čí prospěch má být předkupní právo 
vloženo (obec, kraj nebo stát), katastrální území a parcelní čísla všech dotčených pozemků. 

 

Vyhodnocení: 

 Návrh územního plánu splnil požadavky zadání ÚP a v rozsahu nezbytném pro 
realizaci navrženého rozvoje obce a jeho urbanistické koncepce vymezil veřejně prospěšné 
stavby na úseku dopravní infrastruktury. Zpracovatel ÚP po posouzení účelnosti požadavku 
(vlastnické vztahy, souvislost s plánem rekultivací SD a.s. Doly Bílina) nevymezil nově 
navržené skladebné části územního systému ekologické stability krajiny jako veřejně 
prospěšná opatření a tento krok byl v etapě společného jednání návrhu ÚP akceptován. 
Seznam VPS a způsob využití je uveden v kapitole G. návrhu ÚP.  

 

H.8. DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ 

Zadání:  

 Současná zátěž životního prostředí Ledvic je způsobená vysokým využitím okolního 
území pro těžbu hnědého uhlí, energetickou a průmyslovou výrobu, do nového Územního 
plánu proto je nutno promítnout republikové a resortní záměry týkající se ozdravení řešeného 
území (např. Komplex ochranných opatření životního prostředí pro město Ledvice – 
Severočeské doly a.s.; leden/2008); 

 

Obrana státu a civilní ochrana 

 V případě uplatnění požadavků budou v novém Územním plánu Ledvic řešeny nároky 
na obranu a bezpečnost státu. Požadavky civilní ochrany budou zabezpečeny v rámci celého 
území Ledvic a širších navazujících příležitostí a možností. Budou dodrženy zásady 
zpracování dokumentace územního plánu v souladu s §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  
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Požární ochrana 

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

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

 

Ochrana ovzduší 

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

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Územní plán bude zpracován v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního 
fondu dle §4 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Vyhodnocení důsledků navrhovaného 
řešení na ZPF bude obsahově zpracováno dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., o upravení 
podrobností ochrany ZPF a příloha č. 3 této vyhlášky a dle Metodického pokynu MŽP ze dne 
1.10.1996 čj. OOLP/11067/96. 

 Návrhy jednotlivých rozvojových lokalit budou v tabulkové a grafické části 
vyhodnocení zpracovány a bilancovány, jak v zastavěném území tak mimo zastavěné území. 
Dále bude u jednotlivých návrhů rozvojových lokalit v tabulkové a grafické části ÚPD 
uvedeno označení ploch, funkční využití, celkový zábor a údaje katastru nemovitostí: název 
katastrálního území, čísla plochami dotčených pozemkových parcel, druh pozemku a 
bonitované půdně ekologické jednotky s přiřazenou třídou ochrany zemědělské půdy. 

 

Ochrana lesního půdního fondu 

 Územní plán bude řešen v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném 
znění. Z hlediska ochrany lesa je nutno respektovat vymezení lesů a ochranné pásmo lesů. 
Vynětí z půdního fondu je nutno navrhnout s ohledem na BPEJ a přednostně vyjímat méně 
kvalitní půdy. 

 O výjimce ze zákazu využívat pozemky určené k plnění funkcí lesa k jiným účelů 
může rozhodnout pouze orgán státní správy lesů na žádost vlastníka lesního pozemku, nebo 
ve veřejném zájmu. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 Budou respektovány všechny plochy a objekty ochrany přírody (tj. prvky všeobecné 
ochrany přírody dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). 

 

Ochrana vodních zdrojů 

 Je nutno zachovat veškeré vodní toky a zdroje stojatých vod nacházejících se 
v řešeném území.  
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Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby  

 Budou respektována všechna vymezená ložiska nerostných surovin v souladu s §15 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.,  (horní zákon) a v souladu s ustanovení §13 odst. 1 zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, která představují veškerá významná ložiska nerostných 
surovin a prognózní zdroje a rovněž zdroje podzemních vod, které mohou být předmětem 
budoucího využití. 

 Budou respektovány závazné limity omezení těžby uhlí a výsypek v severočeské 
hnědouhelné pánvi podle usnesení vlády ČR ze dne 11. září 1991, č. 331 a usnesení vlády 
ČR ze dne 30. října 1991 č. 444 (tzv. územně ekologické limity těžby), včetně usnesení vlády 
ČR ze dne 10. 9. 2008 č. 1176, týkajícího se úpravy závazné linie postupu lomu Bílina 
k západu.  

 Rozvojové plochy budou posouzeny z hlediska podmínek pro zakládání staveb na 
územích, kde v minulosti probíhala těžba uhlí. 

 

Protipovodňová ochrana 

 V řešeném území není vymezeno žádné záplavové území. 

 

Památková péče 

 Územní plán bude respektovat památkově chráněné objekty a území s 
 archeologickými nálezy v souladu se zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči 
v platném znění. 

 

Vyhodnocení: 

 Návrh územního plánu splnil požadavky uvedené v zadání ÚP.  

 Do návrhu ÚP byl zapracován „Komplex ochranných opatření životního prostředí pro 
město Ledvice – Severočeské doly a.s.“ (leden/2008), v jeho aktualizované podobě a 
rozsahu (po provedených konzultacích Město Ledvice - S.D. a.s.).  

 Na úseku „Obrana státu, civilní ochrana a požární ochrana“ byly v návrhu ÚP 
dodrženy zásady zpracování dokumentace územního plánu v souladu s §20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Přiměřeně kompetenci ÚP 
byly dodrženy výše uvedené požadavky týkající se požární ochrany. Na zpracování ÚP 
nebyly vzneseny další nároky týkající se obrany a bezpečnosti státu. 

 Na úseku „Ochrana před povodněmi“ ÚP navrhl řadu opatření, která jsou jmenovitě 
uvedena v kapitole E.5. návrhu ÚP a podrobně jsou odůvodněna v kapitole H.5. (část 
Ochrana před povodněmi a protierozní opatření).  

 Na úsecích „Ochrana přírody a krajiny, ochrana vodních zdrojů“ územní plán 
respektuje všechny zjištěné hodnoty území, což je zdůrazněno tím, že silné stránky území 
jsou v tomto ohledu velmi vzácné. Podrobně je koncepce ochrany popsána v kapitole E.1. a 
E.2. návrhu ÚP a podrobněji odůvodněna v kapitole H. tohoto odůvodnění.  

 Návrh územního plánu respektuje pokyny týkající se úseku „Ochrana zemědělského 
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa“. Kromě dopravních staveb se 
omezují návrhy zastavitelných ploch pouze na zemědělsky méně hodnotné plochy navazující 
na zastavěné území Ledvic a na přestavbová území. Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL je 
provedeno dle požadovaných postupů a je uvedeno v kapitole L. tohoto odůvodnění.   

 Na úseku ochrany ložisek nerostných surovin návrh územního plánu respektuje 
stanovené územní limity. Podle požadavků vzešlých ze společného projednání ÚP jsou do 
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dokumentace doplněny některé věcné údaje o územních limitech spojených s problematikou 
nerostných surovin. Návrh územního plánu též ukládá vybrané rozvojové plochy posoudit 
z hlediska podmínek pro zakládání staveb na územích, kde v minulosti probíhala těžba uhlí. 
Věcné návrhy týkající se tohoto úseku jsou uvedeny v kapitole E.6. návrhu ÚP a podrobně 
odůvodněny v kapitole H.5. tohoto odůvodnění.  

 Kromě toho územní plán podává návrh, aby kompetentní orgány a SD, a.s. připravily 
podklady pro podání návrhu na odpis zbytkových zásob (jejichž využití nelze z územně 
technických důvodů předpokládat) zasahujících významným způsobem do zastavěného a 
zastavitelného území obce.  

 Návrh územního plánu respektuje požadavky týkající se úseku „Památková péče“, 
které se v řešeném území týkají jen několika objektů památkového zájmu. Tyto objekty a  
území s potenciálními archeologickými nálezy jsou vymezeny v koordinačním výkrese  
územního plánu.   

 Návrh územního plánu respektuje povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví 
lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, které mají 
přímou vazbu na využití území pro výrobní účely. K tomuto cíli přispěje teplofikace města s 
využitím zdroje tepla v dokončovaném novém bloku elektrárny Ledvice. Postupně se tím 
sníží emise škodlivin do ovzduší spojené s vytápěním objektů v obci pevnými palivy. Dalším 
kladným počinem je plánovaný přesun úpravny uhlí z východního okraje do nové polohy 
uvnitř areálu elektrárny Ledvice, který bude znamenat odstranění výrazně negativního zdroje 
znečištění ovzduší (i hluku) při manipulaci s uhlím, jeho zpracování a třídění, nakládání na 
kamiony.  

 
 

H.9. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ A 
PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ 

Zadání:  

1. území skladiště mouru na východním okraji Ledvic, určené k odstranění - prověřit 
z hlediska možnosti umístění rozvojové plochy pro bydlení, drobnou výrobu, nebo 
polyfunkční využití s návazností na rekultivovanou plochu odkaliště Eleonora (plocha 
P04); 

2. část území s rušenou úpravnou uhlí - prověřit z hlediska možnosti umístění rozvojové 
plochy pro drobnou výrobu; 

3. bývalé odkaliště Eleonora - prověřit současný stav a navrhnout vhodné úpravy ve využití 
plochy (plocha P20); 

4. prostor požární nádrže a okolí - prověřit možnosti kultivace a vhodného využití plochy 
(plochy P09 a P10); 

5. severní okraj Ledvic, část náletová zeleň, okraj parkové plochy (s pomníkem obětem 
války) - prověřit možnost využití plochy pro bydlení (RD) s ohledem na zachování 
vzrostlé zeleně parku (plocha P03); 

6. prostor východního okraje lesoparku - prověřit možnost využitelnosti plochy pro bydlení 
(RD) (plocha P21); 

7. jihozápadní okraj Ledvic - prověřit možnost využitelnosti rozsáhlé rozvojové plochy pro 
bydlení (RD), vybavenost a drobnou výrobu (plocha P01); 

8. prostor bývalého odkaliště ELE - respektovat záměr na realizaci Ledvického rybníka 
uvedený v územním plánu Ledvic 1998 (společná územně plánovací dokumentace 
Duchcova a Ledvic), potvrzený novým územním plánem Duchcova (plocha P16); 

9. hráz bývalého odkaliště ELE – respektovat jako prostor vymezený pro koridor dopravních 
a energetických staveb, zejména pro zajištění obnovy dopravního propojení Ledvic 
s Duchcovem (plocha P17); 
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10. okraj vnitřní výsypky lomu Bílina - prostor vymezený pro zeleň s izolační funkcí, prověřit 
možnost využitelnosti plochy pro další vhodné funkce, např. pro sport a rekreaci (plocha 
P18); 

11. nástupní prostor k budoucímu rybníku Ledvice - prověřit možnost využitelnosti plochy pro 
vhodné formy vybavenosti, zejména pro sport a rekreaci (plocha P15); 

12. koridor při úpatí výsypky Pokrok - prověřit reálnost propojení  Ledvického rybníka a 
jezera Maxim vodním kanálem vzhledem k prováděným a plánovaným rekultivacím na 
území dotčeném těžbou Dolu Bílina. 

13. prověřit možnost obnovy dopravního koridoru Duchcov – Ledvice – Most (respektive 
Mostecko) (plocha P19) vzhledem k vymezenému dobývacímu prostoru Duchcov. 
V případě reálnosti vymezení tohoto koridoru vymezit plochu P19 jako plochu územní 
rezervy. 

14. koridor při Ledvickém potoce - prověřit námět na možnost obnovy přímého železničního 
spojení Duchcov – Ledvice – Bílina (lehká kolejová doprava); V případě proveditelnosti 
tohoto záměru  vymezit koridor jako plochu územní rezervy. 

15. ověření důsledků dostavby elektrárny Ledvice, prověřit  možnosti zmírnění negativ a 
využití pozitiv pro územní rozvoj Ledvic; 

 

Vyhodnocení: 

 Návrh územního plánu dbal požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů v území.  

1. Návrh ÚP prověřil možnosti a navrhl využití území skladiště mouru (PO4) po rekultivaci 
pro rozvoj bydlení – přestavbové plochy P1, P3, P4 a drobnou výrobu P6 s návazností 
na rekultivovanou plochu odkaliště Eleonora;  

2. Návrh ÚP navrhl po prověření část území s rušenou úpravnou uhlí vymezit jako 
přestavbovou plochu pro drobnou výrobu P9; 

3. Návrh ÚP prověřil stav bývalého odkaliště Eleonora a zařadil plochu do kategorie „Plocha 
lesní  - L“, navázáním na přestavbové plochy P1, P3, P4 určené pro bydlení, ÚP předurčil 
přilehlou část plochy pro rekreační a ozdravné účely. Celá plocha bývalého odkaliště je 
z hlediska základního zónování území Ledvic zahrnuta do oblasti 5) severní krajinné 
zázemí s obnovenou krajinou; 

4. Návrh ÚP zařadil prostor požární nádrže a okolí do kategorie Parková zeleň – ZP a 
zahrnul  toto území do oblasti 4) severní okraj obce s převážně rekreační, sportovní, ale i 
pietní funkcí. Možnost další kultivace technického vzhledu požární nádrže v ÚP zůstává 
otevřená a odkazuje na podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ZP-
Parková zeleň; 

5. Návrh ÚP respektuje parkovou plochu (s pomníkem obětem války) jako významnou 
hodnotu, která je součástí zóny 4) severní okraj obce s převažujícími rekreačními a 
sportovními funkcemi. Pouze do zázemí parkové plochy vkládá ÚP zastavitelnou plochu 
Z10 pro výstavbu 1 – 2 RD; 

6. Návrh ÚP po prověření okolností a zájmů obce ponechává tuto plochu ve stávající formě 
využití tj. plocha rekreace – zahrádkářské kolonie a doplňuje toto využití na ploše 
označené Z23 na severním okraji zahrádkářské kolonie;  

7. Návrh ÚP vymezuje celý tento prostor pro kombinaci bydlení individuálního a 
hromadného. Po prověření územních potřeb a předpokladů jsou plochy pro drobnou 
výrobu situovány na jiných vhodnějších částech území Ledvic; Na podkladě výsledků 
společného jednání o ÚP je ze zastavitelných ploch odebrána část území, která je 
zahrnuta do CHLÚ a přeřazena do ploch územních rezerv.  

8. Návrh ÚP respektuje záměry týkající se zřízení Ledvického rybníka (dle platného ÚP 
Ledvic 1998, jako součásti společné ÚPD Duchcova a Ledvic, potvrzený vydaným ÚP 
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Duchcova). ÚP se opírá o nové poznatky potvrzující možnosti zřízení vodní plochy. 
Problematika zřízení rybníka je podrobně popsána v kapitole H.4. tohoto odůvodnění.  

9. Návrh ÚP vymezuje hráz bývalého odkaliště ELE jako prostor pro koridor dopravních a 
energetických staveb, zejména pro zajištění obnovy dopravního propojení Ledvic 
s Duchcovem; 

10. Návrh ÚP respektuje využití okraje vnitřní výsypky lomu Bílina, vyplývající z plánu 
rekultivace lomu Bílina – tj. jako polyfunkční prostor: lesní plochy, zemědělské plochy, 
vodní plochy a drobné toky. Okraj výsypky bude vytvářet krajinný rámec, s izolační funkcí 
vůči provozu lomu Bílina, je do něj vložena funkce ÚSES. Současně se bude jednat o  
krajinářsky cenný, pro pěší a cyklisty prostupný prostor.  

11. Návrh ÚP respektuje záměr, avšak vzhledem k časovému odstupu od předpokládaného 
vzniku Ledvického rybníka ponechává tyto záměry v poloze územních rezerv (R5, R6, 
R7);  

12. Návrh ÚP vymezil územní rezervu R2 pro koridor propojení Ledvického rybníka a jezera 
Maxim vodním kanálem. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole H.5. tohoto odůvodnění;  

13. Stejným způsobem (územní rezerva R2) vyřešil návrh ÚP i dopravní koridor pro vztah  
Duchcov – Ledvice – Mostecko; 

14. V návrhu ÚP po zvážení všech okolností (zejm. územně technické povahy) není 
vymezen koridor pro obnovu přímého železničního spojení Duchcov – Ledvice – Bílina 
(lehká kolejová doprava); Z výsledků společného jednání o návrhu ÚP vyplývá, že tento 
přístup je akceptován.  

15. Tento pokyn pro řešení hlavních střetů a problémů byl průběžně zohledňován při práci na 
návrhu ÚP. Výsledkem je mj. řešení problematiky Ledvického rybníka, teplofikace Ledvic, 
hledisko polohy rozvojových ploch pro bydlení, vymezení ploch pro izolační zeleň aj.  

 

 

H.10. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH 
PŘESTAVBY S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ 
STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI 
A ROZVOJOVÉ OSE 

Zadání:  

 Jedná se o součást specifické oblasti SOB 5 Mostecko vymezené v PÚR ČR 2008  
(viz bod zadání ÚP a), požadavky z toho vyplývající  jsou popsány výše. 

 V územním plánu bude vymezeno zastavěné území v souladu s §58 stavebního 
zákona.  V zastavěném území budou plochy, které to vzhledem ke svému současnému 
nevyhovujícímu stavebně – technickému stavu nebo způsobu využití vyžadují, navrženy 
k přestavbě. Vně zastavěného území budou vymezeny zastavitelné plochy v rozsahu 
odpovídajícímu předpokládanému rozvoji obce. 

 Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby bude navržen způsob využití v souladu 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb. S ohledem na specifické podmínky a charakter území je možné 
podrobnější členění ploch, ve výjimečných, zvlášť odůvodněných případech lze stanovit 
způsob využití odlišně s ohledem na specifické podmínky v daném území. Budou stanoveny 
podmínky pro přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné funkční využití jednotlivých 
ploch a stanoveny podmínky jejich plošného a prostorového uspořádání. 

Pokud to bude účelné, budou v územním plánu vymezeny: 

 stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst. 1 stavebního zákona, 

 stanovena etapizace výstavby, případně budou vybrané zastavitelné plochy převedeny 
do územních rezerv. 
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Vyhodnocení: 

 Návrh územního plánu splnil požadavky na vymezení zastavěného území, 
zastavitelných ploch a  ploch přestavby v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému rozvoji 
obce. S ohledem na specifické podmínky byly vymezeny plochy asanace - rekultivace, zejm. 
na vnitřní výsypce lomu Bílina a v bývalém odkališti ELE, nyní úložišti VEP.  

 Pro všechny tyto plochy byl navržen způsob využití v souladu s vyhláškou č. 
501/2006 Sb. v platném znění. Byly stanoveny podmínky pro hlavní využití, přípustné, 
nepřípustné využití jednotlivých ploch a stanoveny podmínky jejich prostorového uspořádání. 

 Návrh územního plánu nevymezil stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení 
podle § 117 odst. 1 stavebního zákona. Nebyla stanovena etapizace výstavby, postup 
výstavby se ponechává na okolnostech a operativním řízení.   

 
 
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií 

Zadání:  

 Nestanovují se žádné plochy ani koridory, kde by bylo uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií. Případné plochy tohoto typu, vyplyne-li to ze zpracování návrhu, budou 
vymezeny v návrhu Územního plánu Ledvice. 

 

 

 

Vyhodnocení: 

 Návrh územního plánu stanovil asanační - rekultivační plochu budoucího Ledvického 
rybníka A1, včetně navazujících okolních ploch, jako plochu ve které je prověření změn 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách v území.  
 
 

H.11. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ 
BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH 
VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM 

 

Zadání:  

 Nestanovují se žádné plochy ani koridory, kde by podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití měl stanovit regulační plán. Případné plochy tohoto typu, vyplyne-li to 
ze zpracování návrhu, budou vymezeny v návrhu Územního plánu Ledvice. 

 

Vyhodnocení: 

 Návrh územního plánu nevymezil žádné plochy a koridory pro které budou podmínky 
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.  
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H.12. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Zadání:  

 V řešeném území se nenachází maloplošné zvláště chráněné území, ptačí oblasti ani 
evropsky významné lokality. Navržené řešení nemůže mít samostatně či ve spojení s jinými 
významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na celistvost území evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí v řešeném ani navazujícím území. V zadání 
územního plánu nebyl uplatněn ani požadavek na zpracování konceptu územního plánu. 
Z těchto důvodů dotčené orgány neuplatnily požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

 

Vyhodnocení: 

 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, s ohledem na výše 
uvedené znalosti o řešeném území a stanoviska kompetentních orgánů, nebylo zpracováno.  
 
 

H.13. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Zadání:  

 Nestanovuje se požadavek na zpracování variant. 

 

Vyhodnocení: 

 V zadání územního plánu nebyl uplatněn požadavek na zpracování variant řešení a 
zpracování variant se ani v průběhu práce na návrhu ÚP nejevilo jako účelné.  
 
 

H.14. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ 
MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

Zadání:  

 Územní plán bude splňovat obsahové náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. Bude obsahovat textovou a grafickou část a textovou a 
grafickou část odůvodnění. 

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

 V souladu s dohodou o společném postupu a vzájemné spolupráci uzavřené mezi 
Ústeckým krajem a obcemi s rozšířenou působností Ústeckého kraje bude datová část 
Územního plánu Ledvice zpracována v datovém modelu ÚPD 3.1 Ústeckého kraje. 
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H.15. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDE OBSAHOVAT: 

a) Textovou část  

b) Grafickou část: 

1. výkres základního členění území 1 : 5 000 

2. výkres základního členění území – detail zastavěného území 1 : 2000 

3. hlavní výkres 1 : 5 000 

4. hlavní výkres - detail zastavěného území 1 : 2000 

5. výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000 

6. výkres veřejně prospěšných staveb - detail zastavěného území 1 : 2000 

7. dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) 1 : 5 000 

II. Odůvodnění Územního plánu Ledvice bude obsahovat: 

a) Textovou část 

b) Grafickou část: 

1. koordinační výkres 1 : 5 000 

2. koordinační výkres - detail zastavěného území 1 : 2000 

3. výkres širších vztahů 1 : 100 000 

4. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

 

Dokumentace Územního plánu Ledvice bude vyhotovena: 

a) digitálně 2x na CD případně DVD nosiči. 

b) ve třech paré dokumentace Územního plánu pro společné jednání s dotčenými 
orgány; 

c) ve dvou paré dokumentace Územního plánu pro veřejné projednání; 

d) ve čtyřech paré výsledná dokumentace Územního plánu. 

 

Vyhodnocení: 

 Veškeré požadavky na obsah a rozsah dokumentace návrhu územního plánu, na 
jeho technické zpracování i požadované počty paré dokumentace pro tuto etapu zpracování 
územního plánu byly splněny.  

 

I. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané 
varianty 

 

 Návrh územního plánu Ledvice byl zpracován bez variantních řešení.  

 

I.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
(odůvodnění výrokové části A.) 

 Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu. Mimo hranice intravilánu jsou do 
nově vymezeného zastavěného území zahrnuty zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, 
pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, 
veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. 
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I.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 
 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ A HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ  
(odůvodnění výrokových částí B.1., B.2.) 

 Koncepce rozvoje území je řešena zejména s ohledem na vytvoření předpokladů pro 
zkvalitnění životních podmínek obyvatel a územních podmínek pro rozvoj Ledvic. V koncepci rozvoje 
jsou zohledněny limity využití území a prvky, které je nutno respektovat z hlediska ochrany přírodních, 
historických a civilizačních hodnot území. Cílem řešení územního plánu Ledvic je vytvoření optimální 
urbanistické koncepce v souladu s jeho současnými předpoklady a dalšími možnostmi rozvoje při 
respektování zásad udržitelného rozvoje území. 

 

OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ OBCE  
(odůvodnění výrokové části B.3.) 

 V důsledku těžebních a průmyslových činností se v území nedochovaly žádné významné 
přírodní, krajinné a ani kulturně památkové hodnoty. Větší část zástavby původních Ledvic byla 
přetěžena, menší část Ledvic byla zachována a prochází procesem, stabilizace, obnovy a dostavby do 
ucelené formy plnohodnotného sídelního útvaru. Hledisko zajištění rozvoje a ochrany zbylých 
civilizačních a kulturních hodnot zastavěného území prolíná celým návrhem územního plánu a je 
jedním z hlavních motivů předkládaných řešení.  

 Také krajina v zázemí Ledvic byla zcela přeměněna v důsledku těžby uhlí a průmyslové 
výroby. Koncepce rozvoje a ochrany hodnot území vychází z předpokladu, že přetěžené území bude 
v celém rozsahu rekultivováno dle příslušných dokumentací, přičemž dominantním prvkem rekultivací 
bude založení Ledvického rybníku.    

 Relativně větších hodnot dosahuje území ve volné krajině tam, kde rekultivační zásahy již byly 
ukončeny dříve, tzn. zejména na východě a severovýchodě. Některé části lesních porostů mají 
relativně přirozený charakter, zejména v okolí Ledvického potoka byly zjištěny i vzácné a chráněné 
druhy fauny a flóry.   

 Problematika ochrany a rozvoje uvedených druhů hodnot území se projevuje zejm. 
v Urbanistické koncepci řešení návrhu územního plánu - kapitola C., dále pak v kapitolách Koncepce 
veřejné infrastruktury - kapitola D., Koncepce uspořádání krajiny - kapitola E.  

 

I.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE  
(odůvodnění výrokové části C.1.) 

 Základním cílem navrhované urbanistické koncepce územního plánu je vytvořit předpoklady 
pro dlouhodobý příznivý, udržitelný rozvoj území, v souladu s potřebami ochrany přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot. Urbanistická koncepce byla stanovena na základě studia podkladových 
materiálů, konzultací s pořizovatelem a objednatelem, na základě terénních průzkumů provedených 
projektantem. 

 Urbanistická koncepce vychází ze Zadání zpracování územního plánu schváleného 
zastupitelstvem města. Urbanistická koncepce navazuje na principy stanovené v dosud 
platném územním plánu. Urbanistická koncepce se zaměřuje na uspořádání vnitřního 
zastavěného území a zastavitelných ploch a zohledňuje při tom zásadní vlivy které 
přicházející z vnějšího prostředí.    

 Návrh urbanistické koncepce se též vyrovnává se zařazením řešeného území do 
specifické oblasti SOB5 – Mostecko a současně okrajově do rozvojové osy OS7 – Ústí n.L. – 
Chomutov – Karlovy Vary – Hranice ČR/Německo (-Nürnberg) v ZÚR Ústeckého kraje. 
Řešení také vychází z pozice města Ledvice v rámci sídelní struktury ORP Bílina a 
navazující ORP Teplice. 
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PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

 Při plánování urbanistického rozvoje Ledvic se vychází z předpokladu, že 
v následujících  letech bude postupně dosaženo významného pokroku v rekultivaci okolního 
prostředí poškozeného povrchovou těžbou uhlí a energetickou výrobou, pokroku ve zlepšení 
životního prostředí v obci (přesun úpravny uhlí) a že postupně dojde ke zlepšení dopravní 
obslužnosti Ledvic obnovou dopravního spojení s Duchcovem. Podle vývoje řady okolností 
bude buď již během několika let nebo v delším časovém horizontu ukončeno ukládání 
vedlejších energetických produktů v bývalém odkališti ELE a návazně bude moci být zřízen 
Ledvický rybník s krajinářskou a rekreační funkcí.  

 Rozvoj obce souvisí ale i s vývojem situace v nadmístním měřítku. Návrh územního 
plánu Ledvic vychází z předpokladu využití předností a podnětů které vycházejí z navazující 
rozvojové oblasti OB6 - Ústí nad Labem ale i z očekávané konsolidace specifické oblasti 
SOB5 - Mostecko (dle ZÚR Ústeckého kraje) na jejímž území se Ledvice nacházejí. 

 Uvedených zlepšujících podmínek životního prostředí a vlivu rozvojových podmínek 
navrhuje územní plán využít pro rozvoj bydlení a tím může dojít i k nárůstu počtu obyvatel. 
Demografická analýza tohoto procesu byla podrobně provedena v rámci doplňkových 
průzkumů a rozborů 11/2011 a doporučila uvažovat v následujících 10 - 15 letech nárůst o 
120 obyvatel a tomuto nárůstu přizpůsobit rozvojové plochy pro bydlení.   
 

ZÁKLADNÍ ZÓNOVÁNÍ ÚZEMÍ LEDVIC A ÚLOHA SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 Urbanistická koncepce je znázorněna na schématu uvedeném v kapitole C. návrhu 
územního plánu, vystihující hlavní principy uspořádání Ledvic, které mají být respektovány 
v dalším rozvoji obce.  

 Od jihozápadu k severovýchodu na sebe navazují charakteristické zóny - areál 
energetické výroby ELE a úpravny uhlí - obytná zóna, vybavenost a drobná výroba - klidová 
část obce se sportovní a školskou vybaveností a parkovými plochami - zóna umělé 
rekultivované ale již stabilizované krajiny. K tomuto rozvrstvení charakteristických zón, 
přiléhá ze západu plocha s perspektivou významných asanačních a rekultivačních změn na 
výsypkách lomu Bílina a v prostoru bývalého odkaliště ELE - Ledvický rybník. Silniční 
dopravní páteř s přesahem do Chotějovic a s plánovaným prodloužením do Duchova je 
v západní části obce vedená co nejblíže areálu ELE mimo obytnou a klidovou část obce.  

 Z hlediska vnitřní struktury města mají v Ledvicích specifické postavení plošně rozsáhlé 
plochy veřejné zeleně - potenciálních parků. „Centrální park“ je velkou plochou s dřevinami a 
travnatými částmi uprostřed zástavby. Vzhledem k tomu, že je pro obyvatele Ledvic v současné době 
tato odpočinková plocha velmi důležitá, i drobná zástavba v západní části plochy, kterou umožňoval 
platný územní plán z roku 1998, byla v Zadání nového ÚP odmítnuta. Celá plocha „centrálního parku“ 
zůstává plochou veřejné zeleně, přičemž způsoby kultivace tohoto území (dosadby dřevin, resp. 
kácení, údržba travnatých ploch, další možné doplnění prostoru lavičkami, drobnými herními prvky, 
event. vodními prvky) jsou podrobnostmi přesahujícími kompetence územního plánu.  

 Ledvice mají v současnosti dostatek ploch pro územní rozvoj zástavby, a to jak uvnitř 
zástavby (zahušťování - získávání „obrazu sídla“ jako města), tak i na okrajích (plošný rozvoj sídla). 
Po budoucí obnově krajinného zázemí a celkovém zlepšení podmínek životního prostředí Ledvic, v 
případě potřeby území k rozvoji např. městských funkcí zástavby (chybějící centrum - náměstí), 
zůstává možnost vrátit se k myšlence transformace této centrální části sídla otevřená. 

 Směrem z centra sídla blíže k okraji se nachází druhá parková plocha v Ledvicích. Tato 
plocha s pomníkem obětem válek severně od zástavby splňuje svou polohou a funkcí požadavek na 
„městský park“. Plochu parku je třeba chránit před nevhodnými zásahy, kultivovat a dotvářet. 

 Třetí parková plocha navazuje na pietní území hřbitova a je situována kolem požární nádrže. 
Navrhuje se kultivace dalších potenciálně parkových ploch, částečně charakteru ochranné a izolační 
zeleně vůči bývalému skladišti mouru na západním okraji Ledvic. Význam této zeleně se zvýší 
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v případě využití přestavbových ploch P1, P3, P4 pro rozvoj individuelního bydlení. V této souvislosti 
by bylo možné i uvažovat s krajinářskou úpravou požární nádrže viz. přiložený příklad takové úpravy. 
Původně požární nádrž obdélníkového tvaru s betonovým opevněním, upravená do podoby přírodě 
blízkého rybníčku s rozvolněnými břehy, obklopeného parkovou úpravou s herními zařízeními pro děti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nejrozsáhlejší plochou na okraji města s funkcí naplňující potřeby každodenní rekreace 
(procházky, sport v přírodě), je prostor podél Ledvického potoka, souvisle propojený plochami 
charakteru lesa s rekreačně využívaným územím v okolí protipožární nádrže. I do budoucna by se 
mělo jednat o území především přírodní a krajinné, do kterého lze ve vhodných lokalitách doplnit např. 
odpočinková místa či nenáročná zařízení pro sport v přírodě (podklad – Revitalizace Ledvického 
potoka před zaústěním 6/2010). 

URBANISTICKÁ KONCEPCE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Územní plán Ledvic předjímá pro následující střednědobé období zlepšení životního 
prostředí obce. Vyplývá to ze řady opatření která jsou do územního plánu převzata 
z programů na zlepšení životního prostředí Severočeských dolů - dolu Bílina a Elektrárny 
Ledvice a z dalších záměrů které jsou samostatně uplatňovány územním plánem.  

 Mezi nejvýznamnější opatření patří - teplofikace Ledvic ze zdrojů ELE, projekt na 
přesun úpravny uhlí a odstranění skládky mourů Dolů Bílina, rekultivace uvolněného prostoru 
po skládce mourů; řešení silničního propojení Ledvic a Duchcova, obnova fungujícího 
vodního režimu v území a vytvoření Ledvického rybníka, revitalizace Ledvického potoka, 
asanace - rekultivace vnitřní výsypky lomu Bílina a další opatření.   

 Územní plán respektuje povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle 
přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, které mají přímou 
vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové lokality). 

 Teplofikace obce - ke zlepšení kvality ovzduší povede  teplofikace města s využitím 
zdroje tepla v dokončovaném novém bloku elektrárny Ledvice. Postupně se tím sníží emise 
škodlivin do ovzduší spojené s vytápěním objektů v obci pevnými palivy.  

 Přesun úpravny uhlí - Přesun úpravny uhlí z východního okraje do nové polohy uvnitř 
areálu elektrárny Ledvice znamená odstranění výrazně negativního zdroje znečištění 
ovzduší i hluku při manipulaci s uhlím, jeho zpracování a třídění, nakládání na kamiony.  

 Orientační hlukové posouzení - V Ledvicích je pro rozvoj bydlení nejvýznamnější 
okrajová plocha na jihozápadním okraji obce za bývalou rozvodnou SD. Pro plochy 
individuálního a hromadného bydlení, které jsou zde územním plánem navrženy, bylo 
zpracováno ve vztahu k přemístění úpravny uhlí orientační hlukové posouzení. Cílem bylo 
zjištění, zda vzdálenost cca 500 m od lokality nové úpravny uhlí je dostatečná pro situování 
plochy pro bydlení (bydlení hromadné a individuální).  Předběžné výpočty zpracované 
„Programem Hluk +; Výpočet hluku ve venkovním prostředí“ ukázaly, že dosah nadlimitního 
hluku ze stacionárního zdroje Úpravny uhlí Ledvice se nepředpokládá ve vzdálenosti větší 
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než 360 m. (Limitní hodnota vyplývající z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací je pro provoz stacionárních zdrojů hluku 50 dB.). 

 Předběžné výpočty provedené v rámci prací na územním plánu nenahrazují 
podrobnější akustické posouzení ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T. V rámci 
podrobnější dokumentace je možno na základě výsledků měření doporučit případná další 
opatření na zlepšení podmínek bydlení (poloha konkrétních obytných objektů, jejich 
orientace, technická a stavební protihluková opatření, situování zelených pásů o dostatečné 
šíři, hustotě a dřevinné skladbě apod.).  

 Plochy pro drobnou výrobu - Územní plán nenavrhuje umístění žádného významného 
výrobního zařízení - emitenta škodlivin do ovzduší ani zdroje hluku, nepředpokládá se nárůst 
znečištění ovzduší a hlučnosti ze stacionárních zdrojů situovaných na území města. U 
nových rozvojových ploch  typu - drobná výroba a výrobní služby se stanovuje podmínka 
vyloučení  rušivých vlivů na okolí (nadlimitní hluk, znečištění ovzduší, vibrace).    

 Silnice Ledvice Duchcov - Územní plán města Ledvice navrhuje obnovu těžbou 
přerušeného silničního spojení s Duchcovem. Relativní zvýšení emisí i hluku z dopravy se 
minimalizuje zúžením dopravy na místní vztahy mezi oběma sídly a vyloučením nadměrné 
průjezdné dopravy. Nový úsek silniční komunikace je veden po jihozápadním okraji obce 
v těsné návaznosti na areál ELE, s dostatečným odstupem od zastavitelných ploch, od 
kterých je oddělen terénním i zářezem a zeleným izolačním pásem. 

 Obnova vodního režimu - Součástí územního plánu je navrhovaná obnova vodního 
režimu, revitalizace vodních toků - Ledvického potoka, obnova historického Ledvického 
rybníka. Záměry souvisí s procesem rekultivace úložiště vedlejších energetických produktů 
elektrárny Ledvice. Jedná se o složitý a dlouhodobý  proces který územní plán podporuje 
uložením povinnosti zpracovat územní studii která připraví podmínky pro zadání 
dokumentace nutné pro realizaci Ledvického rybníka.  

 Rekultivace výsypek lomu Bílina - rekultivace výsypek se nachází v různých stádiích 
rozpracovanosti (ukončené - zejména na severovýchodě a východě, zahajované zejména na 
jihozápadě, plánované - na západě a severozápadě). Po ukončení zásadních „krajinotvorných“ 
procesů budou v nové krajině převládat lesy a drobné vodní plochy, zemědělské hospodaření 
(původně v území dominující) bude pouze doplňkově zastoupeno. Ledvice tedy mají do budoucna 
velký potenciál transformace a rozvoje v sídlo v atraktivní krajině budoucnosti.  

URBANISTICKÁ KONCEPCE A POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY 

 Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a specifikovány jsou v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. Město 
Ledvice má pro případ potřeby plán řešení mimořádných událostí.  

a) Město nemá k dispozici stálý úkryt. V případě mimořádné události s rizikem kontaminace 
nebezpečnými látkami a nebo účinky pronikavé radiace může obyvatelstvo využít přirozené ochranné 
vlastnosti staveb s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí.  

b) Prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou centrálně skladovány mimo řešené území, ve 
skladech HZS Ústeckého kraje.  

c) V řešeném území nejsou skladovány žádné nebezpečné látky.  

d) Veškeré záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události řeší starosta města a krizový štáb města v součinnosti 
s Integrovaným záchranným systémem Ústeckého kraje. Pro varování obyvatelstva město používá 
varovný signál poplachových sirén. 

e) Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou zajišťuje město Ledvice, případně budou na území 
města rozmístěny mobilní cisterny s pitnou vodou nebo bude rozvážena balená voda. Nouzové 
zásobování elektrickou energií bude zajištěno v rozsahu významných objektů občanského vybavení, 
vybavených vlastními zdroji el. energie v souladu s platnými normami ČSN a předpisy v oboru. 
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A KORIDORŮ 
(odůvodnění výrokové části C.2.) 

 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 
Zdůvodnění přijatého 

řešení 
Návrh možné regulace 

s doporučením architekta 

Z1  Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z2 DS koridor dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

1,63 Koridor je vymezen v zájmu 
obnovení přímého 
historického spojení Ledvic 
a Duchcova, které bylo 
přerušeno těžební činností. 

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 

Z3 DS koridor dopravní 
infrastruktury - 
silniční 
(nemotorová 
doprava) 

0,81 Koridor je vymezen v zájmu 
obnovení přímého 
historického spojení Ledvic 
a Duchcova, které bylo 
přerušeno těžební činností . 

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta.  

Z4 TV plocha pro vodní 
hospodářství 

1,69 Koridor je vymezen pro 
dočasné technické zařízení, 
které bude 
z technologických důvodů 
provozováno po dobu 
výstavby Ledvického 
rybníka.  

Vzhledem k relativní dlouhodobosti 
provozování zařízení je žádoucí 
zvolit funkční, ale i esteticky 
přijatelnou formu řešení.   

Z5 DS koridor dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,64 Koridor je vymezen 
z důvodů etapizace 
rekultivačních prací lomu 
Bílina jako dočasné hlavní, 
ale v dlouhodobém výhledu 
doplňkové silniční napojení 
Ledvic na Duchcov. 

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 

Z6 DS koridor dopravní 
infrastruktury - 
silniční 
(nemotorová 
doprava)  

0,29 Koridor je vymezen jako 
významné cyklistické 
spojení Ledvic a Duchcova.  

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 

Z7 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z8 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z9 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,21 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity nové 
obytné zástavby a je 
vymezena tak, aby 
přirozeně vyplnila existující 
proluku v okolní zástavbě.  

Předpokládá se výstavba dvou RD. 
Max. 2 nadzemní podlaží s možností  
obytného podkroví, plocha zastavěná 
a zpevněná nepřesáhne 50% 
pozemku. Zástavba má přispět ke 
zvýšení kvality dotčeného prostředí. 
Doporučuje se navázat na v daném 
místě tradiční formu architektury 
(šikmá střecha, tradiční stavební 
materiály, střízlivá barevnost, 
oplocení ve formě umožňující 
částečný průhled na pozemek, 
doporučená výška oplocení 1500 
mm).  

Z10 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,19 Plocha pokrývá část 
požadované kapacity pro 
novou obytnou zástavbu. 
Plocha doplňuje skupinu RD 
a je vymezena tak, aby byla 
zhodnocena nedostatečně 
využitá plocha, vklíněná do 

Předpokládá se výstavba jednoho až 
dvou RD - max. 2 nadzemní podlaží 
s možností  obytného podkroví, 
plocha zastavěná a zpevněná 
nepřesáhne 50% pozemku. Zástavba 
má přispět ke zvýšení kvality 
dotčeného prostředí. Doporučuje se 
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Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 
Zdůvodnění přijatého 

řešení 
Návrh možné regulace 

s doporučením architekta 

okolní zeleně na severním 
okraji Ledvic.    

navázat na v daném místě tradiční 
formu architektury (šikmá střecha, 
tradiční stavební materiály, střízlivá 
barevnost, oplocení ve formě 
umožňující částečný průhled na 
pozemek, doporučená výška 
oplocení 1500 mm); nutno též 
zohlednit ochranné pásmo lesa.  

Z11 DS koridor dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,05 Koridor je vymezen pro 
zajištění přístupu 
k zastavitelné ploše Z10.  

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 

Z12 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z13 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z14 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu 

Z15 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,14 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu a je 
vymezena tak, aby 
přirozeně navázala na 
stávající zástavbu RD.   

Předpokládá se výstavba dvou RD 
(viz. ÚS rodinné domy a byty města 
Ledvice, jihozápad). Max. 2 
nadzemní podlaží s možností  
obytného podkroví, plocha zastavěná 
a zpevněná nepřesáhne 50% 
pozemku. Zástavba má přispět ke 
zvýšení kvality dotčeného prostředí. 
Doporučuje se navázat na v daném 
místě tradiční formu architektury 
(šikmá střecha, tradiční stavební 
materiály, střízlivá barevnost, 
oplocení ve formě umožňující 
částečný průhled na pozemek, 
doporučená výška oplocení 1500 
mm).  

Z16 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,39 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu a je 
vymezena tak, aby 
přirozeně navázala na 
stávající zástavbu RD.   

Předpokládá se výstavba čtyř RD 
(viz. ÚS rodinné domy a byty města 
Ledvice, jihozápad). Max. 2 
nadzemní podlaží s možností  
obytného podkroví, plocha zastavěná 
a zpevněná nepřesáhne 50% 
pozemku. Zástavba má přispět ke 
zvýšení kvality dotčeného prostředí. 
Doporučuje se navázat na v daném 
místě tradiční formu architektury 
(šikmá střecha, tradiční stavební 
materiály, střízlivá barevnost, 
oplocení ve formě umožňující 
částečný průhled na pozemek, 
doporučená výška oplocení 1500 
mm). 

Z17 ZX zeleň ochranná, 
izolační, ostatní 

0,59 Plocha je vymezena tak, aby 
odclonila  negativní vlivy 
silniční a železniční dopravy 
vůči plochám navrhovaným 
pro výstavbu RD.  

Volbu dřevin a provedení terénních 
úprav je třeba provést odborným 
způsobem tak, aby bylo dosaženo 
požadované ochranné a izolační 
funkce.  

Z18 DS koridor dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,47 Koridor je vymezen pro 
zajištění přístupu 
k rozvojovým plochám pro 
bydlení.  

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 

Z19 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,45 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 

Předpokládá se výstavba čtyř RD 
(viz. ÚS rodinné domy a byty města 



113 
 

Kód 
záměru 
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s doporučením architekta 

obytnou zástavbu a je 
vymezena tak, aby 
přirozeně navázala na 
stávající zástavbu RD.   

Ledvice, jihozápad). Max. 2 
nadzemní podlaží s možností  
obytného podkroví, plocha zastavěná 
a zpevněná nepřesáhne 50% 
pozemku. Zástavba má přispět ke 
zvýšení kvality dotčeného prostředí. 
Doporučuje se navázat na v daném 
místě tradiční formu architektury 
(šikmá střecha, tradiční stavební 
materiály, střízlivá barevnost, 
oplocení ve formě umožňující 
částečný průhled na pozemek, 
doporučená výška oplocení 1500 
mm). 

Z20 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,14 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu a je 
vymezena tak, aby 
přirozeně navázala na 
okolní zástavbu RD.   

Předpokládá se výstavba jednoho 
nebo dvou RD. Max. 2 nadzemní 
podlaží s možností  obytného 
podkroví, plocha zastavěná a 
zpevněná nepřesáhne 50% 
pozemku. Zástavba má přispět ke 
zvýšení kvality dotčeného prostředí. 
Doporučuje se navázat na v daném 
místě tradiční formu architektury 
(šikmá střecha, tradiční stavební 
materiály, střízlivá barevnost, 
oplocení ve formě umožňující 
částečný průhled na pozemek, 
doporučená výška oplocení 1500 
mm). 

Z21 BH plocha bydlení - 
hromadné 

0,55 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu – ve 
formě bytových domů a je 
vymezena tak, aby přispěla 
ke zdůraznění centrální části 
Ledvic.  

Zástavba bude mít maximálně tři 
nadzemní podlaží s možností využití 
obytného podkroví; plocha zastavěná 
a zpevněná nepřesáhne 60% 
pozemku. Zástavba má přispět ke 
zvýšení kvality dotčeného prostředí. 
Doporučuje se navázat na v daném 
místě tradiční formu architektury 
(šikmá střecha, tradiční stavební 
materiály, střízlivá barevnost). 
S bytovými domy je podmínečně 
přípustná integrace občanské 
vybavenosti místního významu, 
pokud nevykazuje negativní vlivy na 
obytnou funkci domů.  

Z22 DS koridor dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

1,02 Koridor je vymezen v zájmu 
obnovení přímého 
historického spojení Ledvic 
a Duchcova, které bylo 
přerušeno těžební činností. 

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 

Z23 RZ plocha rekreace 
- zahrádkářské 
kolonie 

0,05 Plocha je vymezena tak, aby 
byla vyplněna dosud méně 
vhodně využitá proluka 
v zahrádkářské  kolonii. 

Zástavba bude mít max. 1 nadzemní 
podlaží, plocha zastavěná a 
zpevněná nepřesáhne 30% 
pozemku. Doporučuje se pojmout 
stavby jako dočasné s tradičními 
stavebními prvky: šikmá střecha, 
tradiční stavební materiály, střízlivá 
barevnost, oplocení ve formě 
umožňující částečný průhled na 
pozemek, doporučená výška 
oplocení 1500 mm.  
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s doporučením architekta 

Z24 Plocha byla vyřazena v průběhu projektování ÚP. 

Z25 ZP park 0,15 Plocha je vymezena na 
území, které vzniklo 
vytěžením materiálu bývalé 
cihelny.  

Parková úprava může využít velmi 
specifický terén, který vznikl 
v minulosti těžbou cihlářské hlíny; 
řešení parku musí posílit atraktivitu 
centra Ledvic a současně umožnit 
polyfunkční  využití plochy, včetně 
zimního sáňkování. 

Z26 BH plocha bydlení - 
hromadné 

0,84 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu – ve 
formě bytových domů a je 
vymezena tak, aby přispěla 
k posílení centrální části 
Ledvic.  

Zástavba bude mít maximálně tři 
nadzemní podlaží s možností využití 
obytného podkroví; plocha zastavěná 
a zpevněná nepřesáhne 60% 
pozemku. Zástavba má přispět ke 
zvýšení kvality dotčeného prostředí. 
Doporučuje se navázat na v daném 
místě tradiční formu architektury 
(šikmá střecha, tradiční stavební 
materiály, střízlivá barevnost). 
S bytovými domy je podmínečně 
přípustná integrace občanské 
vybavenosti místního významu, 
pokud nevykazuje negativní vlivy na 
obytnou funkci domů.  

Z27 RZ plocha rekreace 
- zahrádkářské 
kolonie 

0,07 Plocha je vymezena tak, aby 
byla vyplněna dosud 
nevyužitá proluka na okraji 
Ledvic.   

Zástavba bude mít max. 1 nadzemní 
podlaží, plocha zastavěná a 
zpevněná nepřesáhne 30% 
pozemku. Doporučuje se pojmout 
stavby jako dočasnou s tradičními 
stavebními prvky: šikmá střecha, 
tradiční stavební materiály, střízlivá 
barevnost, oplocení ve formě 
umožňující částečný průhled na 
pozemek, doporučená výška 
oplocení 1500 mm.  

Z28 BH plocha bydlení - 
hromadné 

0,06 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu – ve 
formě bytových domů a je 
vymezena tak, aby dotvořila 
a uzavřela blok bytových 
domů. 

Zástavba bude navázána na stávající 
blok bytového domu. Této návaznosti 
bude podřízen objem, forma i použité 
stavební materiály.  

Z29 DS plocha dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,05 Plocha pro individuální 
řadové garáže je vymezena 
na vhodném místě, 
s ohledem na zájem o 
výstavbu těchto zařízení. 

Zástavba má přispět ke zvýšení 
kvality dotčeného prostředí. Stavba 
bude pouze jednopodlažní, dotvoří 
stávající uspořádání  řadových 
garáží. Po stránce vzhledu a 
technického řešení bude stavba 
odvozená od objemu, formy a 
stavebních materiálů použitých u 
stávajících řadových garáží.  

Z30 DS plocha dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,14 Plocha je určena pro zřízení 
parkovacích míst u 
sportovního zařízení, 
využívaných i v případě 
zvýšené návštěvnosti 
hřbitova.  

 

Uspořádání parkoviště musí být 
přizpůsobeno poloze v zóně 4) 
severní okraj obce – převážně 
rekreační a sportovní plochy, pietní 
území hřbitova. Důraz je třeba klást 
na řešení parteru - vhodný způsob 
zpevnění plochy (např. kombinace 
dlažby - na pravidelně používané 
části a zatravňovacích dlaždic - na 
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příležitostně používané části plochy), 
dále rozčlenění plochy výsadbou 
vzrostlé zeleně apod.   

Z31 DS plocha dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,05 Plocha pro individuální 
řadové garáže je vymezena 
na vhodném místě, 
s ohledem na zájem o 
výstavbu těchto zařízení. 

Zástavba má přispět ke zvýšení 
kvality dotčeného prostředí. Stavba 
bude pouze jednopodlažní, dotvoří a 
uzavře stávající uspořádání  
řadových garáží. Po stránce vzhledu 
a technického řešení bude stavba 
odvozená od objemu, formy a 
stavebních materiálů použitých u 
stávajících řadových garáží.  

Z32 OS plocha 
občanského 
vybavení - sport 
a rekreace 

0,25 Plocha je vymezena pro 
dotvoření, zatraktivnění  
zóny 4) severní okraj obce – 
převážně rekreační a 
sportovní plochy. 

Využití plochy musí být přizpůsobeno 
poloze v zóně 4) severní okraj obce 
– převážně rekreační a sportovní 
plochy, pietní území hřbitova; nutno 
též zohlednit ochranné pásmo lesa.  

Z33 - 42 Plochy a koridory byly v průběhu prací na ÚP vyřazeny ze seznamu. 

Z43 DZ plocha dopravní 
infrastruktury - 
železniční 

12,06 Koridor 250 m pro 
optimalizaci železniční trati 
č. 130  je vymezen a 
zpřesněn podle pokynů 
Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (koridor -i).  

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 

Z44 DS plocha dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,22 Plocha je vymezena pro 
zajištění dopravního 
provozu v centru Ledvic. 

Vzhledem k poloze v centru Ledvic je 
třeba dbát nejen na dopravně 
technické řešení, ale i na estetickou 
stránku uspořádání – volba 
vhodných materiálů, dotvoření 
sadovnickými úpravami apod.  

Z45 DS plocha dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,01 Plocha je vymezena pro 
zajištění bezpečnosti 
dopravního provozu v 
Ledvicích. 

Vzhledem k poloze při vjezdu do 
Ledvic je třeba dbát nejen na 
dopravně technické řešení, ale i na 
reprezentační a estetickou stránku 
uspořádání - volba vhodného 
technického řešení, vhodných 
materiálů apod.  

 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 
(odůvodnění výrokové části C.3.) 

 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 
Zdůvodnění přijatého 

řešení 
Návrh možné regulace 

s doporučením architekta 

P1 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,34 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu. 
Navrhované řešení  
zhodnotí plochu uvolněnou 
plánovaným zrušením 
skladiště mouru.  

Předpokládá se výstavba tří až čtyř 
RD. Max. 2 nadzemní podlaží 
s možností  obytného podkroví, 
plocha zastavěná a zpevněná 
nepřesáhne 50% pozemku. 
Doporučuje se použít tradiční formu 
architektury (šikmá střecha, tradiční 
stavební materiály, střízlivá 
barevnost, oplocení ve formě 
umožňující částečný průhled na 
pozemek, doporučená výška 
oplocení 1500 mm); Zohledněno 
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s doporučením architekta 

musí být též ochranné pásmo od 
lesního porostu, který byl založen na 
bývalém odkališti Eleonora.  

P2 DS plocha dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,28 Koridor je vymezen pro 
zajištění přístupu 
k rozvojovým plochám pro 
bydlení.  

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 

P3 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,47 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu. 
Navrhované řešení  
zhodnotí plochu uvolněnou 
plánovaným zrušením 
skladiště mouru. 

Předpokládá se výstavba čtyř RD. 
Max. 2 nadzemní podlaží s možností  
obytného podkroví, plocha zastavěná 
a zpevněná nepřesáhne 50% 
pozemku. Doporučuje se použít 
tradiční formu architektury (šikmá 
střecha, tradiční stavební materiály, 
střízlivá barevnost, oplocení ve formě 
umožňující částečný průhled na 
pozemek, doporučená výška 
oplocení 1500 mm).  

P4 BI plocha bydlení - 
individuální 

0,26 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
obytnou zástavbu. 
Navrhované řešení  
zhodnotí plochu uvolněnou 
plánovaným zrušením 
skladiště mouru. 

Předpokládá se výstavba tří až čtyř 
RD. Max. 2 nadzemní podlaží 
s možností  obytného podkroví, 
plocha zastavěná a zpevněná 
nepřesáhne 50% pozemku. 
Doporučuje se použít tradiční formu 
architektury (šikmá střecha, tradiční 
stavební materiály, střízlivá 
barevnost, oplocení ve formě 
umožňující částečný průhled na 
pozemek, doporučená výška 
oplocení 1500 mm). Zohledněno 
bude též ochranné pásmo lesního 
porostu, který byl založen na 
bývalém odkališti Eleonora.  

P5 ZX zeleň ochranná, 
izolační, ostatní 

0,14 Plocha je vymezena tak, aby 
odclonila  případné 
negativní vlivy plochy 
vymezené v ÚP pro drobnou 
výrobu a výrobní služby, 
vůči plochám navrhovaným 
pro výstavbu RD.  

Volbu dřevin a provedení terénních 
úprav je třeba provést odborným 
způsobem tak, aby bylo dosaženo 
požadované ochranné a izolační 
funkce.  

P6 VD plocha pro 
drobnou výrobu 
a výrobní služby 

1,37 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
výrobní účely. Navrhované 
řešení  zhodnotí plochu 
uvolněnou plánovaným 
zrušením skladiště mouru. 

Výška staveb bude maximálně 10 m 
nad okolním terénem, index 
maximálního zastavění vč. 
zpevněných ploch je stanoven na 
hodnotu 0,8. Doporučuje se 
orientovat hlavní reprezentativní 
fasádu objektů  a okrasnou izolační 
zeleň (min. 20% plochy pozemku) 
směrem k hlavní silnici III/25 319, 
provozní záležitosti řešit ve vnitřních 
dvorech. Zohledněno bude též 
ochranné pásmo lesního porostu 
který byl založen na bývalém 
odkališti Eleonora. 

 

P7 DS koridor dopravní 
infrastruktury - 
silniční 
(nemotorová 

0,09 Koridor je vymezen pro 
komfortní a bezpečné 
cyklistické a pěší spojení se 
sousední obcí Chotějovice a 

Bez návrhu na regulaci a  
doporučení architekta. 
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doprava) zajištění dostupnosti 
železniční zastávky stejného 
jména.  

P8 ZX zeleň ochranná, 
izolační, ostatní 

0,07 Plocha je vymezena tak, aby 
odclonila  případné 
negativní vlivy plochy 
vymezené v ÚP pro drobnou 
výrobu a výrobní služby, 
vůči plochám navrhovaným 
pro výstavbu RD.  

Volbu dřevin a provedení terénních 
úprav je třeba provést odborným 
způsobem tak, aby bylo dosaženo 
požadované ochranné a izolační 
funkce.  

P9 VD plocha pro 
drobnou výrobu 
a výrobní služby 

1,20 Plocha má podíl na naplnění 
požadované kapacity pro 
výrobní účely. Navrhované 
řešení  zhodnotí plochu 
uvolněnou po překladišti 
uhlí. 

Výška staveb bude max. 10 m nad 
okolním terénem, index max. 
zastavění vč. zpevněných ploch je 
stanoven na hodnotu 0,8. 
Doporučuje se orientovat hlavní 
fasádu objektů a okrasnou izolační 
zeleň (min. 20% plochy pozemku) 
směrem k hlavní silnici III/25 319, 
provozní záležitosti řešit ve vnitřních 
dvorech. 
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VYMEZENÍ PLOCH ASANACÍ 
(odůvodnění výrokové části C.4.) 

 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 
Zdůvodnění přijatého 

řešení 
Návrh možné regulace 

s doporučením architekta 

A1 WT vodní plocha 65,22 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Zpřesnění technických parametrů 
vodní plochy, její prostorové a 
krajinné uspořádání i způsob využití 
navazujících ploch, je navrženo řešit 
zpracováním územní studie (ÚS).  

A2 WT vodní plocha 0,83 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Zpřesnění technických parametrů 
vodní plochy, její prostorové a 
krajinné uspořádání i způsob využití 
navazujících ploch, je navrženo řešit 
zpracováním územní studie (ÚS). ÚS 
bude vycházet z rekultivačních 
záměrů SD, a.s.    

A3 L plocha lesní 3,67 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Zpřesnění technických parametrů 
vodní plochy, její prostorové a 
krajinné uspořádání i způsob využití 
navazujících ploch, je navrženo řešit 
zpracováním územní studie (ÚS). ÚS 
bude vycházet z rekultivačních 
záměrů SD, a.s.   

A4 WT vodní plocha 2,73 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s.   

A5 X plocha specifické 
asanace 

16,81 Plocha je navržena v zájmu 
kultivace a vhodného využití 
plochy, která má 
v současnosti charakter 
periferie průmyslového 
areálu.  Způsob využití 
plochy nesmí narušovat 
životní prostředí v přilehlé  
části Ledvic, vymezené 
v ÚP pro rozvoj bydlení.  

Max. index zpevněných ploch je 
stanoven na cca 0,3 z celkové 
plochy; zástavba objekty se 
nepředpokládá. Využití území nesmí 
vyvolávat negativní účinky na životní 
prostředí vůči zastavěným plochám 
využitým pro bydlení a zastavitelným 
plochám pro rozvoj bydlení na 
jihovýchodním okraji Ledvic.  

A6 L plocha lesní 33,84 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s., mj. 
bude dbáno na zajištění prostupnosti 
území.  

A7 Z plocha 
zemědělská 

3,47 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s., mj. 
bude dbáno na zajištění prostupnosti 
území.    

A8 Z plocha 
zemědělská 

14,55 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s., mj. 
bude dbáno na zajištění prostupnosti 
území.    
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Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 
Zdůvodnění přijatého 

řešení 
Návrh možné regulace 

s doporučením architekta 

A9 Z plocha 
zemědělská 

3,51 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s., mj. 
bude dbáno na zajištění prostupnosti 
území.    

A10 WT vodní plocha 1,48 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s. 

A11 L plocha lesní 17,96 Plocha je navržena 
k vytvoření zalesněného 
zemního izolačního valu na 
ochranu životního prostředí 
Ledvic od nepříznivých vlivů 
těžební činnosti lomu Bílina. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s. 

A12 WT vodní plocha 0,13 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet z projektu: 
Revitalizace Ledvického potoka před 
zaústěním; BP Teplice / 2010.   

A13 WT vodní plocha 0,09 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet z projektu: 
Revitalizace Ledvického potoka před 
zaústěním; BP Teplice / 2010.   

A14 Z plocha 
zemědělská 

0,77 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s. 

A15 L plocha lesní 107,25 Plocha je navržena pro 
obnovu hodnotné 
polyfunkční příměstské 
krajiny znehodnocené 
těžbou a průmyslovou – 
energetickou výrobou. 

Řešení bude vycházet 
z rekultivačních záměrů SD, a.s. 

 
 

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 
(odůvodnění výrokové části C.5.) 

 Systém sídelní zeleně hraje v koncepci ÚP, vzhledem k velkému rozsahu poškození 
příměstské krajiny těžbou a průmyslem, významnou roli. Navrhovaný systém sídelní zeleně v 
ÚP se opírá o rekultivační zalesnění severního zázemí Ledvic, na které navazuje sídelní 
zeleň Ledvic zahrnující park v okolí pomníku obětem války, parkové plochy u MŠ, centrální 
park, park v okolí požární nádrže a konečně i zeleň vázaná na hřbitov. ÚP dále zdůrazňuje 
význam zeleného klínu mezi přestavbovým územím na ploše bývalého skladiště mouru a 
zástavbou na západním okraji, navrhuje kultivaci zelené plochy v rozšířeném centru Ledvic. 
Součástí systému zeleně je i ochranná zeleň vůči výrobním plochám a obvodové silnici do 
Duchcova, která lemuje Ledvice na jižním a západním okraji obce. Navrhovanými 
asanačními záměry bude postupně dosaženo radikálního zlepšení stavu krajiny na plochách 
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bývalého odkaliště ELE a v prostoru lomu Bílina, které bude mít též značný význam pro 
podporu a posílení sídelního systému zeleně.          

 

 

I.4.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

DOPRAVA  
(odůvodnění výrokové části D.1.) 
 

Silniční doprava 
 

a) Širší silniční dopravní vztahy 

 Nadřazenou dopravní infrastrukturou procházející řešeným územím Ledvic tvoří: 

 silnice III/25319, jež se v Chotějovicích napojuje na silnici III/25316 a ve směru 
západním na novou komunikaci vedenou v rekultivované části Dolu Bílina, která 
spojuje Duchcov s Ledvicemi (Z2). Silnice III/25319 plní funkci převážně sběrnou 
(funkční skupina B) a vytváří hlavní dopravní osu města. 

 silnice III. třídy umístěná v rekultivované části Dolu Bílina, procházející po hrázi 
plánovaného Ledvického rybníka a dále v severojižním směru z Duchcova do 
Ledvic. Silnice plní také funkci západní vnější tangenty města, z které jsou 
Ledvice obsluhovány pomocí dvou silnic napojených stykovými (úrovňovými) 
křižovatkami: Silnice III/25319 (Z22, Z44) a místní komunikace funkční skupiny C 
- zóna 30 (Z5) sloužící pouze dopravě zdrojové/cílové.   

 páteřní silnící v oblasti je silnice I/13, jež je ve velké části její trasy Karlovy Vary - 
Most - Děčín - Habartice vedena v podobě směrově rozdělené čtyřpruhové silnice 
s neomezeným přístupem. 

 Nadřazenou silniční síť dále doplňují navazující místní komunikace funkční 
skupiny C a D a účelové komunikace. 

 Návrh přestavby nadřazené dopravní infrastruktury respektuje, případně zpřesňuje 
plochy a koridory navrhované jako veřejně prospěšné stavby ve vydaných ZÚR ÚK: 
železniční trať č. 130 Ústí nad Labem - Most - Chomutov, optimalizace (šířka koridoru 250 
m), 

 

b) Koncepce silniční dopravy 

 Nosným prvkem dopravního systému města Ledvice je subsystém silniční dopravy 
tvořený diametrální silniční osou vedenou přes centrum města s výrazným omezením 
tranzitní dopravy. Důvodem pro zvolení silniční dopravy jako nosného subsystému je velikost 
sídla a jeho venkovský charakter, díky čemuž není možné realizovat většinu cest obyvatel 
veřejnou hromadnou dopravou osob či jinými způsoby. Diametrální osa se nabízí jako 
vhodný způsob obsloužení celého města včetně jeho přiměřeného rozvoje, což je v souladu 
s § 18 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv úplné odvedení 
dopravy ze zastavěné části města by mohlo negativně ovlivnit jeho ekonomický rozvoj.  
Okolní důležité zdroje a cíle cest jsou spojeny kvalitní nadřazenou infrastrukturou (silnice I/13 
a II/258), a proto se v této ose nepředpokládá vysoká dopravní zátěž, neboť vozidla 
přednostně využijí komfortnější nadřazenou síť. Jako podpůrné řešení pro zamezení 
případného nadměrného tranzitu přes Ledvice je nezbytné aplikovat fyzické a psychologické 
prvky na vjezdech do intravilánu města v souladu s TP 132 a TP 145. Obecně by mělo platit, 
že jízdní doby mezi okolními zdroji a cíli cest by měly být vždy příznivější po nadřazené síti, 
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čemuž je potřeba infrastrukturu přizpůsobit. Průjezdná dopravní osa umožní také zkvalitnění 
veřejné hromadné dopravy osob zavedením průjezdných linek, které jsou provozně 
výhodnější a také optimální mezizastávkovou vzdálenost, která zajistí lepší dopravní 
obslužnost touto dopravou. Cílem doporučené úpravy diametrální silniční osy města je 
zajištění komfortu a bezpečnosti všech účastníků provozu v souladu s TP 145.  

 Většina přepravních vztahů důležitých pro chod a rozvoj města bude realizována 
individuální automobilovou dopravou s postupným zlepšováním podmínek pro zvýšení podílu 
hromadné osobní dopravy silniční a železniční a dopravy cyklistické v dělbě přepravní práce. 
V souladu s trvale udržitelným rozvojem je nezbytné podporovat ekologické formy dopravy, 
kterými je veřejná hromadná doprava osob, zvláště pak segment dopravy železniční a také 
doprava cyklistická, která může mít i pozitivní vliv na zdraví osob. Zejména z ekonomických 
důvodů je možné stanovené cíle plnit postupnými kroky. 

 Obnovou historické silniční sítě mezi Ledvicemi a Duchcovem dojde k posílení všech 
pilířů trvale udržitelného rozvoje v souladu s cíli územního plánování uvedenými v § 18 
zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Silnice III/25319 tvořící dopravní osu 
města opětovně spojí Ledvice s Duchcovem, dojde tak k obnovení průchodnosti území 
silnicemi nižších tříd, které jsou důležité jak pro rozvoj měst a obcí, drobných 
podnikatelských aktivit i rekreace.  

 Nový úsek silnice III/25319 je součástí obnovení historických spojení, přerušených 
v důsledku důlní činnosti, a reaguje na dílčí úkol pro územní plánovaní definovaný pro 
rozvojovou osu OS7 a specifickou oblast Mostecko SOB5 ve vydaných ZÚR UK. 

 Koridor Z2 - respektuje úkol pro územní plánování definovaný v ZÚR UK pro 
rozvojovou osu OS7 a specifickou oblast Mostecko SOB5 obnovování historické dopravní 
sítě. Poloha koridoru vychází z rekultivačního plánu Město Ledvice - Komplex ochranných 
opatření životního prostředí ve vazbě na perspektivní provoz dolů Bílina (11/2007). Situování 
silnice na předem upravené zemní těleso, připravené v rámci rekultivací má výhody zejména 
finanční, ale také uzemní. Třída komunikace je zvolena s ohledem na navazující komunikace 
v Ledvicích a Duchcově. Šířka koridoru je stanovena na 20 m s ohledem na kategorii 
komunikace, která se předpokládá S6,5/60, či S7,5/70 a dále s ohledem na dostatečný 
prostor pro směrové a výškové vedení trasy. 

 Koridor Z5 - koridor Z5 navazuje na koridor Z2 a naplňuje tak úkoly pro územní 
plánování definované v ZÚR UK. Poloha koridoru vychází z rekultivačního plánu Město 
Ledvice - Komplex ochranných opatření životního prostředí ve vazbě na perspektivní provoz 
dolů Bílina (11/2007). Situování silnice na předem upraveném zemním tělese, připraveném 
v rámci rekultivací má výhody zejména finanční, ale také uzemní. Přepravní význam místní 
komunikace v koridoru Z5 je v obsluze severní části města pro obyvatele při zachování 
vysoké míry bezpečnosti silničního provozu zejména z důvodu blízkosti mateřské školky. 
Funkční skupina místní komunikace C - zóna 30 je zvolena z důvodu blízkosti 
urbanizovaného území. Z tohoto důvodu je nutné klást veliký důraz na zklidnění dopravy a 
díky tomu zvýšení bezpečnosti provozu, snížení hlukové zátěže obyvatelstva, snížení emisí 
exhalací (viz.TP 218) a celkově vytvoření příznivé symbiózy dopravy, uličního prostoru a 
bydlení. Šířka koridoru místní komunikace je stanovena na 10 m s ohledem na funkční 
skupinu C - zóna 30, kdy je dle TP 218 stanovena nejmenší šířka uličního prostoru pro zónu 
30 na 5 m, koridor 10 m tak poskytuje dostatečný prostor pro směrovou a výškovou úpravu 
trasy komunikace. Pro zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí je nutnou podmínkou pro 
zprovoznění této místní komunikace instalace fyzických prvků určených ke zvýšení 
bezpečnosti a zklidnění provozu v prostoru před mateřskou školkou v ulici Mírová dle TP 145 
a TP 132. V souladu s urbanistickou koncepcí města je však hlavní diametrální silniční osa 
města vedena jižně, čemuž odpovídá komunikace v koridoru Z22, z tohoto důvodu je 
nezbytně nutné, aby po realizaci komunikace v koridoru Z22 (prodloužení silnice III/25319) 
byla místní komunikace vedená v koridoru Z5 zklidněna natolik, aby majorita dopravní zátěže 
byla vedena po silnici v koridoru Z22. Podmínka aplikace fyzických prvků pro zamezení 
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vjezdu nadměrné tranzitní dopravy na úrovňové křižovatce komunikací umístěných v 
koridorech Z2 a Z5 a také na východním vjezdu do zastavěného území Ledvic (Z45) vzešla z 
navrhované koncepce dopravní infrastruktury a cíle ochránit Ledvice co nejvíce od případné 
nadměrné tranzitní dopravy. 

 Koridor Z11 - Rozvojové plochy pro bydlení je nutné dopravně napojit na stávající 
komunikační síť města. Vzhledem k velikosti rozvojové plochy pro bydlení, díky tomu nízké 
intenzitě dopravy, je navržena místní komunikace funkční skupiny D. Šířka koridoru je 
stanovena dle §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na 8 m, což je pro minimální šířku dopravního 
prostoru 3,5 m dle TP 103 dostačující. 

 Koridor Z22  - Koridor respektuje úkoly pro územní plánování definované v ZÚR UK. 
Poloha koridoru vyplývá z rekultivačního plánu Město Ledvice - Komplex ochranných 
opatření životního prostředí ve vazbě na perspektivní provoz dolů Bílina (11/2007).  
Situována silnice na předem upraveném zemním tělese, připraveném v rámci rekultivací má 
výhody zejména finanční, ale také uzemní. Třída komunikace je zvolena s ohledem na 
navazující komunikace v Ledvicích a Duchcově. Šířka koridoru je stanovena na 20 m s 
ohledem na kategorii komunikace, která se předpokládá S6,5, či S7,5 a dále s ohledem na 
dostatečný prostor pro směrové a výškové vedení trasy. Komunikace v koridorech Z2 a Z44 
musí být realizovány v předstihu, jinak je stavba iracionální. Částečné vedení silnice v zářezu 
a izolační zeleň sníží hlukové a exhalační imise na obyvatelstvo. Vzhledem k tomu, že silnice 
v koridoru Z22 spoluvytváří diametrální silniční osu města, musí být aplikovány prvky pro 
zklidnění dopravy a zamezení vjezdu nadměrné tranzitní dopravy do intravilánu Ledvic. Šířka 
koridoru je stanovena 8 - 16 m, což je dostačující pro silnici stanovené kategorie. Pro snížení 
územních dopadů je doporučeno zvážit variantu vedení silnice na společném, či sdruženém 
zemním tělese s výtažnou kolejí číslo 2V v obvodu zhlaví UL - 2 dopravny úpravny uhlí. 

 Koridor Z18 - Rozvojové plochy pro bydlení je nutné dopravně napojit na stávající 
komunikační síť města a zároveň vytvořit vhodně řešenou dopravní síť v rozvojových 
plochách. Funkční skupina komunikací byla zvolena na C - zóna 30 a D. Je doporučený 
vyšší podíl komunikací funkční skupiny D, při návrhu je však nutné respektovat maximální 
délky komunikací funkční skupiny D dle TP 103. Šířka koridoru je stanovena dle §22 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. na 8 -10 m, což je pro minimální šířku dopravního prostoru 3,5 m 
dle TP 103 a 5 m dle TP 218 dostačující. 

 Koridor Z34 - Rozvojové plochy pro bydlení je nutné dopravně napojit na stávající 
komunikační síť města a zároveň vytvořit vhodně řešenou dopravní síť v rozvojových 
plochách. Funkční skupina komunikací byla zvolena na C - zóna 30 a D. Je doporučený 
vyšší podíl komunikací funkční skupiny D, při návrhu je však nutné respektovat maximální 
délky komunikací funkční skupiny D dle TP 103. Šířka koridoru je stanovena dle §22 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. na 8 -10 m, což je pro minimální šířku dopravního prostoru 3,5 m 
dle TP 103 a 5 m dle TP 218 dostačující. Koncové úseky nové komunikační sítě směrem k 
bývalému odkališti Eleonora jsou předpokládány v kategorii D2 z důvodů rozvoje 
cykloturistiky. 

 Koridor Z44 - Koridor vymezený z důvodu napojení nového úseku diametrální 
silniční osy města, napojení rozvojových ploch v jižní části města a přebudování křižovatky 
za účelem optimalizace (zklidnění) provozu a zvýšení bezpečnosti (viz. ČSN 73 6102, 
kapitola 6). Miniokružní křižovatka či malá okružní křižovatka (ve smyslu TP 218) zajistí 
usměrnění vyšších intenzit provozu, bezkolizní provoz a vytvoří také nový orientační bod 
(náměstí) ve městě. Součástí realizace nové křižovatky je úprava větví křižovatky tak, aby 
byl zamezen tangenciální průjezd dle TP 135. 

 Plocha Z45 - Plocha určená pro umístění prvků pro zklidnění provozu na vjezdu do 
intravilánu obce. Instalace fyzických prvků (ve smyslu TP 132) umožní snížení rychlosti 
vozidel, snížení negativních environmentálních vlivů, zvýšení bezpečnosti provozu a 
přijatelnější prostředí ve městě. Zklidňující prvky je nutné realizovat nejpozději s realizací 
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silnice v koridoru Z5, aby byla funkce prvků racionální, dojde tak k zdůraznění intravilánu na 
diametrální silniční ose pro řidiče. 
 Koridor R8, R10 - Územní rezerva - V současné době nelze stanovit, jakým způsobem se 
bude rozvíjet rekreace a turistika po ukončení těžby v Dole Bílina, jako velice vhodné se proto jeví 
ponechání územních rezerv pro umístění komunikací, které by mohly napomoci rozvoji rekreace a 
turistiky a zároveň ochránit obyvatelstvo před hlukem, exhalacemi a snížením bezpečnosti provozu v 
obytné oblasti. Poloha územní rezervy je optimální z hlediska zastavěného území Ledvic, směrových 
a výškových poměrů uvažované komunikace a navíc částečně využívá stopu stávající účelové 
komunikace.  

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

 

c) Nemotorová doprava 

 Koridory Z3, Z6 - Koridory byly navržené pro potřeby dopravního a rekreačně-
turistického charakteru provozu cyklistické dopravy (ve smyslu TP 189) a případně provozu 
pěšího. Cyklistická doprava je jedním z ekologických módů a je proto nezbytné jí v rámci 
trvale udržitelného rozvoje podporovat. Cyklisté jsou zranitelnými účastníky silničního 
provozu, proto je doporučeno cyklostezky či stezky pro pěší a cyklisty zřídit i přes 
nedosažení hraničních intenzit potřebných pro zřízení. Z důvodu minimalizace územních a 
finančních dopadů komunikace je doporučeno vedení komunikace nemotoristické na 
sdruženém nebo společném zemním tělese (prostorově odděleném například záchytným 
systémem, nebo zelení). Šířka koridoru poskytuje dostatečný prostor pro umístění 
komunikace určené pro společný pohyb chodců a cyklistů, která je stanovena dle TP 179 na 
3 m. 

 Koridor Z40 - Slouží pro podporu dostupnosti Chotějovic a vlakové zastávky 
Chotějovice pomocí ekologické formy dopravy. Z důvodu minimalizace územních a 
finančních dopadů komunikace je doporučeno vedení komunikace nemotoristické na 
sdruženém nebo společném zemním tělese (prostorově odděleném například záchytným 
systémem). Šířka koridoru poskytuje dostatečný prostor pro umístění komunikace určené pro 
společný pohyb chodců a cyklistů, která je stanovena dle TP 179 na 3 m. Koridor je nutné 
koordinovat s koridory v ÚPD sousední obce Světec. 

 Cyklotrasa vymezená po stávajících a nových komunikacích určená pro zvýšení 
atraktivity města pro cyklisty. Cyklisté vyhledávají klidné a přírodně zajímavé oblasti a přináší 
ekonomický užitek pro město. 

 Koridor R9 - územní rezerva - V současné době nelze stanovit, jakým způsobem se 
bude rozvíjet rekreace a turistika po ukončení těžby v dole Bílina, jako velice vhodné se 
proto jeví ponechání územní rezervy pro nemotoristickou komunikaci, která by mohla 
napomoci rozvoji rekreace a turistiky. 

 

d) Železniční doprava   

 Koridor Z43 - Koridor vyplývající z úkolů pro územní plánování v ZÚR UK. Železniční 
doprava je podporována v rámci trvale udržitelného rozvoje. Je nezbytné železniční 
infrastrukturu modernizovat za účelem zachování konkurenceschopnosti. Koridor 250 m 
poskytuje dostatek prostoru pro modernizaci tratě, která je zařazena v systému TEN-T, a 
vyžaduje tak splnění podmínek interoperability definovaných v TSI (technické podmínky 
interoperability pro tratě zařazené v transevropském železničním systému).  
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e) Doprava v klidu  

 Plochy Z29, Z31 - Plochy určené pro navýšení počtu garážových stání ve městě.  

 Plocha Z30 - Plocha určená pro zvýšení bezpečnosti provozu a usměrnění parkování 
při konání sportovních, společenských a pietních akcí. Parkoviště je z důvodu omezeného 
režimu užívání navrženo jako zpevněné travnaté ve smyslu TP 153, s cílem vhodného 
zakomponování do okolní zeleně.  

 Nároky na parkování a odstavování osobních i nákladních vozidel v navrhovaných 
rozvojových plochách musí být zajištěny na vlastních pozemcích, nebo jako součást stavby, 
neboť parkování a odstavování vozidel je prostorově velice náročné a zvyšuje finanční 
a prostorovou náročnost údržby pozemních komunikací. 

 

f) Veřejná hromadná doprava osob 

 V souvislosti s rozšířením integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje 
postupně na celé území kraje, v souvislosti s platnou legislativou a v souladu se 
zásadami udržitelného rozvoje území je nutné preferovat hromadnou osobní dopravu. 
Vzhledem k poloze Ledvic je navrženo dále rozvíjet autobusovou dopravu, pro tento účel je 
navržena nová zastávka v ulici Mírová v severní oblasti města, která zajistí rovnoměrnější 
obsluhu Ledvic s docházkovou vzdáleností z jednotlivých zastávek do 5 minut. V souvislosti 
s podporou ekologičtějších forem dopravy je také navržena preference železniční dopravy v 
podobě návrhu komfortní trasy pro pěší a cyklisty k zastávce vlaku v Chotějovicích. 
Vytvořením kvalitní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy dojde k využití součinnosti těchto 
druhů doprav. 
 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

Energetika  
(odůvodnění výrokové části D. 2. 1.) 
 

a) Energetická koncepce města Ledvice 

 Politika územního rozvoje ČR a Zásady územního rozvoje Ústeckého krajem neukládají pro obor 
energetika a spoje žádné zvláštní úkoly týkající se území obce Ledvice. Navržená energetická 
koncepce města zahrnutá do předkládaného územního plánu je v souladu s energetickou koncepcí 
Ústeckého kraje. 

 Územní plán Ledvic respektuje návrh nové energetické koncepce města založené na 
dodávkách elektřiny a dálkového tepla. Zdrojem tepla je elektrárna Ledvice. Vzhledem k realizaci 
nového elektrárenského bloku o výkonu 660 MWe, bude dodávkové teplo možno odebírat po dobu 
životnosti tohoto zdroje, tj. minimálně 40 let.  

 Energetická koncepce stávajících a rozvojových ploch je  založena zásadně na dvojcestném 
zásobování energiemi, připouští se tyto možnosti : 

 

 elektřina + dodávkové teplo 
1
/  

 elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích 
2
/ 

1/  
využití dodávkového tepla pro vytápění a ohřev vody, využití elektřiny pro běžné spotřebiče, 
svícení a vaření 

2/  
využití elektřiny pro běžné spotřebiče, svícení, vaření a akumulační ohřev vody, vytápění na 
bázi ekopaliv 
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b) Zásobování elektrickou energií 

 Řešené území je napájeno elektrickou energií z rozvodné sítě VN 35 kV, vycházející z 
rozvodny Chotějovice, která se nachází mimo řešené území. Napěťová hladina 35 kV bude dle 
investičních možností a. s. ČEZ unifikována na hladinu 22 kV. Tato unifikace nebude mít vliv na  zábor 
ploch.  

 V rámci ÚP města Ledvice se navrhuje se výstavba nové distribuční trafostanice TS 2 včetně 
venkovní přípojky vysokého napětí v délce 310 m. Tato trafostanice bude vedle navržených 
přestavbových ploch P1, P3, P4, P6, P9 zásobovat elektřinou také východní část města. Dojde tak k 
uvolnění výkonu ve stávající TS1, který bude využit pro napájení stávajících a rozvojových ploch ve 
střední a západní části Ledvic.   

 Jako doplněk odůvodnění se uvádí ochranná pásma:  

 stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí je 7 m. 

 nadzemních vedení jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 7 m / u vedení 
postavených před rokem 1961 je ochranné pásmo stanoveno na 10 m, vedení VN a.s. DB u 
západní části města/ 

 

c) Zásobování dodávkovým teplem 

 Komplexní teplofikace města Ledvice je založena na využití tepla které vniká při výrobě 
elektřiny. Jedná se o výrazně vyšší stupeň využití primární energie /uhlí/ při výrobě elektřiny a dochází 
tak k významným energetickým úsporám a zvýšení ohleduplnosti k životnímu prostředí, zejména 
ovzduší. 

 Projektovou dokumentaci pro plošnou teplofikaci zpracovala fi SITEZ s.r.o. Teplice. Nadzemní 
napaječ 2 x DN 200 je realizován v délce 761 m s kapacitou 1,2 MW. V budoucnu bude možné jeho 
rozšíření do města Duchcov. Územní plán Ledvic však vedení teplovodu do Duchcova nezahrnuje, 
vzhledem k tomu, že stávající koncepce energetického zásobování Duchcova s tím nepočítá.   

 Projektovaná kapacita umožní pokrýt i výhledový rozvoj města Ledvice. V intravilánu Ledvic 
jsou rozvody tepla realizovány jako podzemní bezkanálové. Stávající zástavba v Ledvicích si vyžádala 
realizaci rozvodů v délce cca 3150 m, pro napojení zastavitelných a přestavbových ploch navržených 
v územním plánu jsou nutné rozvody v délce cca 750 m. Jednotlivé objekty jsou vybaveny 
kompaktními výměníkovými stanicemi a slouží pro ohřev topné vody a vody užitkové. 

 Jako doplněk odůvodnění se uvádí ochranné pásmo teplárenských zařízení - šířka 
ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či 
rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a  činí 2,5 m. 
 

d) Orientační bilance energetické potřeby pro rozvojové plochy 

 Níže uvedené hodnoty energetické bilance zastavitelných a přestavbových ploch představují 
hodnoty maximální. Lze předpokládat že stále se zpřísňující požadavky na tepelně-technické 
vlastnosti budov postupně sníží spotřebu energií pro účely vytápění. Do bilance je třeba též zapojit 
úvahu že nelze předpokládat, že všechny objekty budou teplofikovány. 
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označ. plochy výstavba 
elektřina dodávkové teplo 

poznámka 
kVA*/ MWh kW MWh 

Z9 cca 1 - 2 RD 2 1,4 5 19 elektr. stupeň A 

Z10 cca 1 - 2 RD 4 2,8 10 38 elektr. stupeň A 

Z15, Z16, Z19, Z20 cca 11 – 13  RD 28 19,6 70 266 elektr. stupeň A 

Z21, Z26, Z28 do 100 b.j. 157,5 94,5 367 1113 elektr. stupeň A 

P1, P3, P4 do 10 RD 16 11,2 40 152 elektr. stupeň A 

P6, P9 drobná výroba 60 80 15 60 - 

Z29 do 15 garáží 5 1 0 0 - 

 celkem 272,5 210,5 507 1648  

*/ - údaje v kVA představují podíl výkonu na transformátoru 

 

e) Možnosti využití obnovitelných zdrojů 

 Na území města Ledvice nebyl vznesen požadavek na vymezení ploch pro velkoplošné 
fotovoltaické elektrárny, který by musel být řešen na úrovni územního plánu.  

 Vzhledem k tomu že v současné době klesají ceny slunečních kolektorů pro ohřev vody a 
fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny, lze očekávat zvýšený zájem veřejnosti o tyto obnovitelné 
energetické zdroje – doporučuje se zejména využívání slunečních kolektorů pro ohřev vody. 

 Důvodem jsou především rostoucí ceny energií pro maloodběratele a podpora rozvoje 
obnovitelných zdrojů (t.č. ve stadiu hledání nápravy pozastavené nekvalitní legislativy). Instalace 
těchto obnovitelných energetických zdrojů na jednotlivé objekty není předmětem řešení v územního 
plánu.  
 

Spoje 
(odůvodnění výrokové části D. 2. 1.) 

 

a) Telekomunikace 

 Územní plán respektuje současný stav, případné prováděné změny nejsou předmětem řešení 
v územním plánu.  

 Řešené území má kapacitní místní telekomunikační síť napojenou na ústřednu v Bílině. Je 
realizovaná jako kabelová, uložená v zemi. Umožňuje další rozšíření do navržených rozvojových 
ploch. 

 Další telekomunikační možnosti nabízí i dynamicky rozvíjející se sítě GSM (provoz 
bezdrátových telefonů). 

 Řešeným územím neprochází žádný telekomunikační dálkový kabel. 

 Jako doplněk odůvodnění se uvádí ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení, 
které činí 1,5 m po obou stranách.  

 

b) Televizní a rozhlasový program 

 Územní plán respektuje současný stav, případné prováděné změny nejsou předmětem řešení 
v územním plánu.  

 Všechny rozhlasové a televizní veřejně-právní programy jsou v řešeném území přijímány 
vzdušným signálem v dostatečné kvalitě / TV signál z vysílačů Jedlová hora a Buková hora/. Tyto 
programy jsou šířeny i satelitním způsobem, který umožňuje příjem velkého množství dalších 
programů. Ve městě jsou realizovány rozvody kabelové televize. Další komunikace možnosti nabízí 
síť internetu. 
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c) Radioreléové trasy 

 Územní plán respektuje současný stav. Řešeným územím prochází dvě radioreleové trasy, 
která jsou zakresleny v grafické příloze. Svojí výškou nad úrovní terénu neomezují rozvojové záměry 
obce (výstavba výškových budov se nepředpokládá a trasy vedou mimo rozvojové oblasti). 

 

Vodní hospodářství 
(odůvodnění výrokové části D. 2. 2.) 
 

a) Hydrologická situace, historické proměny krajiny, současný stav 

 Řešené území spadá do povodí řeky Bíliny. Přibližně 2/3 pětiny katastru města Ledvice byly 
devastovány povrchovou těžbou hnědého uhlí. K zásadní změně došlo též výstavbou Úpravny uhlí 
Ledvice (ÚUL) a velkokapacitní Elektrárny Ledvice (ELE). Všechny tyto změny zcela zásadně změnily 
vodohospodářské poměry v katastru města. 

 Historická mapa z konce18. století dokládá ráz krajiny kolem Duchcova mezi lety 1735-1787. 
V ní jsou Ledvice zakresleny jako obec v údolnici Ledvického potoka. Bezprostředně nad zástavbou 
ležící oboustranně kolem potoka je rozsáhlá, přibližně osmdesátihektarová plocha Ledvického 
rybníka. Rybník byl dotován vodou od západu z Liptického rybníka, situovaného bezprostředně nad 
Ledvickým rybníkem a od severu vodou Oseckého potoka. Mezi desítkami  větších i menších rybníků 
byl Ledvický rybník byl jednoznačně největší. 

 V katastru města Ledvic zůstalo z původního významného vodohospodářského systému 
pouze zbytkové koryto Ledvického potoka v délce cca 1050 m. Podél jeho břehů byl vytěžen důl 
Eleonora, poté zčásti zasypán a z větší části využit k mokrému ukládání popelovin z ELE . Závěrem 
bylo uložiště popelovin převrstveno zeminou a lesnicky rekultivováno.  Na místě Ledvického rybníka 
vznikl důl J. Fučík. Lomový provoz zde byl ukončen v roce 1977. V průběhu těžby byla důlní voda 
čerpána do Ledvického potoka. Zbytková jáma byla částečně vyplněna vnitřní výsypkou. 
Bezprostředně poté začala tento prostor využívat ELE pro ukládání popelovin. Ukládání popelovin zde 
pokračuje i v současnosti. Původní mokrý proces ukládání se v posledních letech výrazně omezil. Ve 
vazbě na odsiřování spalin byl do značné míry nahrazen ukládáním suchých výstupních produktů 
odsíření, souhrnně označovaných jako „vedlejší energetické produkty“ (VEP). Touto úpravou postupně 
prošly s respektováním požadavků města Duchova severní svahy zbytkové jámy Fučík (koridor 1 až 
3). V současnosti se připravuje ukládání VEP v koridoru 4.  Z toho důvodu byl mokrý proces ukládání 
přesunut k jihovýchodnímu okraji uložiště. Voda odsazená v rámci mokrého procesu se vrací do 
popelovinového provozu ELE - cirkuluje. 

 Do úložiště popelovin vtéká voda Oseckého potoka - sanační minimum, protékající zámeckou 
zahradou, Duchcovem a jižním okrajem Duchcova. Odtud je tato voda přečerpávána do Ledvického 
potoka. Dle nových záměrů bude tato voda převáděna kolem uložiště do Ledvického potoka (viz dále).  

 Čelní hráz uložiště v údolní nivě Ledvického potoka lze v zásadně polohově ztotožnit s hrází  
budoucího Ledvického rybníka, který  zde vznikne po ukončení ukládání popelovin. Hráz současně 
uzavře  povodí, zahrnující přibližně 2/3 katastru města Ledvince, tedy asi 332 ha.  Jde však o 
podpovodí, hydrologicky již dříve posuzované v rámci povodí, spadajícího do katastru města Duchova. 
V souhrnu pak jde o 1050 ha. Zbývající 1/3 katastru Ledvic, tedy cca 166 ha směřuje oboustranně ke 
zbytkovému korytu Ledvického potoka.  

 Na západ od města vznikla postupně po odtěžení uhlí severním křídlem dolu Bílina převýšená 
vnitřní výsypka. Po bývalé trase dálkové pasové dopravy, která převáděla uhlí do ELE a do ÚUL 
zůstal při patě výsypky Pokrok zářez klesající původně až na dno lomu. Ten se v současné době 
zasypává. V bezprostřední blízkosti města byly také zahájeny technické rekultivační práce, po nichž 
bude následovat biologická rekultivace. Součástí rekultivačních prací je i vodohospodářské řešení. 
V jeho rámci jsou i menší vodní plochy na výsypce, jakožto významná ekologická centra. Umožňuje 
také bezpečné zadržení a převedení přívalových vod přes upravené svahy výsypky ve směru 
k Ledvickému potoku, resp. k obnovenému Ledvickému rybníku. 

 Srážkové vody ze současné zástavby obce jsou převáděny jednotnou stokovou sítí na novou 
ČOV a při přívalových deštích jsou přes oddělovač vedeny do Ledvického potoka. Voda z méně 
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intenzivních srážek prochází spolu se splaškovými vodami čistírenským procesem, na jehož konci je 
opět převod do Ledvického potoka. 

 V celém katastru města není s ohledem na celkovou krajinnou devastaci a jílovitý charakter 
přemístěných skrývkových zemin regulérní zvodeň  podzemní vody a nejsou tu tedy ani významné 
vodní zdroje. 

 Všechny útvary povrchových vod spadají do citlivých oblastí (§ 32 vodního zákona), 
vymezených podle směrnice ES č. 91/271/EHS nařízením vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod a o 
citlivých oblastech v platném znění. 

 

b) Vodohospodářské změny navržené v posuzovaném území  

Vodní plochy  - obnovený Ledvický rybník 

 Obnovený Ledvický rybník - Záměr na obnovu rybníka byl zformulován již v ÚPD a ÚPP v 
70. a 80. letech. Podrobněji rozpracován byl ve společné ÚPD města Duchova a obce Ledvice (1998). 
Řešení vyplynulo z potřeby vytváření nové krajiny po ukončení průmyslové činnosti v prostoru 
zbytkové jámy Fučík (ELE)  a v jejím okolí. V září 2008 byl schválen a vydán nový ÚP města 
Duchcova. Výše uvedené řešení obnovy Ledvického rybníka je v něm opět zahrnuto.    

 Rybník může vzniknout po dokončení ukládání VEP (z mokrého i suchého procesu) z ELE do 
zbytkové jámy Fučík.  Dle posledního stavebního povolení bude ukládání  ukončeno na úrovni 196,30. 
V dosavadní územně plánovací dokumentaci  se úrovní 196,30 rozumí úroveň ve středu odkaliště, 
sklon upraveného dna  3‰. V tom případě by toto dno doplněné krycí vrstvou plynule navázalo na 
dno koryta Ledvického potoka, které je na úrovni 196,2 m n.m. Je však nutno konstatovat, že ELE trvá 
na znění stavebního povolení kde požadavek obsažený v ÚP není zahrnut a umožňuje ukládání 
realizovat na úroveň 196,30 v celé ploše (viz dále).  

 Pro záměr zřízení Ledvického rybníka  má kromě pozitivního hydrogeologického posouzení 
prostoru, zásadní význam kladná vodohospodářská bilance. Z ní vyplynulo, že dlouhodobý průměrný 
průtok v profilu hráze rybníka je 193 l/s. Za těchto předpokladů  vyšly parametry nového Ledvického 
rybníka takto : 

 plocha hladiny na provozní úrovni nádrže  …………………………………..cca 80 ha 

 provozní objem nádrže…………………………………………………………cca 2 mil. m
3
 

 úroveň provozní hladiny odvozená  od nutnosti odvodnit prostor   
pod jižním okrajem města Duchcova  (Kovos - Mostecká ulice)…………200,00m n.m. 

 úroveň bezpečnostního přelivu (pro zadržení povodňové vlny) ……..200,75m n.m. 

 objem nádrže po úroveň bezpečnostního přelivu………………………..cca  2,5 mil. m
3
 

 maximální hloubka nádrže u hráze…………………………………………………..3,8 m  

 doba prvotního plnění nádrže………………………………………………..4 až 8 měsíců 

 Tvar a parametry Ledvického rybníka  - Řešení vyplývá z výškových vazeb mezi městem 
Duchcovem a obcí Ledvice. Dále vyplývá z vodohospodářské bilance a z požadavků na vytvoření 
ekologicky optimálně funkční a tudíž i krajinářsky a rekreačně cenné nádrže. Důležitým ukazatelem ve 
vazbě na velkou plochu je co možná největší hloubka nádrže. Na základě podrobného předběžného 
průzkumu území se dospělo ke stanovení jednoznačné úrovně provozní hladiny, a to na kótě 

200,00 m n.m. 

 Tato kóta vyplývá především ze vzájemného výškového vztahu mezi dnem koryta Ledvického 
potoka, budoucí vodní nádrže a dnes již zasypaným oprámem na nádvoří podniku Kovosreal. 
Doporučená kóta bezpečného gravitačního odvedení zdejších podzemních vod je dle 
hydrogeologických posouzení 202,00 m n.m. Vzdálenost mezi oprámem a budoucím rybníkem 
Ledvice je 1 100 m. Dosažitelný sklon nivelety budoucího otevřeného koryta Ledvického potoka je 
tudíž pouze 1,8 ‰. Lze ho akceptovat, ale jen z nouze. S umístěním hladiny navržené vodní nádrže 
Ledvice na vyšší úrovni proto nelze uvažovat. Za těchto podmínek vznikne ve vazbě na okolní terén 
odvodnitelný rybník o ploše až 80 ha, s hloubkou u hráze přibližně 3,8 m. Výsledný tvar, výsledná 
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plocha a výsledný objem však bude stanoven teprve na základě průzkumných geotechnických a 
hydrotechnických prací.   

 Kóta dna v místě napojení Ledvického rybníka na původní koryto Ledvického potoka, která 
bude současně nejnižší kótou výpustného kbelu nádrže, je  

196,20 m n.m. 

 Odtud vyplývá maximální hloubka nádrže u hráze 3,8 m. Při zcela minimálním sklonu 
dna rybníka 3 ‰ , potřebném pro jeho plynulé odvodnění při občasném vypouštění, lze 
počítat v nejvzdálenějších místech s hloubkou nejméně 1,7 m. To se přirozeně netýká 
hloubky u rekreačních pláží s pozvolným sklonem dna. Vhodné podmínky pro předčištění 
vody přitékající Oseckým potokem a od Duchcova je možné zajistit rozdělením rybníka na 
menší část (cca 3 ha) pro zachycení splavenin a na víceúčelovou větší část (cca 77 ha). 

 Délka břehů rybníka je přibližně 3,3 km. Délka ledvické rekreační pláže se předpokládá cca 
300 m, délka duchcovské rekreační pláže cca 500 m a. Celková délka pláží cca 800 m, představuje 
tedy méně než třetinu z celkové délky břehů. To je optimální poměr, kdy zatížení nádrže rekreačními 
aktivitami běžného typu bude z vodohospodářského hlediska i z hlediska ekologického únosné.  

 Uvedené řešení je poněkud komplikováno. Odbor výstavby Městského úřadu v Duchcově 
územním rozhodnutím ze dne 17.11.1998 povolil uzavření dna odkaliště Fučík na kótě +196,30 m 
n.m. včetně jílového těsnění.  Následně však vydal 5. 2. 2000 změnu tohoto rozhodnutí, kde se 
povoluje plavení na kótu + 196,30 m n.m., přičemž těsnění a úprava dna nádrže o mocnosti až 1 m se 
v tomto rozhodnutí již neuvádějí. Z toho, co je naznačeno výše pokud jde o sklon dna nádrže však 
vyplývá, že bude-li chápána kóta 196,30 m n.m. jako střední hodnota uprostřed plochy budoucího 
dna, lze při zachování uložených kubatur přistoupit v místě odtoku na ukončení ukládání VEP na 
úroveň + 195,20 m n.m., což dovolí vytvořit požadovanou tloušťku těsnění a pískového pokryvu po 
celé ploše dna rybníka.  

 Proto uvádíme nadále střední kótu dna ukládání materiálů z ELE ve středu plochy, při 
generelním sklonu ve směru od přítoku Oseckého potoka do úložiště VEP, ke zbytkovému korytu 
Ledvického potoka  

196, 30 m n.m. 

 

Poznámka : Za situace zaplnění úložiště na úrovni 196,30 v celé ploše by bylo nutno zeminou vytvořit 
dno rybníka ukloněné ve sklonu min. 3%o. Hloubka u hráze by pak byla přibližně pouze 3 m a u 
vzdálených břehů přibližně  1 m. 

V této souvislosti je třeba vzít v úvahu i možnost využít pro formování dna nádrže VEP. Ten je již 
dlouhodobě využíván pro realizaci jižního duchcovského komunikačního koridoru. Ve stanovisku ČEZ, 
a. s. ELE z května 1998, str. 4, je konstatováno, že výsledky sledování a vyhodnocování režimu vod 
v okolí z VEP budovaného koridoru nezaznamenávají negativní ovlivnění chemického obrazu vod. To 
je pozitivní zjištění ve vztahu k podzemním vodám. Pokud by se obdobné výsledky potvrdily, bylo by 
možné uvažovat s budováním dna nádrže přímo z VEP, tedy i v potřebném sklonu dna. Úpravy 
břehové části však v každém případě budou vyžadovat použití překryvných zemin a alespoň v plážové 
oblasti překryv písky.  

 Vzhledem k postupujícímu vyplňování uložiště popelovin Fučík je již v této době velmi 
žádoucí, aby byl vypracován závazný úvodní projekt Ledvického rybníka, aby se včas předešlo 
případným pozdějším vícepracím.   

 Zdroje vody pro nádrž Ledvice  - zdroje  jsou totožné se zdroji, jak byly pojednány v platném 
ÚP města Duchova (2010). 

 Osecký potok a Hájský potok, které před zřízením přeložky Klášterského potoka směřovaly 
do pojednávaného prostoru, byly zdrojem vody pro rybníky v údolní nivě Liptického potoka. Tyto vody 
posléze převzal Ledvický potok, do jehož zbytkového koryta bude napojen výtok z Ledvického 
rybníka. Má-li být zajištěna dostatečná dotace Ledvického rybníka, je nezbytné v odpovídajícím 
předstihu provést vodohospodářské, správní a po nich i technické kroky k obnově jejich toku v plném 
rozsahu přes soustavu stávajících rybníků situovaných severně od Duchcova ve směru k Duchcovu, tj. 
jednak k upravené patě rekultivované výsypky Pokrok a přes Zámeckou zahradu a po spojení obou 
toků do nádrže dílčího předčištění Ledvického rybníka.   
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 Převod z rybníků východně od Duchcova, resp. regulovaně z přeložky Klášterského 
potoka. Tyto vody procházejí Vinduškovým rybníkem, Bažantnicí, trubním převodem pod Teplickou a 
dalšími ulicemi a ústí do rybníka Barbora v Duchcově. Přelivem ve hrázi rybníka (silnice Duchcov - 
Želénky) vtékají do Valdštejnské stoky a ústí v prostoru u Duchcovského viaduktu do Oseckého 
potoka. Vzhledem k potřebě zavedení čerstvé a v letním období povrchově předehřáté vody právě 
k pláži bude zřejmě v budoucnu žádoucí nově převádět vodu z Barbory výhradně přes Plemple. 
Průtok Novou Valdštejnskou stokou by se omezil převážně na dešťové vody z jižní části města 
Duchcova. Prvotní předčištění vody je v tomto případě zajištěno v rybnících Barbora a Plemple. 
Zásadním předpokladem funkčnosti tohoto systému je však kvalitní systematická údržba těchto 
rybníků, zejména jejich pravidelné odbahňování.  

 Soustava vodohospodářských opatření, která se postupně vytváří v rámci technické a 
biologické rekultivace na vnitřní výsypce DB, v konečném průběhu směřující do Ledvického rybníka. 
Je žádoucí zaústění těchto vod do  nádrže dílčího předčištění.  

 Přívod z nádrže Všechlapy. Úvaha využití tohoto zdroje vyplynula při zpracování územní 
dokumentace Duchcov-Ledvice v roce 1998 ze značné rozlohy a objemu navrhovaného Ledvického 
rybníka a potřeby zajistit jeho funkci i v obdobích dlouhodobě nízkých srážek v příslušných přímých 
povodích. Po získání předběžných informací z Povodí Ohře, s. p. Chomutov se tehdy jevilo toto řešení 
jako v zásadě možné. Optimální pak bylo nerealizovat zcela nový přívod, ale využít dosavadní plně 
funkční vodovod, zřízený z VD Všechlapy pro ČEZ, a.s. ELE. Jde o trubní vedení DN 1000 mm, 
v prostoru mezi VD Všechlapy a Želénkami zčásti nově převložkované plastovým potrubím na DN 
900. Statický přetlak v tomto trubním řadu je dán okamžitou hladinou vody ve VD Všechlapy (dále 
VD). Zde jsou uvedeny tyto rozhodující úrovně:  

 Minimální hladina stálého nadržení ......................................................208,10 m n.m. 

 Maximální hladina stálého nadržení .....................................................211,60 m n.m. 

 Úroveň bezpečnostního přelivu.............................................................213,20 m n.m. 

 Hladina v nádrži Ledvice …………………………………………………200,00 m n.m. 

 

 Je tedy zřejmé, že i při nejnižší provozní úrovni lze zajistit tlakovým trubním přívodem převod 
vody z VD do navrhované nádrže při minimálním statickém přetlaku 0,81 MPa. Převáděné množství 
by záviselo především na dohodách mezi zúčastněnými partnery, tedy městem Duchcovem  a obcí 
Ledvice na jedné straně a dále PO Chomutov jako provozovatelem VD a ČEZ-ELE jako 
provozovatelem průmyslového vodovodu. Dále bude přirozeně záviset na technickém řešení. Délka 
úseku st. vodovodu je 1340 m. Délka nové části přípojky pro nádrž Ledvice, je 1130 m. 
Z hydrotechnického posouzení vyplývá, že při minimálním stavu hladiny ve VD Všechlapy a přípojce 
DN 600 lze zajistit průtok 200 l/s. Přípojka DN 700 je schopna za stejných podmínek převést průtok až 
500 l/s. Vzhledem k nutnosti zajistit stálé odběry ČEZ, a. s. ELE a hygienické minimum pod VD je 
vyšší přítok do nádrže Ledvice již zcela mimo diskusi. Předběžně se uvažuje o potřebě trvalého 
přítoku do Ledvického rybníka v rozmezí 30 - 50 l/s s tím, že tyto i vyšší intervence by připadaly 
v úvahu výslovně jen za příznivých podmínek na VD. Přívod by byl zcela uzavřen, pokud by na ČEZ, 
a. s. ELE došlo k havarijnímu stavu v dodávce průmyslové vody z Labského vodovodu.  V současné 
době (červen 2012)   ELE nevylučuje možnost využívání vody z VD Všechlapy pro potřeby Ledvického 
rybníka.     

 V této souvislosti je možno uvažovat o stavu, který nastane po úplném ukončení činnosti ELE. 
Potom by mohl být trubní převod v úseku mezi VD Všechlapy a navrhovanou nádrží využíván 
podstatně intenzivněji. Popřípadě by mohlo dojít k převzetí v té době pravděpodobně nevyužívaného 
průmyslového vodovodu nebo jeho části pro účely dotace navrhované nádrže. Výše uvedené úvahy 
však budou mít smysl pouze při splnění dvou základních předpokladů : 

1. V celém povodí nádrže Všechlapy budou splaškové i průmyslové odpadní vody řádně 
předčištěny tak, aby voda vtékající do nádrže splňovala požadavky na kvalitu povrchových 
vod. Tento stav dosud (06/2012) nenastal. Z informací získaných na ODŽP magistrátu 
v Teplicích vyplývá, že je pro dosažení výrazného zlepšení kvality vody v nádrži zcela 
nezbytné zajistit úplné odvedení veškerých splaškových vod z obcí Oldřichov/Jeníkov, Lahošť 
a Všechlapy/Zabrušany páteřní stokou na ČOV Želénky. Tato čistírna by se ve vazbě na 
zvýšení množství splaškových vod intenzifikovala. SVS a.s. s tímto řešením ve výhledu 
počítá. V současné době však nelze upřesnit dobu realizace. Není však vyloučené, že by se 



131 
 

tento rozpracovaný záměr mohl uskutečnit před rokem 2025, tedy případně dříve, než dojde k 
realizaci a zprovoznění Ledvického rybníka. Pokud jde o obce na horním toku Bouřlivce 
(Mikulov, Hrob, Mlýny, Vernřice),  je dle ODŽP oprávněný předpoklad, že zbytkové znečištění 
vypouštěných předčištěných odpadních vod zvládne samočistící schopnost Bouřlivce.   

2. Z nádrže Všechlapy by měly být odstraněny veškeré sedimenty, které nyní vyplňují značnou 
část užitného objemu nádrže. Dle informací správce nádrže - PO Chomutov se jedná o 
nebezpečné kaly. Půjde tedy nejen o technicky i finančně náročné odtěžení, ale také o 
finančně značně náročné uložení tohoto odpadu na odpovídající řízenou skládku. 
V současnosti (06/2012) je toto řešení velmi nepravděpodobné. Pokračování neúnosného 
stavu by však mohlo dlouhodobě vést eventuálně až k úplnému zaplnění nádrže, až do 
přeměny nádrže Všechlapy  na pouhý mokřad.  

 Technické podmínky stavby Ledvického rybníka - Základní podmínkou úspěšné realizace 
nádrže je vytvoření kvalitního dna a boků nádrže s maximálním omezením možných úniků vody do 
podloží. To plně váže na konečný výběr vhodné varianty těsnění dna, s potřebou ověření 
dlouhodobého ovlivnění vody v nádrži při případném použití VEP, jak je uvedeno výše. Neméně 
důležité je řešení hráze a břehů. Je nezbytné vzít na vědomí, že hráz bude v každém případě 
realizována v dlouhodobě konsolidovaných výsypkách, situovaných po obou stranách konce 
původního koryta Ledvického potoka, nebo nad ním. Obdobně břehové partie tam, kde dosud nebyly 
uplatněny VEP. Bude proto zcela nezbytné provést před zahájením projekčních prací velmi podrobný 
geotechnický průzkum, aby byl vybrán optimální profil a technické řešení hráze a břehů.  

 Výsledky posouzení sítě toků v prostoru Duchcova z hlediska průtoku stoleté povodně, 
provedené pro město Duchcov ve Vodohospodářských projektech Teplice spol. s r.o. v roce 1998 
vedou k návrhu zvýšení hráze Ledvického rybníka případně až na úroveň 202,00 m n.m. Provozní 
hladina se prozatím uvažuje v úrovni 200,00 m n.m. i pro vyšší úrovně koruny hráze. Bude-li na 
základě geotechnického ( i ekonomického) posouzení vytvoření takové protipovodňové ochrany 
přípustné, byl by objem zadržené povodňové vlny cca 1,1 až 1,5 mil. m

3
.  Výrazně by se tak zvýšila 

protipovodňová ochrana Ledvic a dále  Hostomic na Bouřlivci  i na Bílině.  

 Možnosti navázání  Ledvického rybníka  na budoucí jezera Maxim / Most - Územní limity 
zatím dovolují těžbu hnědého uhlí Doly Bílina při současné intenzitě těžby do období let 2030 až 2040. 
Po ukončení těžby dojde na vodní rekultivaci. Zatopení objemné zbytkové jámy o ploše cca 1000 ha a 
vytvoření jezera pravděpodobně na stejné kótě 200,00 m n., by pak bylo možno očekávat mezi léty 
2050 až 2070. Naproti tomu je již zatopení lomu Most-Kopisty o ploše 310 ha realizováno. Případné 
propojení jezer ve vzdálené budoucnosti je technicky možné. Toto krajinné řešení by mělo z hlediska 
turismu a s ním svázané ekonomiky nadregionální význam.   

 Závěrným profilem jezera Maxim/Most by pak optimálně mohla být hráz navrhované nádrže 
Ledvice s korunou v úrovni 201,00 až 202,00  m n.m. Recipientem přetoku z jezera by se stal 
Ledvický potok. Ten by pak převáděl dlouhodobý průměrný průtok v hodnotě asi 500 až 700 l/s do 
Bouřlivce. Jezero Maxim by za uvedených předpokladů svojí retenční schopností (více než 10 mil. m

3
 

) vytvářelo zcela bezpečnou protipovodňovou ochranu celé oblasti resp. střední a dolní  Bíliny. 

 V době zpracování ÚP Duchcov - Ledvice (1978) byla předpokládána možnost využití koridoru 
mezi  vnitřní výsypkou DB a výsypkou Pokrok, kterým  by vedl kanál pro plavbu sportovních lodí  mezi 
jezery Maxim/Most a Ledvickým rybníkem. Po ukončení stavby vnější výsypky Radovesice však 
nedostatek výsypných prostor vedl  DB k rozhodnutí  zamýšlený koridor vyplnit skrývkovou zeminou a 
obě výsypky propojit. Tato fáze stavby výsypky v současnosti probíhá. 

 Přesto je žádoucí tuto ideu i nadále udržovat, i když je na první pohled velmi vzdálená a málo 
reálná. Je však třeba si uvědomit, že po náhlém ukončení těžby uhlí a patrně i výroby elektřiny bude 
třeba hledat způsoby, jak řešit propad pracovních příležitostí v regionu. Budoucnost  lze očekávat od 
rozvoje turistického ruchu v nově vzniklé jezerní krajině mezi Krušnými horami s jejich báňskou historií 
a malebným Českým středohořím.  

 Není nereálná představa, že by bylo možné využít na konci dobývání uhlí  DB velkostrojovou 
technologii k vytvoření přibližně 6 km dlouhého koridoru pro plavební kanál mezi jezerem Maxim/Most 
a Ledvickým rybníkem.  Možnosti - zmenšit objem jezera k zatopení přesunem zemin z kanálové 
trasy, tvarování břehů, vytvoření ostrova apod.  

 Konečný efekt pro celý podkrušnohorský region, ale zejména pro budoucnost měst při břehu 
propojených jezer a Ledvického rybníka je již nyní na první pohled velmi významný. Pokud k realizaci 
Ledvického rybníka dojde, je na místě tuto myšlenku neopouštět. 
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 Aktuální vývoj  názorů na  uložiště Fučík (ELE) a Ledvický rybník ve vazbě na novou 
výrobní  kapacitu ELE -  Nutnost modernizace energetických kapacit v ČR vedla ČEZ a.s. 
k rozhodnutí zásadním způsobem přebudovat ELE. V současné době (06/12) je již dokončována 
výstavba nové části elektrárny o kapacitě 660 MW. Nová kapacita bude uvedena do provozu asi 
v roce 2014. Současně bude provozován i stávající blok č.4 ELE.  

 V této době budou existovat VEP pouze v suché formě. Dle smlouvy se SD-DB 
budou ukládány soustředěně do prostoru vnitřní výsypky DB. Až do realizace technického 
vybavení, které tento postup umožní se počítá s ukládáním VEP do uložiště Fučík ELE). 
Původně se předpokládalo dlouhodobé využívání uložiště Fučík . Současný předpoklad 
ukončení ukládání je rok 2014. Do té doby se voda přitékající od jižní části Duchova převede 
obtokem kolem uložiště do Ledvického potoka a poté se uložiště vysuší. To umožní  ověření 
případného přítoku resp. stavu podzemních vod  v uložišti. Je předpoklad ukončit vysoušení 
během následných 2 let. Nejpozději v té době by měl být k dispozici projekt rekultivace. Není 
vyloučeno, že při ukládání VEP do výsypky DB po roce 2014, nebude prostor uložiště Fučík 
(ELE)  v plném rozsahu využit. Naopak je nutno počítat s jeho delším využíváním v případě 
potíží s novým řešením. Vždy ale nejvýše jen do úrovně + 196,30, jak je již uvedeno. 

 Rekultivace uložiště po ukončeném ukládání VEP  - Jako podklad pro diskusi o konečném 
řešení odkaliště-rekultivaci po dosažení povolené úrovně zajistila ELE vypracování záměru 
„Rekultivace v prostoru odkaliště Fučík“. Záměr obsahuje návrhy variantních řešení, od návrhu dle ÚP 
až po úplné vyloučení vodní rekultivace a ukončení lesoparkem s možností sportovního využití nově 
vzniklé krajiny. Zástupci města Duchcova a veřejnost byly s tímto záměrem poprvé seznámeny na 
jednání, které proběhlo v Duchcově  dne 2. dubna 2009.  

 Při diskusi o tomto záměru byly do jisté míry zpochybněny hydrogeologické podmínky 
založení stavby rybníka a vodohospodářská bilance. Vznikla obava, že bude velkým nákladem zřízena 
nádrž, které bude hrozit prolomení dna vztlakem podzemní vody a navíc bude trvale trpět 
nedostatkem vody, takže z ní brzy bude mělký, vodomilnými rostlinami zarůstající rybník.    

 Aby v dalším vývoji bylo v těchto zcela podstatných záležitostech jasno, byla městem 
Duchcovem objednána a firmou GEOTEC GS a.s. Praha zpracována a v listopadu 2010 vydána 
dokumentace pod názvem „Hydrogeologické a hydrologické posouzení reálnosti výstavby Ledvického 
rybníka“ (autoři: úsek hydrologie - doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., ČVUT Praha, Ing. Ladislav Kašpárek, 
CSc. a Ing. Magdalena Mrkvičková - Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze; úsek hydrogeologie - 
Jiří Růžička; Geotec GS). Ze souhrnné zprávy této dokumentace citujeme doslovně závěr :   

 „Na základě podrobného geologického, hydrogeologického a hydrologického posouzení lze 
konstatovat, že je výstavba Ledvického rybníka v parametrech navržených dle územního plánu města 
Duchcova z roku 2008, který ve vodohospodářském řešení vycházel z ÚP Duchcova-Ledvice  z roku 
1998 možná. Vodohospodářská bilance nádrže vychází kladná i s uvážením negativních dopadů 
případné klimatické změny (globálního oteplování) na hydrologické poměry vztažené na 
nejzranitelnější variantu řešení. Pozitivní je i možnost zvýšení povodňové ochrany jižní části města 
Duchcova, ale i v dalším pokračování toku na potoku Bouřlivci a řece Bílině. 

 Pokud bude řešení dle ÚP i nadále akceptováno, doporučuje se řešit překrytí plochy uložiště 
popelovin stabilizátem již ve vazbě na úvodní technický projekt nádrže, v zájmu optimalizace prací a 
vyloučení zbytečných budoucích víceprací.“ 

 Přibližně ve stejné době vypracovala firma Ing. Martin Havlica OPV, s.r.o. pro ELE studii 
„Duchcov - numerický model proudění podzemních vod po zatopení lomu Fučík“ (vydáno 29. 10. 
2010). V této práci jsou řešeny různé varianty proudění podzemních vod z prostoru pod přeložkou 
Klášterského potoka přes Duchcov, k dnešnímu úložišti popelovin Fučík. Studie zahrnuje i variantu 
Ledvického rybníka - nádrže s hladinou na úrovni 200,00 m n.m., ale i vyvýšeného úložiště bez vodní 
nádrže. Prakticky ve všech variantách, tedy i při nádrži s hladinou na úrovni + 200 m n.m. výsledky 
posouzení předpokládají vzdutí podzemních vod v Duchcově natolik, že by mělo dojít až k výronům 
vody na terén v některých částech města. Studie byla předvedena odborné veřejnosti v ELE dne 5. 
listopadu 2010. 
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 Ze závěru předvedení studie vyplývá významná informace - citace:   

  V případné odmítnutí realizace Ledvického rybníka neřeší problém odvodnění Duchcova 
zasypání úložiště výsypkou.“    

 Tento závěr je logický. Výrazný výron vznikl v oprámu v prostoru Kovosu a trvá dodnes, 
v době kdy výsypka Pokrok uzavřela dřívější tok podzemních vod z prostoru pod Duchcovem do lomů 
Pokrok a Fučík. V současné době je odvodňování Kovosu řešeno čerpáním do Oseckého potoka. 
Údajně se čerpá na úrovni cca + 204,00 m n.m. denně až 1000 m

3
 resp. 11,6 l/s. Již z toho důvodu je 

vznik výronů výše ve městě těžko představitelný. Je přirozené, že v závislosti na struktuře zemin 
(hornin) kterými podzemní voda prochází a v závislosti na průtočném množství a průtočné ploše se 
vytvoří depresní kužel (nebo obdobná hladinová křivka) mající hlavu u zdroje a patu v místě výronu, 
v našem případě rybníka na úrovni  200,00 m n.m. Naproti tomu relativně nepropustným VEP 
postavené resp. od Duchcova ohraničené převýšené uložiště popelovin představuje v přírodě 
mohutnou zátku se silným vzdouvacím účinkem. Je otázkou, do jaké míry by bylo možno vzdutí 
eliminovat vytvořením masivního drenážního systému v úrovni, umožňující gravitační odtok do 
Ledvického potoka, jako jediného možného recipientu. V každém případě by však zůstalo riziko 
ucpání nebo destrukce drenážního systému v čase, s nemožností jeho obnovy. Navíc možnost 
negativního trvalého ovlivnění kvality vypouštěné vody uloženým VEP.   

 Vývoj ve vazbě na novou výrobní  kapacitu ELE však zřejmě vylučuje řešení rekultivace 
úložiště Fučík (ELE) převýšením nad úroveň 196,3 m n.m. Zbývá otázka ukládání VEP na dno 
úložiště, což je aktuální vzhledem k připravovanému ukládání VEP v koridoru 4. Ze studie 
„Hydrogeologické a hydrologické posouzení reálnosti výstavby Ledvického rybníka“ však vyplývá, že 
by zde neměl vzniknout z hlediska proudění podzemních vod problém. Zůstává pouze otázka 
případného ovlivňování kvality vody při vodní rekultivaci úložiště.  I tento důvod naléhavě volá po 
urychleném zpracování  projektu Ledvického rybníka, v němž bude zahrnuto i konečné posouzení 
tohoto problému. 

 

Vodní plochy - požární nádrž  

 Na severovýchodním okraji obce je požární nádrž, plněná z veřejného vodovodu. Je 
v relativně dobrém stavu a kromě svého hlavního účelu slouží spolu se svým okolím i rekreaci. 
Územní plán zahrnuje tuto oblast do klidové zóny obce s parkovou zelení, sportovní a relaxační 
vybaveností, kterou je žádoucí udržovat a využívat tímto způsobem i nadále a případně doprovodnými 
aktivitami doplnit.  

 

Vodní plochy  na rekultivované vnitřní výsypce DB 

 Územní plán přebírá několik vodních ploch, resp. mokřadů navržených v rámci rekultivačních 
vodohospodářských opatření na vnitřní výsypce DB, které budou mít při obnově krajiny důležitou roli.  

 

Vodní toky - Ledvický potok  

 Územní plán zahrnuje revitalizaci fragmentu Ledvického potoka poškozeného důsledky těžby 
uhlí a průmyslové činnosti. Ledvický potok protékající katastrem v délce cca 1050 m bude recipientem 
pro vodu vytékající z nového Ledvického rybníka. V současnosti se připravuje prodloužení Oseckého 
potoka po jižním obvodu úložiště popelovin. Jeho účelem je zabránit vtoku vody z Oseckého potoka 
do úložiště popelovin v době, kdy se zde bude plošně ukládat VEP.  Pokud k vodní rekultivaci úložiště 
Fučík (ELE) nedojde, potom bude tato přeložka v délce cca 1000m trvale funkční se zaústěním do 
zbytkového koryta Ledvického potoka. Tam budou také svedeny odvodňovací příkopy od paty nově 
rekultivované vnitřní výsypky Dolu Bílina. Bude žádoucí nejpozději ve vazbě na výstavbu nového 
Ledvického rybníka, resp. nové části Ledvického potoka vhodně upravit jeho koryto a rekultivovat 
břehy, resp údolnici potoka až po trať ČD. To je důležité i s hlediska přívalových vod (viz (10.). Je 
žádoucí  tok zpřístupnit a vizuálně ho jako významný krajinný prvek zdůraznit odbornou výsadbou a 
následnou údržbou vysokých rychle vzrůstných stromů. 
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c) Zásobování vodou a kanalizace  

Vstupy  - počty obyvatel 

 
Současný počet obyvatel ve městě  …………………………………………………….. 560 
Navýšení  do směrného roku 2025 celkem  ……………………..……………………..  120 
Předpokládaný počet obyvatel města do roku 2025…………….……………………..  680 

 Předpokládá se pouze rozvoj místní drobné výroby a služeb bez vyšších nároků na 
zásobování vodou. 

 

Výpočet potřeby vody dle podkladů SČVK a s částečným použitím směrnice č.9/73 ÚV ČSR, požární 
vodovod dle ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou.  

Venkovská obec do 1000 obyvatel. 

Specifická potřeba vody - bydlení: 130 l/obyvatele/den 
Specifická potřeba pro základní vybavenost: 20 l/obyvatel/den 
Specifická potřeba vody zaměstnanci:  60 l/zaměstnance/den (předpoklad 50 zaměstnanců)  
Součinitel denní nerovnoměrnosti pro obec do 1000 obyvatel  Kd = 1,5 (Qmax = Qp x Kd) 
Součinitel hodinového maxima Kh = 1,9  
Kropení zahrad: 3 000 m

3
/ha/rok, 150 dní v roce, resp. 20 m

3
/ha/den,  

kropení rozloženo průměrně na 6 hod/den: 20 : 6 = 3,3 m
3
/hod, resp. 0,92 l/s/ha  

Plocha zahrad přibližně: 30 354 m
2
 

 

Výpočty - potřeba pitné vody   

Průměrná potřeba vody : 
obyvatelé, stav 2025  : Qp = 670 x 130 x 0,001 = 87,1 m

3
/d 

Potřeba vody pro zaměstnance, 6.00 - 14.00 hod  : 50 x 60 x  0,001 = 3,0 m
3
/d 

Stravovací provozy, 11.00 - 22,00 hod :  150 x 110 x 0,001 = 16,5 m
3
/d 

Specifická potřeba vody (veř. služby, hřbitov…) Qsp = 750 x 20 x 0,001=15,0 m
3
/d 

Průměrná potřeba vody celkem: 121,6 m
3
/d, resp. 1,4  l/s 

Maximální denní potřeba Qmax d =  Qp x Kd = 121,6 x 1,5 =  182,4 m3/d, resp. 2,1  l/s 
Maximální hodinová potřeba Qmax h =  Qmax d x Kh = 2,1 x 1,9 = 4,0  l/s 
Kropení zahrad v období sucha :  3,04  x 0,92 = 2,8 l/s 

 

Potřeba požární vody  

 Předpokládá se osazení vodovod řadů požárními hydranty s kapacitou 3,3 l/s, trvání požáru 3 
hodiny. Jeden použitý hydrant - celkové množství vody dodané za tuto dobu je 35,64  m

3
.  

 

Množství splaškových vod  

Množství splaškových vod (z průměrné potřeby) : 87,1 + 3,0 + 16,5 = 106,6 m
3
/d 

Q14 = 106 600 : (14 x 3600) = 2,12 l/s 

 Splaškové vody budou splaškovou kanalizací převedeny do místní čistírny odpadních vod.  

 Dešťové vody vč. vody se střech se u rodinných domků využijí k zalévání zahrad.  

 Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch se  tam, kde je v současnosti jednotná 
kanalizace převedou na ČOV. Vyšší (přívalové) přítoky se přes dešťový oddělovač na vstupu do ČOV 
převedou do Ledvického potoka. V prostoru nové zástavby se dle možností daných terénem budou 
zachycovat příkopy vedenými podél komunikací a terénem převádět do Ledvického potoka.  
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Zásobování vodou - současný stav a rozvojové trendy 

 Současný stav - Ledvice jsou zásobovány pitnou vodou oblastním vodovodem Severní Čechy 
(Přísečnice) z tlakového pásma vodojemu „Hudcov – Fláje“. Přiváděcí vodovodní řad do města 
Ledvice PE D160 je nový. V roce 2002 proběhla rekonstrukce rozvodných řadů v Ledvicích, kromě 
hlavního řadu v Mírové ulici.  

 Rozvojové trendy - ve vazbě na výše uvedené postupně, případně skokově se zvyšující počty 
obyvatel obce a na rozvoj služeb bude nezbytné postupně připravovat a realizovat v gesci SVS a.s. 
též rekonstrukci řadu v Mírové ulici a nové části rozvodu pitné vody ve městě. Celková délka nových 
řadů DN 80 je předběžně cca 680 m. Jako základní protipožární opatření budou na těchto řadech 
vysazeny přibližně po 80 m požární hydranty DN 80. V zájmu plynulosti a spolehlivosti zásobování  
ubytovacích a provozních objektů  bude třeba pamatovat též na zokruhování hlavních uličních řadů 
DN 80 - propojení nových a původních rekonstruovaných řadů. Dva hlavní body napojení  jsou 
v blízkosti dřívější samoobsluhy a na konci Jiráskovy ulice. Další propojení okruhu je vedeno od 
počátku zástavby Jiráskovy ulice v propojovací komunikaci k hlavní ulici. Připojení objektů přípojkami 
DN ¾“ až DN 1“ bude již záležitostí soukromých investorů, ve vazbě na dokončované stavební 
objekty.  

 

Kanalizace  - současný stav a rozvojové trendy 

 Současný stav - Ve městě je jednotná kanalizace. Je převedena na novou ČOV, 
uvedenou do provozu koncem roku 2010. Její návrhová kapacita je 550 EO (cca 680 
obyvatel). Na vstupu do ČOV je dešťový oddělovač, umožňující  převést úměrnou část 
odpadní vody při dešťových  srážkách vyšších intenzit přímo do Ledvického potoka. Tam 
odtéká též voda, která prošla čistírenským procesem. Po uvedení ČOV do provozu došlo 
v recipientu  k  zlepšení kvality vody.  

 Rozvojové trendy - Při přípravě a realizaci nové zástavby v Ledvicích se počítá  s tím, že bude 
nová kanalizace výhradně jen splašková, aby se v souhrnu omezil negativní vliv dešťových vod na 
chod ČOV. Splašková kanalizace DN 250 v celkové délce přibližně 600 m se napojí na stávající 
jednotnou kanalizaci. Na novou splaškovou kanalizaci se přípojkami DN 125 až 150 připojí nové 
rodinné domky a bytové domy. Některé nové bytové objekty a objekty služeb budou napojeny také na 
stávající jednotnou kanalizaci. Terén ve východní části obce zřejmě nedovolí gravitační napojení 
rodinných domků, které by případně měly být  postaveny v prostoru dnešní mourové skládky. Pokud 
ke stavbě domků dojde, počítá se s přečerpáním splaškových vod z nich odváděných do stávající 
jednotné kanalizace. 

 Dle sdělení SČVK ze dne 22.5.2012 kapacita nové ČOV vyhoví i pro 190 dalších připojených 
obyvatel, tj. celkem až pro 750 připojených obyvatel. Protože je předpoklad navýšení počtu obyvatel 
pro směrný rok 2025  pouze 670 obyvatel, je zřejmé, že do roku 2025 bude možno bez obav počítat 
s připojením splaškové kanalizace všech bytových jednotek i předpokládaných malých provozních 
jednotek. Kapacita nové ČOV bude zřejmě vyhovovat i pro další určitý nárůst obyvatel resp. malých 
provozů. 

 Dešťové vody se střech rodinných domků budou vždy důsledně využity na zálivku zahrad 
těchto domků. 

 Terén umožňuje nové komunikace a zpevněné plochy odvodnit odvodňovacími příkopy přímo 
do Ledvického potoka, případně na západním okraji zástavby do budoucí nové vodní plochy na 
rekultivované výsypce. V těžišti nové zástavby rodinných domků a bytových domů při jižním okraji 
obce bude odvodňovací příkop vázat na novou komunikaci směřující k západu.  Na konci této 
komunikace se příkop stočí ve směru k Jiráskově ulici a v dalším pokračování případně naváže na v 
terénu dříve zřízený odvodňovací příkop. Případně  bude ve vazbě na nové masivní úpravy terénu - 
zasypání části povrchového dolu západně od  obce - vedena trasa ve směru na výsypku, nebo do 
odvodňovacího příkopu směrem k Ledvickému potoku. Víceméně přímé převedení odvodňovacího 
příkopu do Ledvického potoka bude možné realizovat také podle místní komunikace, pokud dojde ke 
stavbě rodinných domků v prostoru dnešní mourové skládky.  
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Odpadové hospodářství 
(odůvodnění výrokové části D. 2. 3) 

 Územní plán respektuje koncepci odpadového hospodářství města, která vychází 
z Plánu odpadového hospodářství (POH) Ústeckého kraje. Svoz komunálního odpadu na 
skládky TKO lokalizované mimo řešené území, byl v minulém období sjednocen na 
jednotného dodavatele MARIUS PEDERSEN. V Ledvicích jsou standardně umístěny, 
vyváženy též kontejnery na tříděný odpad. Odděleným sběrem jsou sbírány složky: papír, 
plasty, sklo bílé a barevné.  

 V návaznosti na využití zastavitelných a přestavbových ploch navržených územním 
plánem budou rozšiřovány služby pro odpadové hospodářství, budou též rozšířena 
stanoviště pro kontejnerová státní pro oddělený sběr recyklovatelných složek komunálních 
odpadů, dojde tak k optimalizaci jejich rozmístění. Cílem je i postupné snižování množství 
BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů) v odpadech ukládaných na skládky 
(stanovený krajským POH) tříděním kompostovatelné frakce, využití dosažitelné 
kompostárny Chudeřice. 

 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
(odůvodnění výrokové části D. 3.) 

 Územní plán vychází z toho že veřejná vybavenost  je na současnou velikost Ledvic dobrá a 
pokrývá značné spektrum základní potřeby obyvatel. Ledvice mají zdravotnická zařízení (ordinace 
lékařů), mateřskou školu, veřejnou knihovnu, středisko pro volný čas dětí a mládeže, poštu a hřbitov. 
Určitým nedostatkem je absence prvního stupně základní školy.  

 Jsou zde vytvořeny i kvalitní podmínky pro sport. Ve městě je travnaté i škvárové fotbalové 
hřiště, fitcentrum, dětské hřiště  

 V jistém smyslu mají Ledvice i dobré podmínky pro denní oddech a rekreaci, kterou umožňuje 
na severním okraji města položený lesopark a východně od města situovaná zalesněná plocha 
bývalého odkaliště Eleonora.  

 Z těchto důvodů Územní plán vymezuje pouze doplňkovou plochu pro občanskou vybavenost 
na místě bývalého kina (původně jako zastavitelnou plochu, po korekci vyvolané připomínkou obce 
jako územní rezervu, která bude v budoucnosti znovu posouzena dle reálného rozsahu výstavby bytů) 
a připouští možnost integrovat občanské vybavení místního významu v rámci výstavby bytových a 
rodinných domů.  

 Nad rámec známých potřeb je v územním plánu vymezena územní rezerva pro občanskou 
vybavenost na místě bývalé rozvodny SD, a.s. která nyní slouží jako objekt pro drobnou výrobu a 
skladování.  

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 (odůvodnění výrokové části D.4.) 

 Stávající veřejná prostranství jsou přiměřená potřebám Ledvic. ÚP je identifikuje a respektuje. 
V podrobnějším řešení rozvojových ploch pro bydlení (zejména u ploch hromadného bydlení) na 
jižním okraji Ledvic, je potřebné navrhnout doplňková veřejná prostranství lokálního významu.   
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I. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, KRAJINNÝ RÁZ, ÚSES, PROSTUPNOST  
(odůvodnění výrokových částí E.1., E.2., E.3., E.4.) 

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

 Ledvice, resp. torzo Ledvic, které zbylo po přetěžení podstatné části města, se v souvislosti 
s ústupem těžby a rekultivacemi zdevastovaných ploch v různých stádiích rozpracovanosti (ukončené 
– zejména na severovýchodě a východě, zahajované zejména na jihozápadě, plánované – na západě 
a severozápadě) postupně a pozvolna stávají ostrovem zástavby v přeměňované volné krajině. Po 
ukončení zásadních „krajinotvorných“ procesů budou v nové krajině převládat lesy a vodní plochy, 
zemědělské hospodaření (původně v území dominující) bude pouze doplňkově zastoupeno. Ledvice 
tedy mají do budoucna velký potenciál transformace a rozvoje v sídlo v atraktivní krajině s možností 
jejího rekreačního využití (turistika, cykloturistika, rekreace u vody).   

 Touto vizí je podpořena koncepce dalšího rozvoje Ledvic, při vědomí si všech souvislostí 
územních, demografických, sociálních i ekologických. Není např. reálné očekávat, že by se Ledvice 
přiblížily k počtu obyvatel z doby před zásahem do jejich územního rozsahu a demografické struktury. 
Ledvice se perspektivně mohou stát (společně s Duchcovem) obcí v nové krajině s novými 
potenciálními možnostmi k získání trvalých obyvatel i návštěvníků – rekreantů.  

 Obnova vodního režimu v krajině je stěžejním bodem v celkové obnově krajiny Duchcovska.  
Kromě Ledvického rybníka, je důležitá obnova, resp. nové založení sítě drobných vodních toků. 
Základní pozici má Ledvický potok. V současnosti se jedná o umělý vodní tok, který „pramení z roury“ 
a míří k východu k soutoku s Bouřlivcem (celková délka cca. 1,4 km, z toho na území Ledvic 1,1 km). 
Od vydání územního plánu Ledvic (1998) je vymezen jako lokální biokoridor. Byl zpracován projekt 
„Revitalizace Ledvického potoka před zaústěním“ (BPT, a.s., 2010), jehož záměrem je odtěžit 
kontaminovaný sediment (ekonomicky nejnáročnější položka rozpočtu), vyčistit prostor od nepořádku, 
popadaných dřevin, v menším rozsahu též kácet a dosazovat, založit dvě malé tůně. S další existencí 
Ledvického potoka se počítá v záměrech na rekultivace celého širokého severního prostoru Ledvic. 
Náhradou za současný hlavní zdroj vody v potoce (přečerpávané nebilanční odpadní vody po 
sedimentaci nerozpuštěných látek z odkaliště Fučík společně s povrchovými vodami přiváděnými do 
odkaliště Fučík Oseckým potokem) by mělo být zaústění přeloženého Oseckého potoka. S realizací 
Ledvického rybníka by se měl Ledvický potok stát recipientem pro vodu vytékající z této nové nádrže. 
 

b) Územní systém ekologické stability – ÚSES 

 Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován v zákoně č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, a v prováděcí vyhlášce MŽP k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb. Je tvořen 
centry biotické diverzity – biocentry, která poskytují vhodné prostředí pro trvalou existenci druhů i 
společenstev přirozeného genofondu krajiny. Biocentra jsou navzájem propojena liniemi – biokoridory 
– které umožňují migraci bioty mezi jednotlivými centry. Vázanost výskytu a schopnosti migrace 
konkrétních druhů organizmů na existenci těchto propojení je různá, je nesporné, že pro některé druhy 
jsou linie migračních koridorů životně nezbytné.  

 Vymezení ÚSES předkládané v Návrhu ÚP Ledvice vychází z platných nadřazených 
dokumentů (ZÚR Ústeckého kraje, 2011), z původního vymezení ve společném územním plánu 
Duchcova a Ledvic (1998) a z návazností v územních plánech sousedních obcí. 

 Nadřazená ÚPD nevymezuje v k.ú. Ledvice žádnou skladebnou část regionální a vyšší úrovně 
významnosti. Nejblíže se nachází cca. 1 km severovýchodně regionální biokoridor RK 563, propojující 
regionální biocentra č. 1348 v Duchcově (Duchcovské rybníky) a č. 1698 v Hostomicích (Husův vrch).  

 Územní plán Ledvic (1998) vymezil lokální biocentrum na Ledvickém potoce, lokální biokoridor 
Ledvického potoka a dále jeho pokračování ve dvou větvích: k jihu (podél západního okraje zástavby 
Ledvic) a západu (napříč těžbou zdevastovaným územím). V novém návrhu řešení ÚSES v rámci ÚP 
Ledvice 2012: 

 lokální biocentrum na Ledvickém potoce (nyní LBC 1) je ve svém plošném rozsahu zmenšeno,  

 lokální biokoridor Ledvického potoka (nyní ve dvou úsecích – LBK A, LBK B) byl vymezen tak, aby 
v maximální možné míře byly zohledněny hranice pozemkových parcel dle KN, 
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 lokální biokoridor směrem k jihu (nyní pokračování LBK A) byl vymezen tak, aby zohledňoval 
charakter provedených, rozpracovaných a plánovaných rekultivací a nezasahoval do areálu ÚUL, 

 na tomto lokálním biokoridoru LBK A bylo z prostorových a funkčních důvodů vymezeno 
kombinované (ekosystémy mokřadní; ekosystémy lesní) lokální biocentrum LBC 2, a to v prostoru 
provedených a dokončovaných rekultivací, 

 pokračování lokálního biokoridoru směrem na západ nebylo vymezeno, a to ze dvou důvodů: 

1. platný ÚP Duchcova (2008) pokračování tohoto biokoridoru na svém území (k.ú. Liptice) 
neobsahuje, 

2. přesné vymezení trasy tohoto potenciálního biokoridoru není v současnosti (r. 2012) 
možné – definitivní podoba rekultivací se upřesňuje.  

3. v budoucnosti předpokládáme, že k „navrácení“ biokoridoru do ÚP Ledvic a vymezení 
v ÚP Duchcova dojde v koordinaci ÚP obou měst a podle dohodnuté podoby rekultivací 
v daném území. Trasa tohoto biokoridoru bude vázána na území podél paty výsypky 
Pokrok, násypu Duchcovského koridoru a hráze Ledvického rybníka. 

 Územně plánovací dokumentace nemůže suplovat neexistenci relevantního oborového 
podkladu ochrany přírody. ÚP města Ledvice proto nenaplňuje všechny požadavky kladené na Plán 
ÚSES dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, a metodik, zejména v rozsahu dokumentace a 
charakteristik jednotlivých skladebných částí ÚSES (tabulková část Plánu ÚSES). Proto příslušný 
orgán ochrany přírody by měl zajistit zpracování plnohodnotného Plánu ÚSES a následně, pro 
„realizační“ fázi ÚSES, též Projektu ÚSES (§ 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.). V případě, že v Projektu 
ÚSES, event. dopracovaném Plánu ÚSES, dojde následně k úpravě vymezení skladebných částí 
ÚSES oproti platnému územnímu plánu a tato úprava je v souladu s metodickými principy projektování 
ÚSES a nenarušuje řešení územního plánu, není toto důvodem k zadání změny územního plánu.    

 Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje nově zavedený 
institut veřejně prospěšného opatření jako (§ 2, odst. 1, písm. m): „Opatření nestavební povahy 
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a 
archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.“  

 VPO, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou dle § 170 stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pozemky k založení prvků ÚSES. Vzhledem k tomu, 
že obě vymezená lokální biocentra ve svém plošném rozsahu již existují a ve vztahu k jejich plné 
funkčnosti bude třeba realizovat pouze managementová opatření, nikoliv zajištění pozemků pro 
založení biocenter s možností práva k pozemkům vyvlastnit, nebyla tato forma VPO v Návrhu ÚP 
Ledvice užita. Situace u lokálních biokoridorů LBK A a LBK B je obdobná.   

 

OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM   

(odůvodnění výrokové části E.5.) 

 

a) Výchozí současný stav 

 S problematikou Ledvic souvisí povodňová dokumentace ÚP Duchcov, ze které vyplývá, že při 
povodňové situaci – přelití vody přes hráz Klášterské přeložky pod nádražím Osek dojde k zatopení 
řady terénních depresí podél Oseckého potoka. Díky nevhodným terénním poměrům u paty výsypky 
Pokrok dojde k zatopení části jižního okraje Duchova. Teprve po vyplnění těchto retencí by voda 
překročila terénní předěl nad zbytkovou jámou Fučík. Úložiště VEP zde stále ještě vytváří nádrž o 
objemu asi 3 mil. m

3
. Předpokládá se, že kulminace stoleté povodně v Klášterské přeložce je 50 m

3
/s. 

Koryto je v kritickém místě schopno pojmout 25 m
3
/s, poté dojde k přelití přes hráz. Nivou Oseckého 

potoka by tedy protékalo až 25 m
3
/s. Za této situace, při době trvání kritické srážky 3 hodiny lze 

počítat s průměrným průtokem 12,5 m
3
/s po dobu tří hodin, tedy s objemem 135 000 m

3
. I kdyby došlo 

k protržení předělu pod výsypkou Pokrok, potom je zřejmé, že v takovém případě  v současné době 
úložiště Fučík (ELE) cca šedesátiletou jednorázovou srážku snadno a s velikou rezervou zachytí. 
Zástavba v Ledvicích nebude z této strany v žádném případě  ovlivněna.   
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 Pokud by při stoletém přívalu došlo k protržení hráze Klášterské přeložky, potom kulminační 
průtok nivou Oseckého potoka může dosáhnout hodnoty až 50 m

3
/s.  Průměrný průtok při době trvání 

kritické srážky 3 hodiny může být až 20 m
3
/s a objem asi 220 000  m

3
. Je zřejmé, že ani za této 

situace k ohrožení zástavby v Ledvicích od severu nedojde.  

 Zbývající  třetinu katastru města v rozsahu 166 ha  zaujímá téměř z poloviny lesní porost  
(rekultivovaná výsypka Eleonora podél levého a louka s hustým porostem dřevin podél pravého břehu 
Ledvického potoka). Pro tyto plochy je součinitel odtoku nejvýše 0,05, v obecní zástavbě průměrně asi 
0,4. Pro třicetiminutový přívalový déšť se uvažuje intenzita 79,9 l/s/ha (Čížek). Potom do Ledvického 
potoka po jeho délce přitéká voda v množství nejvýše 3  m

3
/s.  Toto množství by měl propustek 

v tělese dráhy ČD převést.   

 

b) Převádění Oseckého potoka kolem úložiště popelovin do Ledvického potoka: 

 Kritickým místem zbytkového koryta Ledvického potoka je průchod propustkem pod tratí ČD. 
Kapacita propustku neumožňuje průtok větší než 3 m

3
/s. Aby při extrémním průběhu přívalu a 

protržení terénního předělu u paty výsypky Pokrok nedošlo ke vzdutí před náspem dráhy, je nutno 
vytvořit na převodním korytě dostatečně dimenzovaný bezpečnostní přeliv do úložiště Fučík (ELE). 
Vzdutí před tělesem dráhy by mohlo ohrozit  drážní provoz a vzniklá zátopa by mohla zasáhnout i část 
zástavby Ledvic.  

 Určení hranice možné zátopy a funkčnosti drážního propustku vyžaduje zpracování 
podrobného hydraulického posouzení údolnice Ledvického potoka, též ve spolupráci se správcem trati 
ČD.   

 

c) Stav  po realizaci Ledvického rybníka : 

 Jak je uvedeno výše, uvažuje se s možností navýšení koruny hráze rybníka tak, aby vznikl 
rezervní objem nádrže, schopný pojmout prakticky jakýkoliv příval.  Z toho vyplývá, že se strany 
horských bystřin žádné nebezpečí nebude Ledvicím hrozit. 

 Pokud jde o zbývající třetinu katastru města, bude po realizaci Ledvického rybníka stav stejný, 
jako v současnosti.  

 

d) Protierozní opatření 

 Řešené území nepatří do oblastí s urychleným odtokem, ohrožení erozí je zde s výjimkou 
nově vznikající krajiny na vnitřní výsypce Jirásek relativně nízké. Při respektování vodohospodářských 
opatření která jsou součástí projektu technické a biologické rekultivace této výsypky, nebude eroze po 
úspěšném startu biologické rekultivace hrozbou. 

Upozornění:  S problematikou protipovodňové ochrany Ledvic souvisí to, že ÚP města Duchova 
obsahuje naléhavé doporučení zajistit (s odhadovaným poměrně malým finančním nákladem) úpravy 
pravobřežní hráze přeložky Klášterského potoka pod nádražím Osek, resp. v místě přepouštění 
hygienického průtoku do zbytkového koryta Oseckého potoka. Cílem této úpravy je vyloučit v tomto 
místě protržení  pravobřežní hráze, případně zde pokud možno zajistit zvýšený průtok Klášterským 
potokem. Má-li být realizován obtok Oseckého potoka kolem úložiště VEP, je velmi potřebné pro 
město Ledvice, aby tyto úpravy byla realizovány.    

 

PLOCHY PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

(odůvodnění výrokové části E.6.) 
 

 Území řešené územním plánem se stalo místem těžby uhlí již v polovině 19. století. 
V oblasti byla v minulosti provozována hlubinná a následně lomová těžba v dolech Aspern, 
Eleonora, Fučík, Clückstern, Hermann, Jiří a Konkordia. Konečné dotěžení a dosypání 
provedl lom Fučík včetně rekultivačních prací. Při těžbě uhelného ložiska probíhala stejně 
intenzivní těžba přepáleného jílu, na kterou byly navázány provozy cihelen a vápenek. 
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 Území Ledvic je  proto zásadně poznamenáno hlubinnými a především povrchovými 
hnědouhelnými doly. V současnosti se těžba od obce vzdaluje a vlivy těžební činnosti 
slábnou, řada ložisek a prognózních zdrojů bylo zrušeno – vyjmuto z evidence zásob a 
prognózních zdrojů. Přesto však existuje řada jevů a limitů územního rozvoje spojených 
s těžbou surovin, které je nutno identifikovat a v územním plánu respektovat (vymezené 
dobývací prostory – DP a chráněná ložisková území – CHLÚ, poddolovaná území, sesuvná 
území,). 

  

a) Dobývací prostory a chráněná ložisková území 

 Území dotčené vymezenými dobývacími prostory se v řešeném území územního 
plánu nachází v lokalitách kde probíhá nebo se připravuje rekultivace a zcela mimo dosah 
záměrů rozvoje Ledvic.  

 Naopak chráněné ložiskové území (CHLÚ) – je vymezeno na velkém rozsahu 
administrativního území obce Ledvice, zahrnuje její jihozápadní sektor. CHLÚ zasahuje část 
areálu elektrárny Ledvice a pro rozvoj obce zvláště významné zastavitelné plochy (Z12, Z14, 
Z16, Z17, Z22) a plochu územní rezervy R11. Jedná se však o zbývající velmi okrajové 
zbytkové zásoby hnědého uhlí v CHLÚ Bílina. Vzhledem k výrazně převládajícím 
neperspektivním aspektům využitelnosti těchto okrajových 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, bezpečnostních nebo geologických a strukturních 
poměrů souvisejících s přírodními podmínkami, nelze předpokládat jejich využití ani 
v budoucnosti. 

 V souvislosti se zpracováním územního plánu je proto navrženo aby příslušné orgány 
společně se spol. SD, a.s. Bílina  zpracovali návrh na odpis zásob zbytkových zásob 
(zejména  v rozsahu  zasahujícím do rozvojových území Ledvic). 

 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 velmi rozsáhle zastoupen a je 
vymezen i v zastavěném a také pro další zástavbu navrženém území. Jedná se o prostor 
ulice Mírová, o okrajovou část fotbalového areálu a část zastavitelných ploch Z21, Z26, Z24, 
Z17. Tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby navrhované v rámci ÚP Ledvice jsou 
situovány v blízkosti, resp. navazují na již zastavěné území a tudíž se shledává střet 
s ustanovením § 19 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších novel, za řešitelný.   

 Přesto u zastavitelných ploch které se nacházejí na poddolovaném území,  je  nutno 
postupovat dle ČSN 730039 „Navrhování objektu na poddolovaných území“. Na 
poddolovaných územích lze zřizovat stavby po provedení inženýrsko-geologického 
průzkumu, který určí  technická opatření nutná pro zakládání staveb v těchto oblastech. 
Vzhledem k rozsahu poddolování zájmového území se doporučuje pro tyto případy 
zpracování odborného posudku báňským znalcem hodnotícího vlivy poddolování.  

 Poddolované území se vyskytuje i na celé řadě dalších míst, které ovšem nejsou 
dotčena návrhovými záměry územního plánu. stavby.   
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 Sesuvná území aktivní – v řešeném území se vyskytují dvě lokality menšího rozsahu 
s touto charakteristikou. Jihovýchodně od areálu elektrárny Ledvice, mimo území 
navrhovaných rozvojových záměrů obce. Sesuvné území potenciální – vyskytuje se zcela 
okrajově pouze v prostoru rekultivovaného bývalého odkaliště Eleonora, tento jev nijak 
neomezuje rozvojové záměry řešené v územním plánu Ledvic.  
 

I.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

(odůvodnění výrokové části F.) 
 

 Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vybrané druhy ploch 
s rozdílným způsobem využití jsou dle potřeby zpracování územního plánu doplněny, 
podrobněji členěny nebo zpřesněny. Tento postup je odůvodněn specifickými podmínkami 
a charakterem území.  

 Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, jsou vymezeny plochy zeleně. Tento druh ploch není ve vyhlášce zahrnut 
avšak pro potřebu návrhu územního plánu je jejich vymezení nezbytné (řešení systému 
sídelní a krajinné zeleně s podmínkami, které zaručují jejich ochranu zejména před 
zastavěním).   

 Koridor pro specifické formy dopravy (trubní doprava vedlejších produktů odsíření) 

 Plocha specifické asanace (smíšená asanace a rekultivace v prostoru těžby uhlí a energetické 
výroby) 

 Plocha ovlivněná těžbou nerostů (plocha dlouhodobě poškozená těžbou uhlí) 

 Plocha bývalého odkaliště (plocha bývalého odkaliště elektrárny Ledvice) 

 Plocha krajinné zeleně  

 Parková zeleň 

 Zeleň ochranná, izolační, ostatní 

 

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

(odůvodnění výrokové části G.) 
 

 ÚP vymezuje jako VPS především koridory pro stavby silnic. Souvisí to zejména se 
záměry obnovy historického silničního spojení s Duchcovem, které bylo přerušeno těžebními 
a průmyslovými činnostmi. V návaznosti na toto spojení je též vymezen jako VPS koridor pro 
nemotorové dopravní spojení Ledvice – Duchcov. Druhým podnětem pro vymezení VPS je 
potřeba zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch pro bydlení a drobnější korekce 
silniční sítě a parkování uvnitř stávající zástavby Ledvic. Jako jediná VPS pro dopravní 
infrastrukturu železniční  je vymezen koridor pro optimalizaci tratě č. 130 Ústí -.L. - Most – 
Chomutov, který je převzat z nadřazené dokumentace ZÚR ÚK. Pro vymezení dalších VPS, 
VPO, ploch pro asanace, staveb pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebyly shledány 
důvody.  
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I.8.  VYMEZENÍ VPS, VPO PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO 

(odůvodnění výrokové části H.) 

 VPS, VPO pro které by bylo uplatněno předkupní právo nebyly v ÚP vymezeny. 
Vzhledem k majetkovým poměrům v území a charakteru rozvojových záměrů k tomu nebyly 
v průběhu práce na ÚP shledány důvody.  

 

I.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 
(odůvodnění výrokové části I.) 
 
 

Kód 
záměru 

Kód 
současn

ého 
využití 

Možné budoucí 
využití 

Výměra 
ha 

Zdůvodnění přijatého řešení 
Návrh možné 

budoucí regulace 

R1 Plocha byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu. 

R2 N DS - plocha 
dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

8,25  Koridor vymezen pro umožnění 
budoucího propojení Ledvic a 
Duchcova s Mosteckem silniční 
dopravou a propojení 
Ledvického rybníka vodním 
kanálem s nádrží Maxim ve 
zbytkové jámě lomu Bílina. 

Bez stanovení  
regulace. 

R3 Územní rezerva byla v průběhu prací na ÚP vyřazena ze seznamu. 

R4 N, WP K - plocha krajinné 
zeleně 

10,88 Plocha vymezena pro vytvoření 
krajinářsky upraveného zázemí 
Ledvického rybníka. 

Bez stanovení  
regulace. 

R5 N, WP OS - plocha 
občanského 
vybavení - sport a 
rekreace 

8,48  Plocha vymezena jako územní 
rezerva pro ověření potřeby 
vybavení pro sport a rekreaci 
v zázemí Ledvického rybníka. 

Plocha bude 
řešena v koordinaci 
s rozvojovými 
záměry města 
Duchcova.   

R6 X, WP K - plocha krajinné 
zeleně 

6,48  Plocha vymezena pro vytvoření 
krajinářsky upraveného zázemí 
Ledvického rybníka. 

Bez stanovení  
regulace. 

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

OS - plocha 
občanského 
vybavení - sport a 
rekreace 

10,35  Plocha vymezena jako územní 
rezerva pro ověření potřeby 
vybavení pro sport a rekreaci 
v zázemí Ledvického rybníka. 

Bez stanovení  
regulace. 

R8 L DS - koridor 
dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

1,09  Koridor vymezen jako územní 
rezerva pro zajištění 
dopravního přístupu 
k Ledvickému rybníku.   

Bez stanovení  
regulace. 

R9 L, DS DS – koridor 
dopravní 
infrastruktury - 
silniční (nemotorová 
doprava) 

0,53 Koridor vymezen jako územní 
rezerva pro zajištění 
dopravního přístupu 
k Ledvickému rybníku.   

Bez stanovení  
regulace. 

R10 L, ZP, 
DS, DX 

DS - plocha 
dopravní 
infrastruktury - 
silniční 

0,48  Koridor vymezen jako územní 
rezerva pro zajištění 
bezkolizního dopravního vztahu 
mezi Ledvicemi a rekreačními 
aktivitami u Ledvického 
rybníka.   

Bez stanovení  
regulace. 
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Kód 
záměru 

Kód 
současn

ého 
využití 

Možné budoucí 
využití 

Výměra 
ha 

Zdůvodnění přijatého řešení 
Návrh možné 

budoucí regulace 

R11 ZX BI - plocha bydlení - 
individuální 

0,43  Plocha vymezena jako územní 
rezerva pro bydlení, jejíž 
potřeba využití bude 
posouzena po předpokládaném 
zrušení limitujícího CHLÚ.   

K ploše územní 
rezervy se vztahují 
regulace ploch BI – 
plocha bydlení 
individuální.  

R12 VD OV - plocha veřejné 
vybavenosti 

0,55  Plocha vymezena jako územní 
rezerva pro občanskou 
vybavenost, jejíž potřeba 
využití bude posouzena po 
případném uvolnění plochy VD 
v bývalé rozvodné stanici dolů.    

K ploše územní 
rezervy se vztahují 
regulace ploch OV 
– plocha veřejné 
vybavenosti.   

R13 ZX RZ - plocha 
rekreace – 
zahrádkářské 
kolonie 

0,09 Plocha je vymezena jako 
územní rezerva pro občany 
velmi žádané pozemky pro 
zřízení zahrádkářské kolonie. 
Možnost takového využití bude 
posouzena po předpokládaném 
zrušení limitujícího CHLÚ.      

K ploše územní 
rezervy se vztahují 
regulace ploch typu  
RZ rekreace – 
zahrádkářské 
kolonie.    

R14 ZX RZ - plocha 
rekreace – 
zahrádkářské 
kolonie 

0,14 Plocha je vymezena jako 
územní rezerva pro občany 
velmi žádané pozemky pro 
zřízení zahrádkářské kolonie. 
Možnost takového využití bude 
posouzena po předpokládaném 
zrušení limitujícího CHLÚ.         

K ploše územní 
rezervy se vztahují 
regulace ploch typu  
RZ rekreace – 
zahrádkářské 
kolonie.    

R15 ZX BI - plocha bydlení - 
individuální 

0,39 Uvažovaný rozvoj bydlení v RD 
je blokován limitem CHLÚ. 
Plocha je proto vymezena jako 
územní rezerva. Možnost 
tohoto využití bude posouzena 
v případě zrušení územních 
omezení.          

K ploše územní 
rezervy se vztahují 
regulace ploch typu  
BI plocha bydlení – 
individuální.     

 

 

I.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ 
STUDIE 

(odůvodnění výrokové části J.) 

 ÚP vymezuje v tomto smyslu asanační plochu budoucího Ledvického rybníka (A1) 
včetně navazujících okolních ploch. Plocha je takto vymezena vzhledem ke složitým územně 
technickým podmínkám záměru, které je nutno řešit podrobněji než je přípustné v ÚP. 
Vzhledem k časovým limitům navazujících technologických procesů elektrárny ELE, je 
stanovena lhůta pro zadání územní studie již do 1 roku od vydání ÚP.  
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I.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 
PLÁNU 

(odůvodnění výrokové části K.) 

 ÚP nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním 
regulačního plánu. Vzhledem k územním podmínkám Ledvic a charakteru rozvojových záměrů k tomu 
nebyly v průběhu práce na ÚP shledány důvody. 

 

I.12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
(odůvodnění výrokové části L.) 

 ÚP nevymezuje plochy a koridory, pro které je stanoveno pořadí změn v území (etapizace). 
Vzhledem k územním podmínkám Ledvic  a charakteru rozvojových záměrů k tomu nebyly v průběhu 
práce na ÚP shledány důvody. 

 

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

(odůvodnění výrokové části M.) 

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

 

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

(odůvodnění výrokové části N.) 

 ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření. Vzhledem k územním podmínkám Ledvic a 
charakteru rozvojových záměrů k tomu nebyly v průběhu práce na 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 

 Návrh územního plánu Ledvice obsahuje požadavek, aby kompetentní orgány a SD, 
a.s. přistoupily k zahájení procesu odpisu zbytkových zásob nerostných surovin (zejm. 
hnědého uhlí), jejichž využití nelze z územně technických důvodů předpokládat a které 
zasahují významným způsobem do zastavěného území a omezují možnosti vymezení 
zastavitelného území v Ledvicích.    

 

K. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 

V rámci zpracování návrhu územního plánu bylo vyhodnoceno účelné využití 
zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných a přestavbových ploch, podkladem 
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byly aktuální terénní průzkumy a rozbory, konzultace s představiteli města, pořizovatelem ÚP 
a dotčenými orgány. Na základě těchto informací bylo konstatováno účelné vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, které jsou v ÚP charakterizovány jako stav.  

Na základě uvedených podkladů byly v návaznosti na platný územní plán Ledvic 
v rozpracovaném návrhu ÚP potvrzeny, zpřesněny nebo doplněny zastavitelné plochy a 
plochy přestavby a plochy asanací. Samostatně byly vymezeny plochy pro územní rezervy. 

Významnou funkcí Ledvic je bydlení, úkolem územního plánu je proto vymezit v 
přiměřeném rozsahu potřebné zastavitelné nebo přestavbové plochy pro toto využití. Dále se 
v návrhu územního plánu uplatňují zastavitelné plochy pro výrobu a výrobní služby různého 
druhu a plochy občanské vybavenosti. Rozsah potřeby vymezení zastavitelných a 
přestavbových ploch je v hlavních principech odvozen od analýzy sociodemografického 
rozvoje. 

Problémem obce je nedostatečně rozvinutá dopravní infrastruktura. Vzhledem ke 
stále probíhající těžbě a značnému územnímu rozsahu výsypek není silniční síť dostatečně 
hustá a některá sídla jsou hůře dostupná. Těžební aktivity vedly k přerušení stabilizovaných 
dopravních propojení mezi některými obcemi (např. Bílina – Mariánské Radčice - Lom, 
Ledvice – Duchcov). Nedostatečná dopravní obslužnost má v neposlední řadě vliv i na 
využívání vyšších obslužných funkcí v okolních centrech kraje s dopady na atraktivitu 
řešeného území.  Z toho důvodu je významná část zastavitelných, přestavbových koridorů a 
ploch vymezena pro dopravní infrastrukturu. 

 

K.1. VÝVOJ POČTU OBYVATEL - VYHODNOCENÍ SOCIÁLNĚ 
EKONOMICKÝCH PARAMETRŮ LEDVIC 

 
Obec přísluší spádového obvodu ORP Bílina, který není sice jako celek v ZÚR Ústeckého 

kraje zařazen mezi specifické oblasti celostátního významu. Avšak severní část území, kde leží 
Ledvice, je zařazena do specifické oblasti krajského významu - SOB6 Mostecko. Ta je zde vymezená 
z důvodu strukturálních problémů plynoucích z jednostranného zaměření ekonomické základny na 
těžbu uhlí, energetiku a chemický průmysl. Ekonomické aktivity v zázemí obce vedly nejen k 
významnému zatížení životního prostředí, ale jsou rovněž zdrojem problémů v ekonomickém a 
sociálním pilíři. Na druhé straně je pozitivem pro Ledvice jejich zařazení v ZÚR Ústeckého kraje do 
v rozvojové osy celostátního významu OS7 Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Karlovy Vary – 
Cheb – hranice ČR. 

V ekonomickém pilíři patří k hlavním problémům jednostranná orientace ekonomické základy 
na těžký průmysl a vysoká míra nezaměstnanosti, která je ovšem srovnatelná s celokrajskou úrovní. 
Co se ale zcela vymyká krajským hodnotám je vysoký počet uchazečů na 1 volné pracovní místo. 
Tato hodnota dokladuje mj. nedostatečnou nabídku pracovních příležitostí a potřebu využívat 
příležitosti zpracování ÚP k vytvoření podmínek pro jejich navýšení.    
 

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL OBCE  
Ledvice jsou obcí s cca 560 obyvateli. Přesto mají statut města, který získaly v době svého 

rozkvětu. Nejvyšší počet obyvatel (4458 osob) dosáhlo město v roce 1930. V poválečných letech se 
v důsledku odsunu německého obyvatelstva počet obyvatel významně snížil na 2,5 tis. osob. 
Následně vedly těžební aktivity k likvidaci velké části cca 2/3 zastavěného území obce. Počet domů se 
snížil z 409 v roce 1950 na 131 domů v roce 1991. V té době (1991) měly Ledvice i nenižší počet 
obyvatel (441 osob). Po r. 1990 došlo k zastavení likvidačního procesu a život v obci se postupně 
obnovil. Současný počet obyvatel je zatím nejvyšší v popřevratovém období. Od roku 1991 vzrostl 
počet obyvatel cca o 27% výchozího stavu.   
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Nárůst početních stavů po r. 1991 je spojen především s migračními přírůstky.  Přírůstky 

přirozenou měnou jsou ve sledovaném období zcela okrajové. V devadesátých letech bylo saldo 
přirozené měny dokonce záporné.  

Obec má mladé obyvatelstvo s průměrným věkem cca 37 let. Na 100 obyvatel ve věku 65 a 
více let zde připadá 175 dětí ve věku 0-14 let. Vzájemný podíl dětské a nejstarší složky (index stáří) 
vytváří předpoklady pro mírné přírůstky přirozenou měnou v následujících letech. 
 
 

K.2. STANOVENÍ POTŘEBY BYTOVÉ VÝSTAVBY V OBCI  
 

Důlní činnost v poválečných letech snížila počet domů ze 409 domů evidovaných v roce 1950 
na 131 domů v roce 1991 a následně se již počet domů takřka neměnil. Trvale obydlených domů je 
cca 95%. Žádný neobydlený dům nebyl využíván k rekreačním účelům, jak je to běžné v jiných obcích 
s lepšími podmínkami v životním prostředí. V trvale obydlených domech je evidováno cca 210 trvale 
obydlených bytů, z toho polovina je situována v rodinných domech. 
 

STÁŘÍ BYTOVÉHO FONDU  
Obec má velmi starý, převážně předválečný bytový fond. Po roce 1945 vznikaly nové byty 

zcela ojediněle a pravděpodobně se jednalo o poválečnou výstavbu před rozhodnutím o likvidaci obce 
v důsledku povrchové těžby. Ke zřetelnému oživení nové bytové výstavby nedošlo ani v devadesátých 
letech po rozhodnutí, že zůstatková zástavba bude zachována a ani v letech následujících. Po roce 
2010 byly v Ledvicích postaveny  3 – 4 rodinné domy.   
 

STANDARD BYDLENÍ  
Průměrná velikost bytové domácnosti je v současnosti 2,7 osoby na byt. Průměrná velikost 

bytu v počtech obytných místností je 2,57 místnosti. V porovnání se situací v obcích obdobné velikosti 
je průměrná obytná plocha bytu relativně nízká (47 m

2
) a stejně tak jako průměrná užitná plocha bytu 

(72 m
2
). V nižších parametrech plošného a prostorového standardu bytů se projevuje existence 50% 

bytů situovaných v bytových domech.  
Zalidněnost bytů byla hodnocena jako sice přiměřená, ale bez rezervy pro růst početních 

stavů obyvatel. Na jednu osobu připadalo 18 m
2
 obytné plochy a na jednu obytnou místnost 0,98 

osob. Stagnací nové bytové výstavby, kterou provázel nárůst počtu obyvatel obce, došlo ke zvýšení 
zalidněnosti bytů a ke snížení celkového plošného a prostorového standardu. Objevuje se tak 
opodstatněná potřeba výstavby nových bytů, neboť stávající fond je plně zalidněn a neumožňuje další 
růst počtu obyvatel obce bez dopadů na kvalitu bydlení.  
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POTŘEBY ROZVOJE  
Další demografický a sociální vývoj obce je jednoznačně spojen se situací v jeho zázemí, 

zejména s postupem rekultivace okolního území poškozeného povrchovou těžbou a průmyslovou 
výrobou a s celkovým řešením problematiky životního prostředí. Souvisí ale i s celkovým vývojem 
hospodářské základny ve městě a  v okolních centrech, s vývojem situace na místním i širším 
pracovním trhu, ale i s řešením dopravní obslužnosti. To jsou hlavní faktory, které budou ovlivňovat 
migrační přitažlivost obce a růst jejího demografického, ale i sociálního potenciálu  

Obec má demograficky vitální obyvatelstvo s vyváženou věkovou skladbou a předpokladem 
mírně ziskového vývoje přirozenou měnou. Má i relativně dobré podmínky pro bydlení vytvořené 
v domovním fondu. Ten je sice značně starý, ale v posledních letech prošel z velké části rekonstrukcí. 
Spolu s upraveností veřejných prostranství, dobrou veřejnou vybaveností a stále se zlepšujícími 
podmínkami pro denní krátkodobou rekreaci má obec předpoklady nejen stabilizovat současné 
obyvatele, ale i zvýšit přitažlivosti pro nové a kvalifikované obyvatele.  

Proces stabilizace stávajícího obyvatelstva a migrační přírůstky jsou podmíněny zejména 
novou bytovou výstavbou. Potřeba nové bytové výstavby je opodstatněná i současnou zalidněností 
bytového fondu, který již nemá rezervy pro vznik nových domácností. 
 

POTŘEBA BYTOVÉ VÝSTAVBY 
Potřeba nové bytové výstavby v následujících cca 10 letech je odhadována na cca 80 bytů. 

Tato bilance zohledňuje: 

 potřebu bytů pro stabilizaci stávajících a nově vzniklých domácností; 

 náhradu za odpad bytů; 

 mírné přírůstky migrací v nejbližších letech;  

 zvyšování migrační atraktivity v dalších letech (po realizaci nutných opatření ke zlepšení 
podmínek života v obci – zejm. rekultivace krajinného zázemí Ledvic);  

 

Bilance potřeby nové bytové výstavby do r. 2023 

 

Počet 
obyvatel 

Byty 
Počet osob / 

byt 

Výchozí stav   567 210 2,7 

byty pro zvýšení úrovně bydlení současných domácností    xxx cca 15 2,5 

náhrada za přirozený odpad bytů do r. 2023 xxx cca 15   

byty pro nové rodiny    cca 50   

Potřeba nové výstavby celkem  xxx cca 80   

Odpad bytového fondu    cca -15   

Stav 2023 cca 680 cca 275 2,5 

 

K.3. ZÁVĚR  

Kapacity zastavitelných a přestavbových ploch pro bydlení dle návrhu ÚP  

 

Katastrální území  Ledvice 

 

Návrh ÚP - rozloha ha Počet bytů dle návrhu ÚP  

zastavitelné plochy BI - Bydlení individuální v 
rodinných domech - městské  

1,53 cca 22 bytů 

zastavitelné plochy BH - Bydlení hromadné 1,41 cca 63 bytů 

 

celkem 

 

2,94 85 bytů 
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Poznámky: Výpočet bytů se opírá o odborný odhad: 1 ha BI / cca 12 RD / cca 1,2 bytu;  1 ha BH / cca 45 bytů.  

 

Demografická analýza navrhuje ve výhledovém období cca 10 let počítat s výstavbou 
asi 80 bytů. Územní plán zohledňuje výsledky demografické analýzy a navrhuje zastavitelné 
plochy pro individuální a hromadné bydlení o kapacitě cca 85 bytů. Rezervu pro výstavbu RD 
představují přestavbové plochy o rozloze 1,07 ha (na ploše současného skladu mouru), 
s kapacitou cca 15 bytů. Celkem jsou v územním plánu připraveny podmínky pro výstavbu 
cca 100 bytů, čímž jsou v územním plánu vytvořeny podmínky pro zajištění reálných potřeb 
včetně přiměřené rezervy.  

 

L. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 

 Zábory  ZPF vyplývající z navrhovaných záměrů ÚP jsou minimalizovány jednak tím 
že jsou využívány proluky ve stávající zástavbě, nebo jsou návrhy bezprostředně navázány 
na zastavěné plochy. Poznámka: ani takto minimalizované zábory se ve skutečnosti netýkají 
ploch, které jsou reálně jako zemědělská půda využívány. Navržené rozvojové plochy 
nepředstavují narušení organizace obhospodařování pozemků ZPF, plochy jsou navrženy 
s ohledem na reálné potřeby města a s ohledem na devastované území po těžbě a 
energetické výrobě.  

 Zábory PUPFL se týkají především asanačního záměru na obnovu historického 
Ledvického rybníka a dále pak modernizace koridoru železniční tratě  č. 130 - převzato ze 
ZÚR Ústeckého kraje (koridor o šíři 250 m je stanoven generelně - přiměřeně k měřítku ZÚR 
ÚK - 1 : 100 000, ale nebude v tomto rozsahu využit). Ostatní zábory PUPFL jsou relativně 
nevelké a skutečných ploch lesa se netýkají – jsou situovány na plochách ve skutečnosti 
využívaných pro skládku inertního odpadu a jako přiléhající manipulační prostor.      

 Hledisko vlivů navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa je doloženo výkresem č. 6 - Vyhodnocení 
předpokládaných záborů 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 
 

 Podmínky ochrany ZPF vyplývají ze zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF 
a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. ve znění pozdějších úprav. Kvalita ZPF je hodnocena dle 
Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany (s účinností od 8. 3. 2011), která nahradila 
dříve platný Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Pro účely ochrany ZPF byly tímto 
pokynem zavedeny „Třídy ochrany zemědělského půdního fondu“ (TO), zařazující jednotlivé 
BPEJ do 5 tříd. 

 V území města Ledvice se vyskytuje pouze zastoupení II. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu. Záměry návrhu územního plánu Ledvice dochází celkem 
k záboru 0,94 ha ZPF (II. TO) - odborný odhad.  Zastavitelné plochy navrhované v rámci 
územního plánu města Ledvice jsou situovány v návaznosti na zastavěné území (zábory se 
netýkají ploch skutečně využívaných pro zemědělskou výrobu). Zábor je vhodné posuzovat 
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též s ohledem k tomu, že v okolí Ledvic se na vnitřních výsypkách lomu Bílina v rámci 
rekultivací obnoví desítky ha zemědělského půdního fondu.  

 Při zpracování tohoto vyhodnocení byly využity Plány sanací a rekultivací S.D. a.s., 
na dané území v aktuálním znění (kontrola provedena 5.11. 2013 na oddělení přípravy 
území a rekultivace Dolu Bílina). V rámci zpracování návrhu územního plánu bylo prověřeno, 
že zastavitelné plochy nejsou navrhovány na pozemcích, na kterých není dokončena 
rekultivace. Přestavbové plochy P1 až P6 jsou navrhovány na území bývalé skládky mouru, 
kde po odstranění tohoto zařízení probíhají rekultivační práce prováděné S.D. a.s. ve formě 
TTP (předpoklad ještě cca 1- 2 roky). Tyto plochy mají celkovou rozlohu 2,86 ha. Jejich 
budoucí využití jako přestavbové plochy je podmíněno zvládnutím technických a zakládacích 
podmínek (pravděpodobně s časovým odstupem ) vytvořených rekultivací na ploše bývalého 
skladu mouru.   

 Konstatuje se, že zastavitelné plochy ani přestavbové plochy nejsou navrhovány na 
území, kde je vymezeno chráněné ložiskové území nebo dobývací prostor.  

  

Tabulka - záborů ZPF zastavitelnými plochami  

 

identifikační 
číslo záborů 

katastrální 
území/zábor dle 
druhu pozemku 

třída ochrany 
ZPF/BPEJ 

plocha 
(ha) 

odůvodnění záboru ZPF 

PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉ (BH), INDIVIDUÁLNÍ (BI)  

Z21 - BH Ledvice/orná půda II. / BPEJ 
1.05.01 

0,15 Zastavitelná plocha  navazuje na centrální 
část Ledvic. Racionální územní rozvoj obce 
nemůže tuto plochu pominout, protože by to 
způsobilo značné ztráty při řešení dopravní i 
technické infrastruktury a po urbanistické 
stránce by to znemožnilo potřebné dotvoření  
ucelené formy centra obce.    

Z26 - BH Ledvice/orná půda II. / BPEJ 
1.05.01 

0,41 Zastavitelná plocha  navazuje na centrální 
část Ledvic. Racionální územní rozvoj obce 
nemůže tuto plochu pominout, protože by to 
způsobilo značné ztráty při řešení dopravní i 
technické infrastruktury a po urbanistické 
stránce by to znemožnilo potřebné dotvoření  
ucelené formy centra obce. Vzhledem 
k poloze bloku ZPF (sevření mezi 
zástavbou, železniční tratí) není využíváno 
pro zemědělskou výrobu a je zcela pokryto 
náletovými dřevinami.    

Z16 - BI Ledvice/orná půda II. / BPEJ 
1.05.01 

0.12 Zastavitelná plocha je vymezena tak, aby se 
zformovalo ucelené obytné území, které je 
možno hospodárně zabezpečit po stránce 
obsluhy dopravní a technickou 
infrastrukturou. Po urbanistické stránce 
plocha logicky propojí fragment východní 
části obce s těžištní západní částí Ledvic do 
jednoho celku. Zastavitelná plocha zasahuje 
ZPF menší částí své rozlohy. Vzhledem 
k poloze bloku ZPF (sevření mezi 
zástavbou, železniční tratí) není plocha 
zemědělsky využívána a je zcela pokryta 
náletovými dřevinami.  

Celkem 0,68 

ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ (ZX) 

Z17 - ZX Ledvice/orná půda II. / BPEJ 0,11 Plocha Z17 hraje významnou roli při 
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identifikační 
číslo záborů 

katastrální 
území/zábor dle 
druhu pozemku 

třída ochrany 
ZPF/BPEJ 

plocha 
(ha) 

odůvodnění záboru ZPF 

1.05.01 ochraně rozvojových ploch pro bydlení před 
nepříznivými vlivy dopravy (silnice 
obnovující spojení Ledvice – Duchcov 
přerušené těžební činností). Vzhledem 
k poloze bloku ZPF (sevření mezi 
zástavbou, železniční tratí) není plocha 
zemědělsky využívána a  je zcela pokryta 
náletovými dřevinami. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ A DRÁŽNÍ (DS a DZ) 

Z6 - DS Ledvice/zahrady II. / BPEJ 
1.05.01 

0,01 Plocha pro vedení cyklostezky je vymezena 
v souběhu s významnou silniční komunikací, 
která bude dočasně představovat hlavní 
směr obnoveného spojení Ledvice - 
Duchcov, přerušeného těžební činností. 
Obě komunikace procházejí koridorem mezi 
zástavbou na severním okraji obce a jejich 
vedení nelze korigovat.   

Z18 - DS Ledvice/orná půda II. / BPEJ 
1.05.01 

0,05 Koridor je vymezen pro nezbytnou dopravní 
obsluhu a vedení technické infrastruktury 
pro zabezpečení funkčnosti výše 
komentovaných ploch Z21 a Z16.   

Z44 - DS Ledvice/orná půda II. / BPEJ 
1.05.01 

0,04 Koridor je vymezen pro nezbytnou dopravní 
obsluhu a vedení technické infrastruktury 
pro zabezpečení funkčnosti výše 
komentovaných ploch Z21, Z16 a Z26.   

Z22 - DS Ledvice/orná půda II. / BPEJ 
1.05.01 

0,05 Koridor je vymezen pro nezbytnou dopravní 
obsluhu a vedení technické infrastruktury 
pro zabezpečení funkčnosti výše 
komentovaných ploch Z16 a Z26.   

Celkem 0,15 

 

Tabulka - záborů v minulosti odňaté ZPF přestavbovým plochami  

 

identifikační 
čísla záborů 

katastrální 
území 

třída ochrany ZPF/BPEJ 
celková 
plocha 

(ha) 
odůvodnění záboru ZPF 

P1 - BI 

 

 

Ledvice Pozemky nenáležející do 
ZPF dle katastru 
nemovitostí, ale 

v minulosti byly dočasně 
odňaty, probíhá 

rekultivace. 

0,34 Přestavbová plocha je situována na místě 
býv. skladiště mouru, kde probíhá 
rekultivace prováděná S.D. a.s. Lokalizace 
plochy pro individuelní bydlení vyhovuje 
celkové koncepci rozvoje obce z hlediska 
dosažení potřebné kapacity ploch, 
perspektivní kvality prostředí i z hlediska 
dopravní obslužnosti.     

P2 - DS Ledvice Pozemky nenáležející do 
ZPF dle katastru 
nemovitostí, ale 

v minulosti byly dočasně 
odňaty, probíhá 

rekultivace. 

0,28 Přestavbová plocha je  situována na místě 
býv. skladiště mouru, kde probíhá 
rekultivace prováděná S.D. a.s. Plocha je 
vymezena pro zajištění dopravní obslužnosti 
přestavbových ploch pro pro individuelní 
bydlení. 

P3 - BI 

 

Ledvice Pozemky nenáležející do 
ZPF dle katastru 
nemovitostí, ale 

v minulosti byly dočasně 

0,47 Přestavbová plocha je situována na místě 
býv. skladiště mouru, kde probíhá 
rekultivace prováděná S.D. a.s. Lokalizace 
plochy pro individuelní bydlení vyhovuje 
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identifikační 
čísla záborů 

katastrální 
území 

třída ochrany ZPF/BPEJ 
celková 
plocha 

(ha) 
odůvodnění záboru ZPF 

odňaty, probíhá 
rekultivace. 

celkové koncepci rozvoje obce z hlediska 
dosažení potřebné kapacity ploch, 
perspektivní kvality prostředí i z hlediska 
dopravní obslužnosti.     

P4 - BI 

 

Ledvice Pozemky nenáležející do 
ZPF dle katastru 
nemovitostí, ale 

v minulosti byly dočasně 
odňaty, probíhá 

rekultivace. 

0,26 Přestavbová plocha je situována na místě 
býv. skladiště mouru, kde probíhá 
rekultivace prováděná S.D. a.s. Lokalizace 
plochy pro individuelní bydlení vyhovuje 
celkové koncepci rozvoje obce z hlediska 
dosažení potřebné kapacity ploch, 
perspektivní kvality prostředí i z hlediska 
dopravní obslužnosti.     

P5 - ZX 

 

Ledvice Pozemky nenáležející do 
ZPF dle katastru 
nemovitostí, ale 

v minulosti byly dočasně 
odňaty, probíhá 

rekultivace. 

0,14 Přestavbová plocha je  situována na místě 
býv. skladiště mouru, kde probíhá 
rekultivace prováděná S.D. a.s. Plocha je 
vymezena pro hygienické a vizuální 
oddělení ploch určených pro bydlení od 
ploch pro drobnou výrobu a výrobní služby. 

P6 - VD Ledvice Pozemky nenáležející do 
ZPF dle katastru 
nemovitostí, ale 

v minulosti byly dočasně 
odňaty, probíhá 

rekultivace. 

1,37 Přestavbová plocha je situována na místě 
býv. skladiště mouru, kde probíhá 
rekultivace prováděná S.D. a.s. Lokalizace 
plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby 
vyhovuje celkové koncepci rozvoje obce 
z hlediska dosažení potřebné kapacity ploch 
i z hlediska dopravní obslužnosti.     

Celkem 2,86 

 

 

L.2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

 Problematika záboru PUPFL se v rámci návrhu Územního plánu Ledvice týká zřízení 
Ledvického rybníka - asanační plocha (A1 - WT), modernizace železnice č. 130 (Z43 - DZ), 
drobných ploch pro parkování (Z30 - DS) a rekreační sportovní plochy (Z32 - OS). Těmito 
záměry dochází k záboru 3,19 ha PUPFL - odborný odhad.  Největší zábor Z43 – DZ 
modernizace koridoru železniční tratě č.130, vyplývá ze ZÚR Ústeckého kraje a je jen 
teoretický a v tomto rozsahu nebude, vzhledem k charakteru vedení dráhy na náspu, 
v daném místě proveden. Zábor je vhodné též posuzovat s ohledem na to, že v okolí Ledvic 
se na vnitřních výsypkách lomu Bílina v rámci rekultivací obnoví desítky ha ploch určených 
k plnění funkcí lesa. 
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Tabulka - záborů PUPFL    

 

identifikační 
číslo záborů 

katastrální 
území 

druh pozemku 
dle KN 

plocha 
(ha) 

odůvodnění záboru PUPFL 

ASANAČNÍ  ÚZEMÍ - VODNÍ PLOCHA (WT),  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNIČNÍ (DZ), 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ (DS), PLOCHA VYBAVENÍ - SPORT A REKREACE (OS) 

A1 - WT Ledvice PUPFL 0,90 Vymezení plochy pro Ledvický rybník je stěžejním 
záměrem rekultivace těžbou a energetikou těžce 
poškozené krajiny mezi Ledvicemi a Duchcovem. 
Vymezení asanační plochy A1 je podřízeno citlivým 
parametrům plánování Ledvického rybníka, které 
nelze korigovat – zejm. minimální hloubka rybníka – 
důležitá pro kvalitu vody a maximální výška hladiny – 
zohledňující odtokové poměry v Duchcově. Plocha A1, 
řídící se těmito technickými limity, se nemůže vyhnout 
uvedenému zásahu do PUPFL. 

Z43 - DZ Ledvice PUPFL 2,03 Vymezení koridoru Z43 pro modernizaci železniční 
tratě  č. 130, je povinností ÚP vyplývající ze ZÚR 
Ústeckého kraje. Pravděpodobně však tento zábor, 
vzhledem k charakteru vedení dráhy v daném místě 
na náspu, nebude proveden. 

Z30 - DS Ledvice PUPFL 0,14 Plocha je vymezena jako příležitostné parkoviště pro 
nárazové potřeby navazujícího sportovního areálu a 
hřbitova. Vzhledem k nepravidelnému používání se 
předpokládá zpevnění plochy zatravňovací dlažbou a 
hojné ozelenění vzrostlými stromy. Předmětná  plocha 
je v současnosti využívána jako deponie inertních 
materiálů či manipulační prostor a nezahrnuje lesní 
porost.   

Z32 - OS Ledvice PUPFL 0,12 Plocha vytváří spojovací článek mezi sportovištěm a 
odpočinkovou plochou kolem polyfunkční požární 
nádrže a dotváří tak severní okraj, ke kterému se 
obec, vzhledem k těžkém zatížení a poškození okolní 
krajiny těžbou a energetikou, orientuje. Předmětná  
plocha je v současnosti využívána jako deponie 
inertních materiálů a manipulační prostor a nezahrnuje 
lesní porost.   

Celkem  3,19 

 

 

M.  Návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §52 odst. (2) stavebního zákona nebyla k veřejně 
projednanému návrhu Územního plánu Ledvice uplatněna žádná námitka. 

 

N. vypořádání připomínek 
V zákonem stanovené lhůtě dle §52 odst.(3) stavebního zákona nebyla k veřejně projednanému 
návrhu Územního plánu Ledvice  uplatněna žádná připomínka. 
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SEZNAM vybraných POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BD  bytový dům 

ČOV  čistírna odpadních vod 

DP  dobývací prostor 

ELE  elektrárna Ledvice 

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

OP  ochranné pásmo 

ORP   obec s rozšířenou působností 

OS  rozvojová osa 

POH  plán odpadového hospodářství 

POPD  plán otvírky a přípravy dobývání 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR   Politika územního rozvoje ČR 

RD  rodinný dům  

SD  Severočeské doly a.s. 

SOB  specifická oblast  

ÚP  územní plán 

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 

VEP  vedlejší energetický produkt 

ZÚR ÚK zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 
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POUČENÍ  
 
Proti Územnímu plánu Ledvice, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze 
podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….      …………………………….  
        starosta města          místostarosta města 
 
 
 
 
Územní plán Ledvice vydaný formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou byl oznámen (§ 173 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).  
 
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání  Územního plánu Ledvice formou opatření 
obecné povahy byla na úřední desce a elektronické úřední desce Města  Ledvice. 
 
 
Vyvěšena dne:    
 
Sejmuta dne:   
 
 
 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI  

Správní orgán, který územní plán/ změnu 
územního plánu vydal: 

 ZASTUPITELSTVO MĚSTA LEDVICE 

Datum nabytí účinnosti územního plánu:   

Pořizovatel: Městský úřad Bílina 

Břežanská 50/4 

418 31  Bílina 

Jméno a příjmení,  

funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele: 

Ing. Alice Pevná,                                                         
úředník MěÚ Bílina, SÚ-ÚÚP splňující kvalifikační 
požadavky dle §24 stavebního zákona 

 

 

Otisk úředního razítka: 

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 


