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a)    vymezení zastavěného území 
 

Navržené dílčí změny leží v katastrálním území Ohníč a Křemýž. Většina řešených ploch leží v zastavěné části obce. Toto zastavěné území bylo 
aktualizováno podle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 

Koncepční zásady rozvoje území obce včetně ochrany a rozvoje jeho hodnot podle platného územního plánu zůstávají zachovány. Změnou č. 1 ÚPO  se navrhuje nové zastavitelné a přestavbové území, převážně 
plochy pro bydlení, dále plochy pro rekreaci, sport a kulturu. Rozvoj přírodních hodnot není změnou č.1 dále řešen, zůstává v platnosti řešení stávajícího platného ÚPO Ohníč.  
 
Navržené rozvojové plochy dotčené změnou  :  

 
k.ú. KŘEMÝŽ 

OZN. ROZVOJ 
PLOCHY 

 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA – NOVÉ  FUNKČNÍ VYUŽITÍ 

Z1/1 INDIVID. BYDLENÍ - RD 

Z1/2 INDIVID. BYDLENÍ - RD 

Z1/3 INDIVID. BYDLENÍ - RD 

Z1/4 INDIVID. BYDLENÍ - RD 

 

k.ú. OHNÍČ 
 

OZN. ROZVOJ 
PLOCHY 

 
NAVRHOVANÁ ZMĚNA – NOVÉ  FUNKČNÍ VYUŽITÍ 

Z1/5 INDIVID. BYDLENÍ - RD 

Z1/6 INDIVID. BYDLENÍ - RD 

Z1/7 INDIVID. BYDLENÍ - RD 

Z1/8 ROZŠÍŘENÍ PLOCHY PRO SPORT A REKREACI  

 
 
 

c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 

Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce, zastavitelné území obce, plochy přestavby a systémy sídelní zeleně stanovené v platném ÚPO zůstávají zachovány. Rozvojové  území obce se navrhovanou změnou rozšiřuje o nové 
zastavitelné plochy v k.ú. Ohníč, které  navazují na  zastavěné území obce a přirozeně jej rozšiřují. Ostatní měněná území se řeší v rámci přestavby zastavěných území, a to většinou změnou funkčního využití 
v území. Jedná se většinou o soukromé zahrady nebo louky, kde se navrhuje změna funkčního využití na funkční využití - individuální bydlení.  
 
Systém sídelní zeleně 
Systém sídelní zeleně nedoznal velkých změn oproti stávajícímu ÚPO. Jedná se pouze o změnu funkčního využití soukromých zahrad na individuální bydlení a o rozšíření sportovní plochy v obci Ohníč o plochy 
pro pořádání sportovních, veřejně společenských a kulturních akcí.  
 
 
 

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
d.1. Dopravní infrastruktura 
 
Stávající silniční síť se navrhovanými změnami nezmění ani není potřeba ji nikterak doplňovat. 
Síť místních komunikací se doplňuje pouze o vjezdy k řešeným územím, které se budou řešit individuálně, podle potřeb jednotlivých návrhových lokalit.   
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d.2. Technická infrastruktura  
 
d.2.1  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Pitná voda 
Nové zastavitelné plochy lze napojit na stávající veřejný vodovod, v některých případech po provedení navrhovaných změn a dílčích technických úpravách v rámci platného ÚPO.  
Koncepce vodovodu a kanalizace je formulována  v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ a je respektována v platném územním plánu. Veřejné vodovody  zásobující pitnou vodou  jsou ve všech 
částech obce. Zástavbu navrženou v jednotlivých částech obce Ohníč i Křemýž lze napojit na veřejný vodovod , v některých případech po jeho rozšíření  a dílčích technických úpravách dle stávajícího ÚPO.  
 
Nové funkční využití ploch v obci Ohníč z pohledu zásobování pitnou vodou zvětšuje předpoklad výstavby RD celkem o cca 19RD, vyjádřeno v počtu obyvatel  jedná se o dalších cca 57 - 76 osob. V obci Křemýž se 
jedná cca o 15RD, což je dalších cca 45 – 60 osob. I tak není tento nárůst obyvatel nikterak rozhodující pro navrhování nových sítí. Kapacita i s možným nárůstem je již zahrnuta v koncepci řešení vodovodu a 
kanalizace stávajícího ÚPO Ohníč.  
 
Ve spotřebě vody je setrvalý  trend poklesu odbytu  a drží se v širším měřítku dlouhodobě okolo  1,5 % ročně. Návrh spotřeby vody v rámci změny územního plánu  vychází z výhledového stavu obyvatelstva, je  
upravený podle metodiky  „Programu rozvoje vodovodů a kanalizace“: 
 
Požární voda 
V rámci návrhu zástavby nových lokalit budou navrženy v těchto lokalitách i požární hydranty. 
 
 
d.2.2 ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
Rozšíření ploch  pro zástavbu nemění koncepci odvádění a čištění odpadních vod. Součástí stávající ÚPO je návrh spojení dnes samostatných kanalizačních systémů kanalizací Křemýž a Ohníč se společným 
čištěním odpadních vod v Ohníči. 
 
Kanalizace v Křemýži  je ve vlastnictví SVS Teplice a.s., a je provozována Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s.  Kanalizace s čistírnou odpadních vod v Ohníči  je ve vlastnictví obce a je jí provozována. 
Ostatní obce jsou odkázány na individuální způsob čištění odpadní vody u objektů.  
 
 
d.2.3  ENERGETICKÁ KONCEPCE  
 
Základní energetická koncepce sídel je založena na dodávkách elektřiny a zemního plynu. Zemní plyn bude využíván pro výrobu tepla, ohřev užitkové vody a vaření (tzv. komplexní plynofikace).  Přednostně budou 
instalovány kombinované plynové kotle nebo kotle s ohřevem teplé užitkové vody v akumulačních zásobnících. Dojde tak k menšímu výkonovému zatížení místní plynovodní sítě. Zemní plyn bude doplněn 
elektřinou, která bude využívaná pro běžné spotřebiče připojitelné na zásuvku a svícení (tzv. elektrizační stupeň A). Nelze předpokládat, že úplně všechny objekty budou vytápěny zemním plynem nebo vynímečně 
elektřinou. U těchto objektů bude nutné využívat pro vytápění zásadně ekologická paliva dostupná na energetickém trhu (biopaliva v nejrůznější formě, kapalný plyn, kvalitní lehké topné oleje).  
Výjimečně jednocestné zásobování (pouze elektřina určená pro komplexní elektrifikaci objektu, vaření, vytápění i ohřev vody, tzv. elektrizační stupeň C) je možné pouze tam, kde to umožní kapacita 
elektrorozvodných sítí, druh vytápění určí dodavatel elektřiny. 
Případná instalace kotlů na spalování uhlí musí být podmíněna instalací ekologických kotlů a obecní vyhláškou musí být zamezeno spalování odpadů (jinak plošná plynofikace postrádá ekologický smysl). 
Komplexně plynofikovány budou i všechny navržené rozvojové plochy s funkcí individuální bydlení. 
Snižující se cena slunečních kolektorů a tím i jejich rychlá ekonomická návratnost, umožňuje využívání sluneční energie pro ohřev vody a vytápění na začátku a konci topné sezóny (nízkoteplotní topné systémy).  
 
 
Telekomunikace 
 
Telefonizace rozvojových ploch bude s ohledem na místní rekonstruovanou telekomunikační síť řešena v dalších stupních projektové dokumentace. V ústřednách Hostomice a Kostomlaty je třeba vytvořit kapacitní 
rezervu pro nové telefonní přípojky.  
Další telekomunikační možnosti nabízí i rozvíjející se síťě GSM (provoz bezdrátových telefonů) a internet. 
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e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 

 
Změna č.1 ÚPO Ohníč se nikterak nedotkne krajinného uspořádání zeleně a prvků tvořících přírodní krajinný ráz okolí. Plochy rekultivací jsou vesměs plochy stávajících ploch využívaných k přírodním nebo 
krajinotvorným funkcím – vodní plochy, veřejné zeleň, zahrady. Předpokládají se další úpravy – doplnění o prvky umožňující sportovně – rekreační využívání. 
 
Návrh systému ÚSES a vymezení ploch pro ÚSES zůstává v platnosti stávajícího ÚPO. 
 
Prostupnost krajiny – návrh koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek.   
Systém nezpevněných cest zůstává v návrhu územního plánu zachován ve stávajícím   stavu. Prostupnost územím není návrhem Změny č.1 ÚPO Ohníč narušena. 

 
Koncepce rekreačního využití krajiny: 
Navržené plochy revitalizací a veřejné zeleně, společně se sportovními plochami mají trvale plnit funkci krajinotvornou, ekostabilizační a rekreační. Změna č.1 doplňuje stávající plochu sportovního areálu v obci 
Ohníč o okolní plochu s funkčním využitím pro rekreační sport, kulturní a společenské využití. Tím pomáhá k zhodnocení rekreačního využití krajiny. 
 
Ochrana výhradních ložisek nerostných surovin: 
V řešeném území je nutné respektovat sesuvná území, poddolovaná území a chráněné ložiskové území Pohradice ( 07850000 ). 
 
 
 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 

 
 
S ohledem na specifické podmínky a charakter území se ve změně č.1 ÚPO vymezují plochy s rozdílným způsobem využití:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Přípustný, podmíněně přípustný a nepřípustný způsob využití a podmínky prostorového uspořádání jsou uvedeny v následující tabulce.   
 

BI 
 

PLOCHY PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

RX PLOCHY PRO SPORT A REKREACI 
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OZNAČ. 
PLOCHY 

ZMĚNA ZPŮSOBU 
VYUŽITÍ PLOCHY 

PŘÍPUSTNÉ 
VYUŽITÍ 

  
PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉ 

VYUŽITÍ 

NEPŘÍPUSTNÉ 
VYUŽITÍ 

                                                              
                                                              PODMÍNKY 

PROSTOROVÉHO  
USPOŘÁDÁNÍ 

 
K. Ú.     K Ř E M Ý Ž, O H N Í Č 

Z1/1 
Z1/2 
Z1/3 
Z1/4 
Z1/5 
Z1/6 
Z1/7 

 
BYDLENÍ 

INDIVIDUÁLNÍ 

BI 
 

 
Bydlení v rodinných  domech 
(izolovaných, dvojdomech, …), 
oplocené zahrady u domů s funkcí 
okrasnou,  rekreační  nebo užitkovou 
 
Individuální rodinné domy,  izolované, 
dvojdomy, tradiční klasické řadové 
domy... o 1 až 2 nadzemních podlažích s 
využitelným podkrovím. Objemové a 
architektonické ztvárnění objektů bude 
řešeno s ohledem na kontext okolní 
zástavby a požadavky památkové 
ochrany. U novostaveb je podmínkou 
garáž v objektu nebo na vlastním 
pozemku. 

 
Maloobchodní a stravovací 
služby, 
drobná ubytovací zařízení 
(penziony), 
drobné lokální služby 
obyvatelům, 
menší zařízení sociálních 
služeb, 
školská zařízení, 
zdravotní zařízení (ordinace), 
menší sportovní relaxační 
zařízení, 
stavby a zařízení pro kulturu a 
církevní účely, 
nezbytná technická 
vybavenost, 
 

 
Všechny druhy činností, které hlukem, 
prachem, exhalacemi  nebo organolepticky 
narušují  prostředí (i druhotně např. 
zvýšenou nákladní dopravou, prašností 
apod.), 
rozsáhlá obchodní zařízení náročná na 
dopravní obsluhu, 
výrobní a skladovací činnosti (umísťování 
staveb pro výrobu, skladování a 
velkoobchod), 
dopravní terminály a centra dopravních 
služeb, záchytná parkoviště, plochy 
řadových nebo hromadných garáží. 

 
Výška objektů nebude přesahovat výškovou hladinu v obci. Podíl zpevněných ploch 
v lokalitě nepřesáhne 40% z celkové výměry pozemku, včetně ploch dopravní 
infrastruktury. 
přípustná zařízení a služby jsou lokálního významu, 
parkování a garážování automobilů musí být zajištěno na vlastním pozemku, pro lokální 
obslužná zařízení je v případě nutnosti možné zajistit parkování na pozemcích k tomuto 
účelu určených a prověřených z hlediska vlivu na okolí 

Z1/8 

 
SPORT 

A 
REKREACE 

RX 
 

 
Sportovní areály a zařízení všeho druhu, 
drobná zařízení doplňující funkci – 
maloobchod, veřejné stravování, ubytovací 
zařízení, kulturně společenské akce 

 
Hromadná parkoviště, byty 
majitelů nebo správců zařízení 

 
Veškeré stavby a zařízení, které negativně 
ovlivní hlavní využití plochy.  

 
Maximální podíl zpevněných ploch včetně příjezdové komunikace nepřesáhne 15% 
z celkové plochy pozemku. 
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g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
 
Veřejně prospěšné stavby nebudou změnou č.1 ÚPO Ohníč dotčeny. Zůstávají v platnosti stávající ze současného platného ÚPO.  
 
 
 

h) údaje o počtu listů změny č. 1 ÚPO Ohníč a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 

- TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY č.1 ÚPO OHNÍĆ:    6 stran formátu A3 
 
- GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY č.1 ÚPO OHNÍĆ:     

 
1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ „A“   1 : 5 000 
2. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ „B“   1 : 5 000 
3. HLAVNÍ VÝKRES              „A“          1 : 5 000 
4. HLAVNÍ VÝKRES              „B“          1 : 5 000 


