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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 ka-
tastrální mapy a podle aktuálního stavu zástavby ke dni 1.4. 2012.  

 Zastavěné území je vymezeno v grafické části dokumentace ÚP - ve výkresu základ-
ního 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 sousta-
vě ORP Bílina a ORP Teplice. 

 Zvýšení úrovně životního prostředí, odstraňování přímých a nepřímých negativních ná-
sledků těžby hnědého uhlí a energetické výroby na území obce a v okolí Ledvic, pokra-
čování 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 přeruše-
ného těžbou hnědého uhlí) a tím i posílení vztahu k Teplicím.  

 V dlouhodobé perspektivě posílení dopravních vztahů k Mostu obnovou silničního pro-
pojení, 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 pro-
středí obce a okolní krajiny - jako základní podmínky pro další rozvoj celého území. 

 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 život-
ního prostředí a kultivace obce.  
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B.3. Ochrana a rozvoj hodnot území obce  

Přírodní hodnoty  

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

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

Civilizační hodnoty  

Ochrana civilizačních hodnot řešeného území je zaměřena na zachovaný a nově vy-
tvořený  stavební fond - bytovou zástavbu, objekty veřejné občanské vybavenosti (mj. spor-
tovní 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 sys-
tém parkové zeleně, místní hřbitov s kapličkou.  

Celé katastrální území města Ledvice je územím s předpokládaným výskytem arche-
ologických 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 
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obslužnosti Ledvic obnovou dopravního spojení s Duchcovem. Podle vývoje řady okolností 
bude variantně buď již během několika let nebo v delším časovém horizontu ukončeno uklá-
dání 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 pod-
kladě 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 nyněj-
ších 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 do-
pravní organizaci území obce popsanou v následujících bodech a znázorněnou na přilože-
ném 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 technic-
ké služby (přestavbové území na ploše býv. skladiště mouru s probíhající rekulti-
vací) 

 severní okraj obce - převážně rekreační a sportovní plochy, občanská vybave-
nost - 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 bu-
doucím 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 výsyp-
ku, 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 poly-
funkční krajina zahrnující les, zemědělské plochy, vodní prvky, území se zajiště-
nou 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 pozitiv-
ního vlivu obnovení spojení Duchcova – Ledvic;  

 Západní směr (v širším měřítku) – urbanistická koncepce zahrnuje ve formě 
územní rezervy (v dlouhodobé perspektivě) možnost prověření obnovení doprav-
ního propojení Ledvic - Duchcova s Mosteckem a též prověření možnosti propo-
jení Ledvického rybníka a budoucího jezera Maxim (ve zbytkové jámě lomu Bíli-
na) plavebním kanálem;  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD, 

ELE 

Ledvický 

rybník 

rehabili-

tace MPZ  

  

S 

Lom Bílina, 

budoucí jezero 

Maxim 

   stav 
   návrh 

výhled a  
územní 
rezerva 

  DUCHCOV 

LEDVICE 

územní rezerva pro 

možnost budoucího 

propojení 

vnitřní výsypka 

lomu Bílina 

výsypka 

Pokrok 
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C.2. Vymezení zastavitelných ploch a koridorů 

Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 

Index max. 
zastavění, 

vč. zpevně-
ných 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 dopra-
va) 

0,81 neurčuje 
se   

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

Z4 TV plocha pro vodní hospodářství 1,69 neurčuje 
se   

vodní kanál pro dočasné vyloučení příto-
ku do prostoru bývalého odkaliště 

Z5 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční 

0,64 neurčuje 
se   

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

Z6 DS koridor dopravní infrastruktury 
- silniční (nemotorová dopra-
va)  

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 izolo-
vaného typu 

Z10 BI plocha bydlení - individuální 0,19 0,5 odhadovaná kapacita cca 1 - 2 RD izolo-
vaného typu; Nutno zohlednit podmíně-
nost využití plochy zasahující do ochran-
ného 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 izolo-
vaného 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 izolova-
ného 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 
posudku hodnotícího vlivy poddolování. 
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Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 

Index max. 
zastavění, 

vč. zpevně-
ných ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

Z19 BI plocha bydlení - individuální 0,45 0,5 odhadovaná kapacita cca 4 - 5 RD izolo-
vaného 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 poby-
tovým zázemím; principy zástavby převzít 
z územní studie: Rodinné domy a byty 
města Ledvice, jihozápad - 2010; pod-
mínka 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; pod-
mínka zpracování odborného posudku 
hodnotícího vlivy poddolování. 

Z23 RZ plocha rekreace - zahrádkář-
ské 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 přilehlé-
ho území  

Z26 BH plocha bydlení - hromadné 0,84 0,6 odhadovaná kapacita cca 30 bytů, 
s pobytovým zázemím, předpoklad situo-
vání společné garáže využívající zahlou-
bený 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 - zahrádkář-
ské 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 

Z32 OS plocha občanského vybavení - 
sport a rekreace 

0,25 neurčuje 
se   

doplňková sportovní plocha - propojení 
areálu fotbalového hřiště a klidového 
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Kód 
záměru 

Kód 
využití 

Způsob využití 
Výměra 

ha 

Index max. 
zastavění, 

vč. zpevně-
ných ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

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 rozvo-
jové 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. zpevně-
ných ploch 

Specifické podmínky, poznámka 

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

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

P4 BI plocha bydlení - individuální 0,26 0,5 odhadovaná kapacita cca 3 RD izolova-
ného typu (na místě nynějších provozů 
úpravny uhlí); Nutno zohlednit podmíně-
nost využití plochy – specifické základové 
podmínky na rekultivovaném území a 



 14 

zásah do ochranného pásma lesa. 

P5 ZX zeleň ochranná, izolační, 
ostatní 

0,14 neurčuje 
se   

izolační zeleň mezi obytnou částí a plo-
chou pro drobnou nerušící výrobu a vý-
robní 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 provo-
zů úpravny uhlí), žádoucí zajistit průběž-
nou 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 dopra-
va) 

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 provo-
zů 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 provo-
zů 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 zá-
měru 

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 navržené-
ho 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 
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, 
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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 podo-
bě. 

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

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

A10 WT vodní plocha 1,48 prvek asanace a rekultivace krajiny, drobná vodní 
plocha – podklad: Souhrnný plán sanací a rekul-
tivací 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 podo-
bě. 

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

A13 WT vodní plocha 0,09 prvek asanace a rekultivace krajiny, drobná vodní 
plocha na Ledvickém potoce – podklad: Revitali-
zace 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 zámě-
ru 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 oboj-
kovou, 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 (ak-
tuálně krajský úřad) o povolení výjimek ze zákazů. 
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C.5. Systém sídelní zeleně 

1. Územní plán respektuje stávající systém sídelní zeleně a nejsou navrženy jeho zá-
sadní 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 in-
dividuální 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 kori-
doru 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). 

 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 
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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 roz-
vojovým 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 sil-
nice III. třídy. Silnice slouží jako obnovené spojení Duchcov - Ledvice a navazuje na 
komunikace v koridorech Z2 a Z44, silnice zároveň slouží jako vnější západní tangen-
ta města. Nově vedený úsek silnice je veden částečně v zářezu a je oddělen od roz-
vojových 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 mou-
ru 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 urče-
ný 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 bez-
pečnosti chodců.  

9. Koridor R8 - územní rezerva - Z důvodů možného budoucího rozvoje rekreace a tu-
ristiky v oblasti nového Ledvického rybníka je navržena územní rezerva pro silnici III. 
třídy vedená po východním břehu vodní plochy. Územní rezerva je napojena na míst-
ní komunikaci funkční skupiny C  - zóna 30 umístěnou v koridoru Z5 a spojující ko-
munikační 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 komuni-
kační 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 řešené-
ho 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 využití1 

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 zpří-

stupňující 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 para-
lelně se silnicí Duchcov - Ledvice (Z2) určený pro umístění místní komunikace nemo-
toristické funkční skupiny D2, který je navržen v rámci budoucího zvýšení rekreační-
ho 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 pa-
ralelně 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 Chotě-
jovice. 

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 tu-
ristiky 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 zasahu-
je 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 pro-
dloužení 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. Předpo-

kládá 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. 
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Veřejná hromadná doprava osob 

1. Veřejnou dopravu bude i nadále zajišťovat doprava autobusová s výhledovým přesu-

nem 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 školky. V rámci posilování integrace všech druhů do-

pravních 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 zkrá-

cení 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 para-
metry - TS2/ 35/0,4 kV) pro přestavbové plochy uvedené v bodě 3.  Dále bude trafo-
stanice zásobovat blízké stabilizované plochy. Dojte tak k odlehčení zátěže stávající 
trafostanice, jejíž rezerva bude využita pro napojení rozvojových ploch v západní čás-
ti intravilánu obce. Pro novou trafostanici je nutno vymezit v územním řízení samo-
statný pozemek přístupný z veřejného prostoru. Její poloha uvedená v grafické do-
kumentaci územního plánu je orientační a nezávazná. 

4. Z podrobné dokumentace je převzat projekt dálkového teplovodního nadzemního na-
paječe 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 proběh-
la souběžně se zpracováním této etapy územního plánu. Rozvody jsou realizovány 
jako podzemní /bezkanálové uložení/. Poloha rozvodů tepla uvedených v grafické do-
kumentaci územního plánu je orientační a nezávazná. 

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

7. Respektuje se a zachovává stávající telekomunikační systém a navrženo jeho rozší-
ření do rozvojových ploch. Rozšíření bude realizováno v souběhu s ostatními inže-
nýrskými sítěmi. 
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D.2.2. Vodní hospodářství  

Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou 

1. V souladu s koncepcí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje se re-
spektuje 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 pro-
pojeny 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. 

4.  V souvislosti s postupným navýšením spotřeby pitné vody bude provedena rekon-
strukce řadu v Mírové ulici.  

 

Kanalizace a čištění odpadních vod 

1. Územní plán respektuje a zachovává existující systém kanalizace a čištění odpad-
ních 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 do-
kumentaci 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 odkana-
lizovány přečerpáváním splaškových vod. 

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

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

7. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou převáděny záchytnými příko-
py 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 da-
ným 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 na-
kládání s odpady.  
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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 ak-
tivit 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.  

 

 

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 velko-
plošných rekultivací území lomu Bílina - SD, a.s.    

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

3. Do koncepce uspořádání krajiny je zahrnuta revitalizaci Ledvického potoka (dle stu-
die Revitalizace Ledvického potoka před zaústěním - projekt na odstranění ekologic-
kých škod .. 7/2010), která obsahuje i zřízení drobných vodních ploch (asanační plo-
chy 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. 
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E.2. Návrh systému ÚSES 

1. Koncepce uspořádání krajiny „vně“ zástavby území města Ledvice je dána projekto-
vými dokumentacemi k rekultivacím území lomu Bílina. Územní plán v tomto specific-
kém případě obce nacházející se v území zdevastovaném velkoplošnou těžbou re-
spektuje 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 prová-
děny rekultivace, zejména lesnické (dokončené rekultivační výsadby na jihu k.ú. Led-
vice) a hydrické (drobné vodní plochy, propojené založeným vodním tokem). Na tom-
to lokálním biokoridoru jsou vymezena dvě lokální (místní) biocentra: LBC 1 na Led-
vickém 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), do-
sadba dřevin dle přirozené druhové skladby (zejména náhrada hybridních topolů). 

LBC 2 

- minimální výměra: 4 ha, 

- 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 po-
dél potoka; v lesní části kombinovaného biocentra náhrada přípravných dřevin dřevi-
nami cílovými (dub, habr apod.). 

LBK A 

- minimální šířka: 20 m, 

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

- management: založení a údržba luk, výsadba a dosadba dřevin podél potoka, náhra-
da 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 břeho-
vým doprovodem dřevin lužního lesa), lesní (dřeviny lužního lesa), 

- management: dosadba dřevin dle přirozené druhové skladby (zejména náhrada hyb-
ridních topolů).  
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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 cílové-
ho 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 (před-
běžný odhad: na území Ledvic cca 65 ha, celková rozloha rybníka včetně území pat-
řícího k Duchcovu cca 80 ha). 

2. Postupně bude rekultivována vnitřní výsypku dolu Bílina, včetně provedení krajinář-
ských úprav. 

3. Rekreační využívání krajiny bude posíleno navrhovaným systémem pěších a cyklis-
tických 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 spolehli-
vou ochranu zastavěného území Ledvic i prostoru rizikového vzdutí u propustku pod 
tratí ČD č. 130 na východním okraji řešeného území proti přívalovým vodám přitéka-
jícím Krušnohorskými bystřinami (Osecký a Hájský potok, přeložka Klášterského po-
toka). 
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2. Územní plán navrhuje provést odpovídající protipovodňová opatření na obtoku Osec-
kého potoka kolem úložiště (dočasný vodní kanál) vedlejších energetických produktů, 
ve formě bezpečnostního přelivu  zaústěného do tohoto úložiště, a to po dobu exis-
tence tohoto úložiště. 

3. Územní plán upozorňuje na nutnost provedení souvisejících protipovodňových opat-
ření na přeložce Klášterského potoka pod nádražím Osek - v katastru města Ducho-
va, 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), dobý-
vací 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 technic-
kých 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.  

 

 

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 
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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 vy-
hlášce č. 501/2006 Sb. Nad rámec vyhlášky jsou vymezeny plochy zeleně a plochy rekulti-
vace - 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 předpi-
sech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, vibrace, zá-
pach 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. 

 

BH plochy bydlení - hromadné bydlení v bytových domech 

Hlavní využití:  

 bydlení v bytových domech; 

Přípustné využití: 

 bytové domy včetně doplňkových staveb; 
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 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 předpi-
sech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, vibrace, zá-
pach 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 předpi-
sech nad přípustnou míru a tím narušují rekreační funkce (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 1 nadzemní podlaží 
s možností využití podkroví; 

 index maximálního zastavění, vč. zpevněných ploch je stanoven na hodnotu 0,3. 
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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 předpi-
sech nad přípustnou míru a tím narušují funkce občanského vybavení (hlučnost, praš-
nost, 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 

 stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpi-
sech nad přípustnou míru a tím narušují funkce občanského vybavení (hlučnost, praš-
nost, 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; 
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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 komunikač-
ní 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 vy-
tvářet urbanistické i architektonické hodnoty daného místa; 

 

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; 
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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, urbanis-
tické 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, urbanis-
tické 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: 

 veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat krajinářské, urbanistické i ar-
chitektonické 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;  
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 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.); 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat a vytvářet urbanistické i archi-
tektonické 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; 
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 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; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

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

 

Z plochy zemědělské 

Hlavní využití:  

 zemědělský půdní fond;  

Přípustné využití: 

 související dopravní a technická infrastruktura; 



 33 

 pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (zemědělské stavby a změ-
ny 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 vytvá-
řeny 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 ne-
podléhající 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 vytvá-
řeny krajinářské, urbanistické a v opodstatněných případech i architektonické hodnoty 
daného místa; 

 

K plochy krajinné zeleně  

Hlavní využití:  

 nespecifikované plochy krajinné zeleně; 

Přípustné využití: 

 cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro  turistiku (altány, odpočinková a informač-
ní 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 ; 
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Nepřípustné využití: 

 využití území které brání nebo znesnadňuje budoucí rekultivaci vnitřních a vnějších vý-
sypek 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 vy-
volávat negativní účinky na životní prostředí překračující nad přípustnou míru limity uve-
dené v příslušných předpisech (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.) vůči zasta-
věným plochám využitým pro bydlení a zastavitelným plochám pro rozvoj bydlení na ji-
hovýchodním 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 pro-
duktů průmyslové a energetické výroby; 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 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 
součas-

ného 
využití 

Kód 
budou-

cího 
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; prověře-
ní v rámci územní studie nad-
místního 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 přiléha-
jící k návrhu koridoru obnove-
ného silničního spojení Ledvice 
- Duchcov a k vodnímu kanálu 
pro dočasné zamezení přítoku 
vody do prostoru úložiště VEP; 
prověření v rámci navrhované 
územní studie Ledvického ryb-
níka. 

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

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

R6 X, WP K plocha krajinné zeleně  6,48  plocha krajinné zeleně přiléha-
jící k budoucímu Ledvickému 
rybníku; prověření v rámci na-
vrhované územní studie Led-
vického rybníka. 

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

OS plocha občanského vybavení - 
sport a rekreace 

10,35  využití území bude respektovat 
hodnoty krajinné zeleně přilé-
hající k budoucímu Ledvickému 
rybníku; prověření v rámci na-
vrhované územní studie Led-
vického rybníka. 
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Kód 
záměru 

Kód 
součas-

ného 
využití 

Kód 
budou-

cího 
využití 

Možné budoucí využití 
Výměra 

ha 
Specifické podmínky pro 

prověření, poznámka 

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 - 
silniční (nemotorová doprava) 

0,53 koridor cyklostezky pro obsluhu 
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 mož-
ného budoucího využití v rámci 
budoucí změny ÚP Ledvic. 

R12 VD OV plocha veřejné občanské vy-
bavenosti  

0,67  plocha v současnosti využívaná 
pro drobnou výrobu a výrobní 
služby; předpoklad prověření 
možností využití v rámci bu-
doucí změny ÚP Ledvic (veřej-
ná vybavenost, možnost inte-
grace s bydlením a pod.). 

R13 ZX RZ plocha rekreace – zahrádkář-
ské kolonie 

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

R14 ZX RZ plocha rekreace – zahrádkář-
ské 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 vy-
bavenosti 

0,05 plocha využívaná jako zahrada, 
v budoucnosti prověření mož-
ností využití plochy pro občan-
ské 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 skře-
hotavého, skokana štíhlého, užovku obojkovou, modráčka, motáka pochopa a chřástala 
vodního), který výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ověří.  V případě prokázání výsky-
tu zvláště chráněného druhu, který by mohl být negativně záměrem ovlivněn, je nezbytné 
požádat příslušný orgán ochrany přírody (aktuálně krajský úřad) o povolení výjimek ze záka-
zů. 
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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 úze-
mí, 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).  
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M. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT 
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Územní plán nevymezuje tento druh staveb.  
 

 

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 
 


