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ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

A.

POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

V době rozhodnutí Zastupitelstva obce Světec o pořízení nového územního plánu byl v platnosti Územní plán
obce Světec vydaný v r. 2002 a jeho Změna č. 1, která byla schválena zastupitelstvem obce v roce 2010. V době
pořizování nového územního plánu nebylo zahájeno pořizování žádné nové změny Územního plánu Světec.

A.1 Rozhodnutí o pořízení územního plánu
Pořízení Územního plánu Světec (dále jen ÚP) bylo zahájeno po nabytí účinnosti novely stavebního zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jeho
zpracování a projednání se proto zcela řídilo tímto zákonem a jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
O pořízení nového územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Světec (dále jen ZO) v souladu se
stavebním zákonem usnesením č. 8/2012 ze dne 22.2.2012.
Pořízením ÚP Světec byl pověřen Úřad územního plánování Městského úřadu Bílina (dále jen pořizovatel),
jehož pověřený úředník splňuje kvalifikační požadavky stanovené § 24 stavebního zákona. Pro spolupráci
s pořizovatelem byla Zastupitelstvem obce Světec jmenována jako určený zastupitel starostka obce
Ing. Barbora Bažantová.
Na základě výsledků výběrového řízení na zpracování Územního plánu obce Světec, které bylo vyhlášeno dne
11. 7. 2013 a ukončeno dne 5. 8. 2013 se projektantem územního plánu stala společnost HaskoningDHV
Czech Republic, spol. s r.o.

A.2 Přípravné práce / Doplňující průzkumy a rozbory
Doplňující průzkumy a rozbory byly zhotovitelem územního plánu zpracovány v prosinci 2013. Základním
podkladem byly Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Bílina z r. 2014, jejichž součástí je
obec Světec.

A.3 Zadání ÚP
Na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem dle 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 Světec.
Návrh zadání byl projednán podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve znění dle tehdejších platných právních
předpisů. Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Světec bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu,
dotčeným orgánům a sousedním obcím dopisem č.j. MUBI 27454/2014 ze dne 14. 7. 2014. Veřejnosti bylo
projednání návrhu zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu zadání připomínky,
oznámeno na úřední desce Městského úřadu Bílina a na úřední desce Obecního úřadu Světec veřejnou
vyhláškou č.j.: MUBI 27603/2014. Návrh zadání byl v souladu s §47 odst. 2. stavebního zákona vystaven
k veřejnému nahlédnutí od 18. 7. 2014 do 22. 8. 2014. Dotčené orgány a krajský úřad mohly ve stanovené
lhůtě uplatnit své požadavky na obsah ÚP Světec 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. 2875/ZPZ/2014/SEA a JID 115187/2014/KUUK ze dne 13. 8. 2014
s konstatováním, že územní plánu Světec je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a stanovisko č.j.
3022/ZPZ/2014/N-2091 a JID 114601/2014/KUUK ze dne 12. 08. 2014 s konstatováním „Lze vyloučit, že

1

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

koncepce Návrh zadání územního pánu Světec může mít samostatně či ve spojení s jinými záměry významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích
oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje“. Vzhledem ke stanoviskům orgánu SEA byl
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 zadání ÚP Světec a předložil jej ke schválení zastupitelstvu obce Světec.
Zadání ÚP Světec bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Světec č. 26/4/2014 dne 17. 9. 2014.

A.4 Návrh ÚP a společné jednání
V souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona byl na základě schváleného zadání zpracován návrh ÚP a
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen URÚ). Společné jednání o návrhu ÚP a
vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ bylo oznámeno v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění,
sousedním obcím, krajskému úřadu a dotčeným orgánům dopisem č. j.: MUBI 26911/2015 ze dne 13. 07. 2015 s
oznámením místa a doby konání společného jednání, které se uskutečnilo dne 05. 08. 2015 na Městském
úřadě Bílina. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl umožněn dálkový přístup k návrhu
ÚP Světec, který byl po celou dobu zpřístupněn k nahlédnutí na webových stránkách Města Bílina, včetně
možnosti přímého nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě Bílina a na Obecním úřadě Světec. Účastníci
jednání byli vyzváni k uplatnění svých stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů od konání společného jednání
tj. do 04. 09. 2015. Ze strany dotčených orgánů nebyl uplatněn požadavek na prodloužení lhůty pro uplatnění
stanoviska v souladu s §50 odst. 2) stavebního zákona.
Veřejnost byla o projednání návrhu ÚP a vyhodnocení vlivů ÚP na URÚ informována formou veřejné vyhlášky č.
j.: MUBI 27633/2015 ze dne 13. 07. 2015, která byla vystavena na úředních deskách (včetně elektronických)
MěÚ Bílina a OÚ Světec. Veřejnou vyhláškou byli občané poučeni o lhůtách, ve kterých je možné podávat k
návrhu ÚP připomínky. Oznámení o vystavení návrhu ÚP bylo veřejnosti doručeno 15. den po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky na úředních deskách tj. 29. 07. 15. Připomínky mohla veřejnost v souladu s §50 odst. (3)
stavebního zákona doručit do 30 dnů ode dne doručení tj. do 28. 08. 2014.
V rámci připomínkového řízení obdržel pořizovatel od 19 oslovených dotčených orgánů celkem 13 stanovisek, ze
kterých 5 neuplatnilo žádné připomínky a 8 požadovalo respektování podmínek či úpravu textové a grafické části
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Ze sedmi obeslaných sousedních obcí uplatnilo svou
souhlasnou připomínku pouze město Bílina. Ostatní obce (Ledvice, Hostomice, Kostomlaty p. M., Ohníč,
Hrobčice a Bžany) možnost uplatnit své připomínky k návrhu ÚP nevyužily. Ze strany veřejnosti a ostatních
organizací byly uplatněny 4 připomínky z nich jedna uplatněná Ředitelstvím silnic a dálnic byla oznámením, že
ŘSD neuplatňuje žádné připomínky. Ostatní 3 připomínky vznesly požadavky na úpravu návrhu ÚP.
Po ukončení jednání s jednotlivými dotčenými orgány a veřejností zaslal pořizovatel v souladu §50 odst. (5)
stavebního zákona jako podklad pro vydání stanoviska KÚ ÚK, OŽP, org. SEA k návrhu koncepce podle § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jednotlivá stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle
odstavce 2 až 4 § 50 stavebního zákona. Žádost o vydání stanoviska byla krajskému úřadu doručena dopisem
č.j.: MUBI 40471/2015 ze dne 30.10.2015. V souladu s §50 odst. (5) stavebního zákona KÚ ÚK, OŽP, org. SEA
požádal o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska. Krajský úřad vydal své souhlasné stanovisko
k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí s podmínkami dopisem č.j.: 2875/ZPZ/2014/SEA, JID:
15763/2016/KUUK dne 25.01.2016.
Stanovisko krajského úřadu orgánu SEA se stalo jedním z dalších podkladů, které byly součástí žádosti o
stanovisko krajského úřadu dle §50 odst. (7) stavebního zákona. Žádost byla KÚ ÚK, odboru územního
plánování a stavebního řádu zaslána dopisem č.j.: MUBI 5300/2016 ze dne 04.02.2016. Krajský úřad vydal své
stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje (dále jen PÚR ČR) a souladu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem (dále jen ZÚR ÚK) dopisem č.j.: 388/UPS/2014, JID: 34050/2016/KUUK ze dne 24.02.2016,
kterým krajský úřad vyjádřil soulad se ZÚR a PÚR.
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V souladu s §51 stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel spolu s určeným zastupitelem výsledky projednání a
zpracoval pokyny pro úpravu návrhu územního plánu pro veřejné projednání. Na základě vyhodnocení výsledků
společného jednání byl návrh ÚP, včetně vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území, upraven
zpracovatelem ÚP do verze pro veřejné projednání.
V dokumentaci návrhu ÚP byly v rámci úprav pro veřejné projednání provedeny následující změny:
TEXTOVÁ ČÁST
Výklad pojmů – doplnění výkladu pro „těžký průmysl a energetika“
kap. B.2.1. Základní koncepce ochrany přírodních hodnot území obce Světec:
-

doplněna přírodní hodnota „zvláště chráněné druhy živočichů“

kap. C.2.1. Zásady plošného uspořádání území:
-

ze seznamu ploch s rozdílným způsobem využití vypuštěna plocha hromadného bydlení (BH)

kap. C.2.2. Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině):
-

vypuštěny plochy venkovského bydlení (BV) 06b-Z, 20-P, 21-P, 26-P, 42-P

-

vypuštěny plochy hromadné rekreace (RH) 13-Z, 15-Z

-

vypuštěna plocha rekreace v zahrádkových osadách (RZ) 44-Z

-

vypuštěna plocha rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) 105-K

-

vypuštěny plochy pro sport (OS) 01-Z, 17-Z

-

vypuštěna plocha drobné a řemeslné výroby (VD) 03-Z

-

doplněny plochy veřejných prostranství (PV) 62-Z, 63-Z, 64-Z

-

doplněna plocha dopravní infrastruktury (DS) 58-Z

-

doplněny plochy technické infrastruktury (TI) 60-P, 61-Z

-

doplněna plocha drobné a řemeslné výroby (VD) 26-P

-

doplněna plocha lehké výroby (VL) 59-Z

-

aktualizovány výměry ploch s upraveným rozsahem – 06a-Z (BV), 18b-Z (BV), 19c-Z (BV), 38-Z (BV),
43-Z (BV), 16-Z (ZV), 11-Z (DS)

-

aktualizovány souhrnné výměry ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,
dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, výroby a skladování

-

doplněny plochy změn v krajině 105-K - 109-K

kap. C.3.2. Vymezení zón prostorového uspořádání území:
-

vypuštění zón určujících maximální výšku zástavby V01, V34

-

doplnění zón určujících maximální výšku zástavby V51, V52

-

vypuštění zón určujících typ struktury zástavby S01, S34

-

doplnění zón určujících typ struktury zástavby S49, S50, S51

kap. C.4. Systém sídelní zeleně: vypuštění ploch hromadného bydlení z prvků stávajícího systému sídelní zeleně
-

doplnění plochy územní rezervy R03 do prvků navrženého systému sídelní zeleně

-

vypuštění plochy 44-Z z prvků navrženého systému sídelní zeleně

kap. D.1.2. Doprava v klidu:
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-

doplnění výroku, kterým se vymezuje plocha 58 – Z pro rozšíření parkoviště v areálu AGC Automotive
Czech, a.s.

kap. D.1.4. Pěší a cyklistická doprava:
-

doplnění výčtu ploch pro zajištění pěší a cyklistické dostupnosti nově navrhovaných rekreačních ploch
kolem vodní nádrže Márinka o plochu územní rezervy R03

-

úprava výroku, kterým se stanovuje podmínka zajištění veřejné prostupnosti – vypouští se specifikace
„pro chodce a cyklisty“, doplňuje se podmínka zajištění dopravní obslužnosti a přístupu

-

doplnění výčtu ploch rozvojového území v jižní části sídla Světec o plochy územní rezervy R06 a R07

-

změna specifikace způsobu využití plochy 26-P z bydlení na drobnou a řemeslnou výrobu

-

doplnění nové cyklotrasy C10 do navrženého systému cykloturistických tras – pro příčné propojení
cyklotrasy C8 a cyklotrasy B9lina – Světec přes Radovesickou výsypku

kap. D.2.2. Odvádění a likvidace odpadních vod:
-

doplnění výroku, kterým se vymezuje plocha 60-P pro novou ČOV v k.ú. Pohradice

-

úprava výroku, kterým se vymezuje nová ČOV v k.ú. Štrbice – namísto bodové značky jako plocha 61-Z

kap. D.2.3. Zásobování elektrickou energií:
-

vypuštění výroku, stanovujícím podmínku dvojcestného zásobování energiemi

kap. D.2.5. Zásobování teplem:
-

vypuštění výroku, kterým je navrženo upřednostnění alternativních a obnovitelných zdrojů energie

kap. D.3. Občanské vybavení:
-

vypuštění výroku, kterým se vymezuje plocha 01-Z (OS)

-

úprava výroku, kterým se vymezuje plocha 17-R – vymezuje se plocha územní rezervy R04

kap. D.4. Veřejná prostranství:
-

doplnění navrhovaného systému veřejných prostranství o plochy 62-Z, 63-Z, 64-Z

-

úprava výroku, kterým se do systému veřejných prostranství navrhuje začlenit plocha 16-Z – rozšíření o
plochu územní rezervy R03

-

úprava výroku, kterým se vymezují koncepční prvky – vypouští se specifikace prostupnosti pouze pro
chodce a cyklisty a nahrazuje se pojmem „veřejná dopravní prostupnost“

-

úprava výroku, kterým se vymezuje podmínka veřejné prostupnosti území VP-01 – výčet ploch 18b-Z a
19c-Z se doplňuje o navazující výhledové rozvojové území

-

odstranění ploch 06a-Z, 06b-Z, 17-Z, 38-Z, 53b-Z a 53a-Z, u nichž vymezení veřejných prostranství
ztratilo smysl díky redukci výměry, z výčtu v tabulce ploch s podmínkou vymezení veřejných prostranství
se vypouští Z

-

v tabulce ploch s podmínkou vymezení veřejných prostranství se aktualizují rozlohy upravených ploch a
příslušné minimální výměry veřejného prostranství,

kap. E.3 – Územní systém ekologické stability
-

doplnění výčtu ploch změn v krajině pro zajištění funkčnosti ÚSES o plochy 105-K – 109-K

kap. E.6. Ochrana před povodněmi:
-

doplnění výroku, kterým se stanovuje ochrana evakuačního střediska v Chotějovicích pro případ zvláštní
povodně pod vodním dílem Všechlapy

kap. E.7. Rekreační využívání krajiny:
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-

úprava výroku, stanovujícího rozsah území pro rozvoj rekreace kolem vodní nádrže Márinka – vypuštění
ploch 13-Z, 15-Z, 16-Z, 105-K, doplnění ploch územní rezervy R03, R04, R05

-

úprava výroku, kterým se vymezují plochy pro rozvoj individuální rekreace – vypuštění ploch 44-Z a 56-Z

kap. F.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:
-

vypuštění podmínek pro plochy hromadného bydlení (BH)

-

plochy venkovského bydlení (BV) – v přípustném využití „související dopravní a technická
infrastruktura“ doplnění pojmu „nezbytná“, v podmíněně přípustném využití doplnění „bydlení v bytových
domech“

-

plochy individuální rekreace (RI), plochy hromadné rekreace (RH), plochy rekreace v zahrádkových
osadách (RZ), plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN), plochy veřejného občanského
vybavení (OV), plochy komerčního občanského vybavení (OK), plochy občanského vybavení - sport
(OS), plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH), plochy veřejných prostranství (PV), plochy veřejných
prostranství – veřejná zeleň (ZV), plochy smíšené obytné - venkovské (SV), plochy těžkého průmyslu a
energetiky (VT), plochy výroby energie – fotovoltaická elektrárna (VE), plochy lehké výroby (VL), plochy
drobné a řemeslné výroby (VD), plochy zemědělské výroby (VZ), plochy soukromé zeleně (ZS), plochy
vodní a vodohospodářské (W), plochy krajinné zeleně (NK), koridory drážní dopravy (DZ.k) –
v přípustném využití „související dopravní a technická infrastruktura“ doplnění pojmu „nezbytná“

-

plochy občanského vybavení - občanské vybavení veřejné (OV) a občanské vybavení komerční (OK) –
úprava textu hlavního využití na stavby a zařízení veřejného občanského vybavení a stavby a zařízení
komerčního občanského vybavení a doplnění odkazu na výklad pojmů

-

plochy silniční dopravy (DS) – v přípustném využití „související technická infrastruktura“ doplnění pojmu
„nezbytná“

-

plochy drážní dopravy (DZ) – v přípustném využití „související dopravní infrastruktura silniční“ doplnění
pojmu „nezbytná“, v přípustném využití „související technická infrastruktura“ doplnění pojmu „nezbytná“

-

plochy technické infrastruktury (TI) – v přípustném využití „související dopravní a technická
infrastruktura“, vypuštění pojmu „technická“, doplnění pojmu „nezbytná“

-

plochy výroby – těžký průmysl a energetika (VT), lehká výroba (VL), drobná a řemeslná výroba (VD) –
doplnění odkazu na výklad pojmů

-

plochy zemědělské půdy (NZ) – úprava a výrazná redukce hlavního, přípustného a podmíněně
přípustného využití se zachováním výhradně takového využití, které je v souladu se zákonem o ochraně
ZPF

-

plochy lesa (NL) – úprava a výrazná redukce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití se
zachováním výhradně takového využití, které je v souladu se zákonem o ochraně PUPFL

kap. G.1. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
-

doplněny veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury VD08, VD09, VD10

-

doplněna veřejně prospěšná opatření ÚSES VU02 – VU06

kap. H.2. Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo:
-

úprava výčtu pozemků, dotčených vymezením veřejného prostranství PP01

kap. J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek
pro jeho prověření:
-

doplnění ploch územních rezerv R03, R04, R05, R06, R07

kap. L 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 a vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti:
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-

úprava výčtu ploch změn s podmínkou zpracování územní studie, které jsou součástí plochy US-01

-

doplnění ploch US-02 a US-03, pro které se stanovuje podmínek zpracování územní studie

-

úprava podmínek pro zpracování územní studie – doplnění o návrh způsobu dělení či scelování
pozemků

kap. N. Stanovení pořadí změn v území:
-

úprava výčtu ploch, pro které se stanovuje pořadí změn v území – vypuštění ploch 06a-Z, 06b-Z, 20-P,
21-P, 26-P, 27-P, 28-P, 29-P, 38-Z, 52a-Z, 52b-Z, 53a-Z, 53b-Z

kap. O. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt:
-

specifikace výčtu architektonicky nebo urbanisticky významných staveb konkrétním umístěním, případně
číslem pozemkové parcely

-

doplnění výroku o vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v Hlavním a
Koordinačním výkrese

V odůvodnění návrhu ÚP byly upraveny příslušné části textu, vztahující se k měněným výrokům návrhu ÚP,
včetně příloh (tabulka bilancí rozvojových ploch a tabulka vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL) a dále byly
doplněny kapitoly:
-

A.3. Postup pořízení územního plánu – Návrh ÚP

-

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

-

C.2. Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona

-

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

-

K. Vyhodnocení připomínek

V souladu s výsledky společného jednání a na základě změn dokumentace návrhu ÚP byly upraveny i příslušné
části textu Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
GRAFICKÁ ČÁST
-

změna způsobu využití stabilizovaných ploch v rozsahu pozemků p.p.č. 279/1, 96, 478, 91 a 92 v k.ú.
Štrbice z ploch zeleně soukromé (ZS) a rekreace v zahrádkových osadách (RZ) na plochy venkovského
bydlení (BV)

-

ÚSES – odlišení lokálních biocenter vložených do lokálních biokoridorů od lokálních biocenter vložených
do regionálních biocenter

-

vypuštění DP Pohradice – Svornost

-

zpřesnění grafického vyjádření ložisek výhradních nerostů

-

úprava grafického vyjádření nemovitých kulturních památek

-

doplnění jednotlivých staveb s podmínkou zpracování projektové dokumentace autorizovaným
architektem

-

změna hranice katastrálního území dle předaného podkladu (k.ú. Štrbice, k.ú. Pohradice)

-

úpravy vymezení ploch změn a ploch územní rezervy, v souladu s textovou částí
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A.5 Veřejné projednání návrhu ÚP
O upraveném a posouzeném návrhu ÚP včetně vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území bylo
zahájeno řízení o návrhu podle § 52 stavebního zákona. Veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI 26951/2017 ze dne
26.06.17 bylo oznámeno místo a termín konání veřejného projednání. Návrh byl v tištěné podobě vystaven k
veřejnému nahlédnutí v termínu od 27.06.2017 do 16.08.2017 na Městském úřadě Bílina a na Městském úřadě
Světec a v elektronické podobě na internetových stránkách Města Bílina. Veřejnou vyhláškou byla veřejnost
informováno o možnosti uplatnění připomínek a námitek nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného
projednání tj. do 16.08.2017 s upozorněním, že k později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Jednotlivě byly přizvány dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad oznámením č.j.: MUBI 26454/2017 ze
dne 21.06.2017. Dotčené orgány a krajský úřad pořizovatel vyzval k podání stanovisek k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny. Veřejné projednání návrhu se konalo dne 09.08.2017 od 15.00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu Světec.
Na veřejném projednání byl podán výklad projektantem ÚP Světec. 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 7
dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 16.08.2017 s upozorněním, že k později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se v souladu s §52 odst. (3) stavebního zákona nepřihlíží. V zákonem stanovené lhůtě
obdržel pořizovatel 15 stanovisek dotčených orgánů. Z doručených stanovisek 2 stanoviska požadovala úpravu
návrhu ÚP, ostatní s návrhem ÚP souhlasili bez připomínek. Ze sedmi obeslaných sousedních obcí (Ledvice,
Hostomice, Kostomlaty p.M., Ohníč, Hrobčice a Bžany) neuplatnila připomínku v rámci veřejného projednání
žádná z obcí.
Ze strany veřejnosti a ostatních organizací byla uplatněna 1 připomínka a 2 námitky. Připomínka byla uplatněna
Českými drahami, a.s., a byla pouze upozorněním na vlastnické vztahy ČD, a.s. v řešeném území a upozorněním
za jakých podmínek lze zřizovat a provozovat stavby v ochranném pásmu ČD. Mimo uvedené nebyly ČD, a.s.
uplatněny žádné jiné připomínky a námitky. Připomínka uplatněná ČD, a.s. byla vyhodnocena jako připomínka
souhlasná.
Uplatněné námitky podané v rámci veřejného projednání spolu s připomínkami uplatněnými při společném
projednání, pořizovatel vyhodnotil v souladu s §53 stavebního zákona a návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek č.j.: MUBI 44328/2017 ze dne 22.11.2017 zaslal dotčeným orgánům k uplatnění
stanovisek. Všechny oslovené dotčené orgány s předloženým návrhem vyjádřily souhlas.
V souladu s §53 odst. (1) stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
výsledky projednání. Výsledkem vyhodnocení veřejného projednání byly úpravy, které byly pořizovatelem a
určeným zastupitelem vyhodnoceny jako úpravy, které nevyžadují opakovat veřejné projednání.
Na základě požadavků Krajského úřadu Ústeckého kraje k problematice ZPF byl návrh ÚP upraven
zpracovatelem ÚP do verze pro vydání navazujícího stanoviska KÚ.
TEXTOVÁ ČÁST
V dokumentaci návrhu ÚP byly provedeny následující změny:
-

úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – zemědělská půda (NZ)

-

změna využití stabilizovaných ploch vymezených na pozemcích ZPF z krajinné zeleně (NK) na
zemědělskou půdu (NZ)

-

vymezení ploch soukromé zeleně (ZS) na pozemcích ZPF mimo zastavěné území jako ploch
zastavitelných s navrhovaným způsobem využití ZS – 01-Z, 03-Z, 13-Z, 15-Z, 16-Z, 17-Z, 20-Z, 21-Z,
42-Z, 44-Z a 55-Z

-

vymezení nových zastavitelných ploch 13-Z (ZS – zeleň soukromá a vyhrazená) a 56-Z (BV – bydlení
venkovské)
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-

vymezení nových ploch změn v krajině 110-K, 111-K, 112-K, 113-K, 114-K, 115-K, 116-K, 117-K, 118—
K, 119-K, 120-K, 121-K, 121-K, 122-K, 123-K, 124-K, 125-K, 126-K, 127-K, 128-K, 129-K (NK – krajinná
zeleň) a 130-K, 131-K (NL- plochy lesa)

-

vymezení nových veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění – ploch krajinné zeleně (NK) pro
realizaci ÚSES: 110-K, 111-K, 114-K, 115-K, 119-K, 120-K, 121-K, 122-K, 123-K, 125-K, 126-K, 127-K

GRAFICKÁ ČÁST
-

úpravy grafické části v návaznosti na úpravy v textové části

V odůvodnění návrhu ÚP byly upraveny příslušné části textu, vztahující se k měněným či doplněným výrokům
návrhu ÚP, včetně přílohy P.2 - tabulka vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL a dále byly doplněna kapitola:
-

I.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Po vyhodnocení výsledků veřejného jednání přezkoumal pořizovatel soulad návrhu ÚP Světec dle hledisek
uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, na základě, kterých dospěl k závěru, že návrh ÚP není
v souladu s územně plánovací dokumentací kraje tj. Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve
znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 20.05.2017. Vzhledem ke skutečnosti, že napravení nesouladu
bude přestavovat podstatnou úpravu návrhu ÚP, bude nezbytné provést opakované veřejné projednání
v rozsahu provedených úprav obdobně podle § 52 stavebního zákona.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání pořizovatelem byl návrh ÚP upraven zpracovatelem ÚP
do verze pro opakované veřejné projednání.
V dokumentaci návrhu ÚP byly provedeny následující změny:
TEXTOVÁ ČÁST
-

sloučení zastavitelných ploch 18b-Z, 19c-Z a části 16-Z do 18-Z, sloučení zastavitelných ploch 18a-Z,
19a-Z a části 16-Z do 19a-Z

-

sloučení ploch územních rezerv R06 a R07, úprava hranic ploch územních rezerv R03, R04 a R05

-

vymezení koridoru X02 pro pěší a cyklistické propojení sídla Chotějovice a obce Bílina, s odbočkou do
železniční stanice Chotějovice, vymezení jako koridoru VPS VD.k02 s možností vyvlastnění

-

vymezení koridoru X03 pro dopravní propojení silnic III/25321 a III/25316, vymezení jako koridoru pro
VPS VD.k03 s možností vyvlastnění

-

vymezení koridoru X04 pro dvojité vedení 400kV, úsek Výškov – Chotějovice dle ZÚR ÚK, vymezení
jako koridoru pro VPS VT.k01 s možností vyvlastnění

-

nová plocha lehké výroby (VL) 65-Z a upřesnění rozsahu plochy 59-Z v souladu s vydanými správními
rozhodnutími

-

nová plocha lehké výroby (VL) 66-Z včetně vymezení nové zóny prostorového uspořádání území V53 /
S52, redukce plochy 101-K

-

nové plochy drobné a řemeslné výroby (VD) 67-Z a 68-Z, včetně vymezení nové zóny prostorového
uspořádání území V55 / S53 a nové zóny určující maximální výšku zástavby V54

-

změna vymezení areálu VHS holding, s.r.o. v k.ú. Chotějovice ze stabilizované plochy výroby drobné a
řemeslné na výrobu lehkou

-

vypuštění plochy 57-Z (DS) a vymezení realizované komunikace jako stabilizovaná plocha DS

-

vypuštění plochy 08-Z (PV) a vymezení záměru cyklostezky jako koridor X05 z důvodu úpravy polohy
komunikace (v původně vymezené ploše 57-Z)
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-

změna rozsahu ploch 07-Z (ZV), 09a-P (ZV), 09-b (ZV), 09c-Z (ZV), 10-Z (ZV) a 25-Z (VD) v návaznosti
na aktualizaci katastrální mapy

-

změna názvu dotčeného k.ú. u plochy 07-Z (ZV) v návaznosti na změny katastrálních hranic

-

doplnění koncepčního prvku propojení VP-04 přes plochy 18-Z a 19a-Z

-

upřesnění požadavků na obsah územní studie pro plochy US-01 a US-03

-

oprava stanovení pořadí změn v území v návaznosti na úpravy ploch s podmínkou etapizace

GRAFICKÁ ČÁST
-

úpravy grafické části v návaznosti na úpravy v textové části

-

oprava vymezení zóny prostorového uspořádání S43/V43 dle vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití

-

rozšíření zóny prostorového uspořádání S12/V10 o nově vymezenou plochu lehké výroby 65-Z

-

rozšíření zóny prostorového uspořádání určující typ struktury zástavby S49 o novou plochu drobné a
řemeslné výroby 67-Z

-

změna rozsahu správního území obce a úprava hranice katastrálního území Světec, Chotějovice a
Chotovenka, dle aktuálního stavu KN po provedených pozemkových úpravách

V odůvodnění návrhu ÚP byly upraveny příslušné části textu, vztahující se k měněným či doplněným výrokům
návrhu ÚP, včetně příloh (tabulka bilancí rozvojových ploch a tabulka vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL) a dále
byly doplněny kapitoly:
-

A.5. Veřejné projednání návrhu ÚP

-

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

-

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

-

E. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska vazeb obce Světec na území okolních obcí

-

J. Rozhodnutí o námitkách

-

K. Vyhodnocení připomínek

V koordinačním výkrese byl obnoven zákres hranice OP přírodního léčivého zdroje II. stupně (II.C) dle návrhu pro
společného jednání.

A.6 Opakované veřejné projednání návrhu ÚP
Na základě povinnosti provést opakované veřejné projednání, požádal pořizovatel v souladu s §53 odst. (2)
stavebního zákona o stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, OŽPZ – SEA jako příslušného orgánu
ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska
vlivů na životní prostředí. Krajský úřad provedl zjišťovací řízení a vydal svým stanoviskem č.j.:
KUUK/15188/2019/ZPZ ze dne 29.01.19, že je nutné posoudit upravený návrh Územního plánu Světec
z hlediska vlivů na životní prostředí.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl návrh ÚP, včetně vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na
udržitelný rozvoj území, upraven zpracovatelem ÚP do verze pro opakované veřejné projednání. O upraveném a
posouzeném návrhu ÚP včetně vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území bylo zahájeno řízení o
návrhu podle § 52 stavebního zákona. Veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI12923/2019 ze dne 25.03.19 bylo
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oznámeno místo a termín konání opakovaného veřejného projednání. Návrh byl v tištěné podobě vystaven k
veřejnému nahlédnutí v termínu od 25.03.19 do 06.05.2019 na Městském úřadě Bílina a na Obecním úřadě
Světec a v elektronické podobě na internetových stránkách Města Bílina. Veřejnou vyhláškou byla veřejnost
informována o možnosti uplatnění připomínek a námitek k upraveným částem návrhu územního plánu nejpozději
do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 06.05.2019 s upozorněním, že k později uplatněným
námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Jednotlivě byly přizvány dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad
oznámením č.j.: MUBI 16053/2019 ze dne 10.04.2019. Dotčené orgány a krajský úřad pořizovatel vyzval
k podání stanovisek k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny. Veřejné projednání návrhu
se konalo dne 29.04.2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Světec.
Na veřejném projednání byl podán výklad projektantem ÚP Světec. 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 7
dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 06.05.2019 s upozorněním, že k později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se v souladu s §52 odst. (3) stavebního zákona nepřihlíží. V zákonem stanovené lhůtě
obdržel pořizovatel 16 stanovisek dotčených orgánů. Z doručených stanovisek 2 stanoviska požadovala úpravu
návrhu ÚP, ostatní s návrhem ÚP souhlasili bez připomínek. Ze sedmi obeslaných sousedních obcí (Ledvice,
Hostomice, Kostomlaty p.M., Ohníč, Hrobčice a Bžany) neuplatnila připomínku v rámci veřejného projednání
žádná z obcí.
Ze strany veřejnosti a ostatních organizací nebyla uplatněna žádná připomínka, ze strany dotčených vlastníků a
oprávněných investorů byly uplatněny 2 námitky, z nichž jedna byla uplatněna vlastníkem dotčených pozemků a
jedna oprávněným investorem.
Uplatněné námitky podané v rámci opakovaného veřejného projednání, pořizovatel vyhodnotil v souladu s §53
stavebního zákona a návrh rozhodnutí o námitkách č.j.: MUBI 54158/2019 ze dne 10.12.2019 zaslal dotčeným
orgánům k uplatnění stanovisek. Všechny oslovené dotčené orgány s předloženým návrhem vyjádřili souhlas.
V souladu s §53 odst. (1) stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
výsledky projednání. Výsledkem vyhodnocení opakovaného veřejného projednání byly drobné úpravy, které byly
pořizovatelem a určeným zastupitelem vyhodnoceny jako úpravy, které nevyžadují opakované veřejné
projednání.
Na základě vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání pořizovatelem byl návrh ÚP upraven
zpracovatelem ÚP do verze pro vydání v zastupitelstvu obce.
V dokumentaci návrhu ÚP byly provedeny následující změny:
TEXTOVÁ ČÁST
-

doplnění vyhodnocení souladu s Aktualizací č. 2 a 3 PÚR ČR

-

doplnění vyhodnocení souladu s Aktualizací č. 3 ZÚR ÚK

-

úprava názvů kapitol textové části ÚP dle platného znění přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

-

aktualizace vymezení zastavěného území ke dni 18.2.2020 (na podkladu aktuální katastrální mapy) –
v důsledku úprava rozsahu ploch
07-Z (ZV) – zahrnutí zbývající části pozemku p.p.č. 289 (st.), k.ú. Světec do zastavěného území
53-Z (BV) – zahrnutí realizovaného rodinného domu na pozemcích p.p.č. 106 (st.), 107 (st.) a 39/52, k.ú.
Štrbice do zastavěného území
65-Z (VL) – zahrnutí pozemku p.p.č. 436 a zbývajících částí pozemků p.p.č. 434 (st.) , 76/48 a 76/49, k.ú.
Chotějovice do zastavěného území
(nejedná se o podstatnou úpravu, která by vyvolala nutnost opakovaného veřejného projednání)

-

upřesnění využití ploch 67-Z a 68-Z (VD) na stavby a zařízení související s těžbou a zpracováním dřeva,
v souladu s vydaným územním rozhodnutím ze dne 24.9.2018 (kap. F.1)
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-

lokální rozšíření koridoru X05 na celé pozemky ppč. 658, k.ú. Světec a ppč. 168/29, k.ú. Chotovenka, na
základě požadavku KÚÚK, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu

GRAFICKÁ ČÁST
-

úpravy grafické části v návaznosti na úpravy v textové části

A.7 Vydání ÚP
Po vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání přezkoumal pořizovatel soulad návrhu ÚP Světec
dle hledisek uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Na základě výsledků opakovaného veřejného
projednání byl návrh ÚP Světec upraven a spolu s jeho odůvodněním byl předložen v souladu s § 54 stavebního
zákona Zastupitelstvu obce Světec, 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 ÚP Světec s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
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B.

VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO
P L Á N U P O D L E § 5 3 O D S T. 4 S TAV E B N Í H O Z Á K O N A

B.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Světec
s Politikou územního rozvoje ČR
Dne 20. 7. 2009 byla usnesením vlády ČR č. 929 schválena Politika územního rozvoje 2008. Následně byly
schváleny tyto aktualizace PÚR ČR:
-

Aktualizace č. 1 PÚR ČR dne 15. dubna 2015 (usnesení vlády č. 276),
Aktualizace č. 2 PÚR ČR dne 2. září 2019 (usnesení vlády č. 629),
Aktualizace č. 3 PÚR ČR dne 2. září 2019 schválena (usnesení č. 630).

Dle § 31 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), je Politika územního rozvoje ČR ve
znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen „PÚR ČR“) nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání
územních plánů a Územního plánu Světec ji proto musí plně respektovat.

B.1.1 Republikové priority územního plánování pro zajištění trvale udržitelného rozvoje
V následujícím textu jsou uvedeny priority územního plánování dle PÚR (kurzívou). Vyhodnocení souladu
Územního plánu Světec s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem PÚR ČR.
(14)

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

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území – respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou
legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích
ekologických, retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území obce je zaměřena na posílení
a využívání vodních prvků v území, s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova. Plochy podél Štrbického potoka a
řeky Bíliny jsou navrženy k vytvoření komunikační osy pro pěší a cyklisty s maximálním důrazem na zachování
stávající zeleně. Územní plán chrání přírodní hodnoty na území obce, zejména důsledně chrání všechny plochy
lesů a veřejné zeleně a navrhuje další plochy k zalesnění a k založení veřejné zeleně. Územní plán chrání také
všechny stávající plochy krajinné zeleně a navrhuje jejich další rozvoj. Územní plán důsledně chrání volnou
krajinu před nekoordinovanou exploatací zástavby, rozvoj nové zástavby koncentruje výhradně v bezprostřední
vazbě na zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových sídel ve volné krajině.
Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky významné stavby a
urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území obce Světec, jeho historického vývoje a
kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku.
Hlavním předmětem ochrany v Územním plánu Světec je historické jádro sídla Světec, především pak historický
komplex zámku se zámeckým parkem a přilehlá fara a kostel sv. Jakuba Většího. Ochrana těchto významných
místních dominant je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad prostorového uspořádání území a
podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále zejména
regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další
architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem historického vývoje obce Světec. Územní plán
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také důsledně chrání dochovaný systém veřejných prostranství, s důrazem na centrální Preissigovo náměstí,
které je dokladem historického vývoje osídlení obce. Územní plán svým návrhem dotváří založenou a vlivem
těžby do značné míry narušenou strukturu zástavby. Cílem je zkompaktnění a funkční propojení oddělených částí
obce. Přednostně jsou k dostavbám využívány proluky mezi stávající zástavbou či nedostatečně využívaná a
zdevastovaná území, zejména území charakteru brownfields.
Územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí stávající dochovanou strukturu osídlení obce Světec, tvořenou
dodnes dochovaným jádrovým sídlem Světec a oddělenými sídly Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Historická sídelní
struktura obce byla v minulosti fatálně narušena povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi,
s důsledkem v úplném a nenávratném zánikem sídel Pohradice a Chotovenka. Další narušení sídelní struktury
obce nelze připustit a územní plán proto vytváří důsledně podmínky pro stabilizaci a další udržitelný rozvoj sídel
na území obce.
I přes značně nepříznivou polohu a expozici negativními vlivy automobilové a železniční dopravy, blízké
Elektrárny Ledvice a povrchového dolu Bílina stabilizuje územní plán obytné sídlo Chotějovice, zejména pro jeho
velkorysé založení jako někdejší dělnické kolonie a zejména pak jako doklad a memento hornické minulosti nejen
obce Světec, ale celého regionu Podkrušnohoří. Nejcennější částí sídla Chotějovice, kterou územní plán
vymezuje chránit jako jednu z kulturních hodnot území obce, je hornická osada založená v letech 1928 – 29
podle zastavovacího plánu Otakara Fierlingera mezi dnešními ulicemi Smetanova, Palackého a Dvořákova.
V okolí Chotějovic navrhuje územní plán zejména zlepšení podmínek pro rekreaci, obnovu přírodních prvků a
rekultivaci území poznamenaných důsledky průmyslové výroba a těžební činnosti.
Oddělená sídla Štrbice a Úpoř jsou územním plánem chráněna jako dochovaná venkovská sídla ve volné krajině
podhůří Českého středohoří.
Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická
struktura osídlení se zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a
na citlivý přechod zástavby do volné krajiny.
Územní plán chrání a rozvíjí všechny civilizační hodnoty v území a navrhuje jejich doplnění zejména s ohledem
na celkový rozvoj území obce a s ohledem na zajištění optimálních podmínek obsluhy území dopravní a
technickou infrastrukturou, občanským vybavením a veřejnými prostranstvími.
Jedním ze zásadních ekonomických potenciálů obce Světec, který územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí, je
strategická poloha obce mezi významnými centry osídlení a jejich výborná dopravní dostupnost. S cílem
zachování podmínek výborné dopravní dostupnosti významných center osídlení (Bílina, Most, Chomutov,
Teplice, Ústí nad Labem) z obce Světec územní plán důsledně chrání a navrhuje rozvíjet stávající silniční síť a
železniční tratě včetně stanic a zastávek.
Koncepce uspořádání krajiny se zaměřuje na dotváření přírodních ploch v rámci prvků ÚSES a posílení
přírodních hodnot v rámci území obce, zejména pak začlenění ploch rekultivací ve vazbě na stávající lesní
porosty a doplnění ploch přírodních nejen v rámci navrhovaných prvků ÚSES.
Upadání venkovské krajiny území obce Světec brání územní plán vytvořením podmínek pro intenzifikaci využití
rekreačního využití krajiny, zejména návrhem rozvoje sítě cyklostezek a cyklotras a pěších tras s cílem zlepšení
podmínek prostupnosti krajiny při plném respektování a ochraně všech krajinných a přírodních hodnot území a
všech přítomných hodnotných struktur krajiny.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Územní plán důsledně chrání všechny v současné době zemědělsky využívané partie krajiny na území obce,
zejména zemědělské rekultivace na území Radovesické výsypky jižně od jádrového sídla Světec a ornou půdu
mezi jádrovým sídlem Světec a sídly Štrbice a Úpoř. Potenciální zábor zemědělské půdy je vyvolán výhradně
návrhem stabilizace a dotvoření urbanistické struktury sídel s cílem zkompaktnění jejich struktury zástavby,
případně zlepšení jejich dopravního propojení.
Územní plán důsledně chrání všechny ekologicky stabilní plochy v krajině, zejména plochy lesů, vodní plochy a
toky a plochy přirozené sukcese, včetně pestré mozaiky remízů a drobných plošek krajinné zeleně v rámci ploch
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orné půdy. S cílem zvýšení ekologických funkcí krajiny vymezuje územní plán prostorově spojitý systém
územního systému ekologické stability a navrhuje fragmenty ploch krajinné zeleně pro zajištění úplné funkčnosti
ÚSES.
(15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Územní plán vytváří předpoklady pro vyvážený územní rozvoj obce a pro sociální soudržnost jeho obyvatel.
Územní plán klade zásadní důraz na stabilizaci obytné a rekreační funkce sídel Světec, Chotějovice, Štrbice i
Úpoř a na jejich rozvoj s cílem dosáhnout stabilizace a dotvoření urbanistické struktury těchto obytných resp.
obytně rekreačních sídel.
Na území obce Světec jsou v současné době identifikovány dvě sociálně i prostorově segregované lokality
s rizikem ohrožení sociální soudržnosti obyvatel obce - sídliště v Chotějovicích a lokalita okolo bývalého
hlubinného dolu Lota Marie na severním okraji Světce. V obou lokalitách územní plán doporučuje prověřit jejich
budoucí prostorové vymístění resp. prověřit budoucí vyloučení bydlení a nahrazení jinými způsoby využití.
S cílem předcházet riziku sociální segregace nenavrhuje územní plán žádné nové prostorově izolované obytné
enklávy s rizikem vzniku sociálně vyloučených a prostorově segregovaných obytných lokalit. S cílem eliminovat
zcela riziko sociální segregace navrhuje územní plán vysokou míru veřejné prostupnosti všech nově
navrhovaných obytných území tak, aby ve všech obytných územích byla zajištěna přirozená sociální kontrola
území veřejností a nebyl umožněn vznik plošně rozsáhlých prostorově vyhrazených veřejně nepřístupných
soukromých obytných enkláv.
Pro předcházení negativním vlivům na sociální soudržnost obyvatel obce stabilizuje územní plán stávající sídelní
strukturu obce Světec. Rozvoj jednotlivých sídel navrhuje územní plán výhradně formou intenzifikace v rámci
zastavěného území nebo bezprostřední vazbě na stabilizovaná obytná území, přednostně pak v okrajových
prolukách na samé hranici zastavěného území. Územní plán návrhem rozvoje obytných území zachovává
kompaktnost a územní celistvost hlavních obytných resp. obytně rekreačních sídel tak, aby nedocházelo
k nepřiměřené plošné expanzi obytných území a tedy desintegraci obytných území od jádrových území
jednotlivých obytných sídel. Cílem je zachovat optimální pěší dostupnost jader sídel s koncentrací občanského
vybavení a obslužných funkcí ze všech obytných území. Územní plán zároveň vytváří podmínky pro posílení
pozice jádrového území sídla Světec tak, aby byla zachována funkce centrální pozice sídla Světec jako
přirozeného jádra společenství obyvatel.
(16)

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

Územní plán upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek. S ohledem na polohu
obce v rámci rozvojové osy OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb –
hranice ČR/Německo (- Bayreuth) a specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko dle PÚR ČR,
vytváří územní plán podmínky pro uspokojení zvýšených nároků na rozvoj území obce a to komplexně v různých
sférách rozvoje. S ohledem na velmi dobrou (rychlou a komfortní) dopravní dostupnost okolních spádových měst
(Bílina, Most, Teplice, Ústí nad Labem), a to nejen automobilem, ale především veřejnou hromadnou dopravou
(autobusem i po železnici) a přitom s ohledem na polohu v přírodně vysoce hodnotném podhůří Českého
Středohoří, lze očekávat v návrhovém období územního plánu vyšší nároky na rozvoj bydlení a rekreace.
V minulosti uplatňovanému jednostrannému hledisku hospodářského rozvoje území obcí v Podkrušnohoří a
Severočeské hnědouhelné pánvi, zejména upřednostňování těžebních aktivit a návazného palivového
energetického kombinátu, těžkého průmyslu a nákladní dopravy, na úkor kvality životního a obytného prostředí,
předchází územní plán důsledně návrhem rekultivace těžbou devastovaných území na krajinné a rekreační
využití, vyloučením dalšího rozvoje průmyslu na území obce a vytvořením podmínek pro kvalitní obytné prostředí
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obce, zejména pak návrhem rozvoje ploch pro bydlení, individuální i hromadnou rekreaci a ploch sídelní zeleně,
zejména pak veřejné zeleně v sídlech.
S cílem dalšího rozvoje rekreačního potenciálu území nejen pro potřeby každodenní rekreace obyvatel obce, ale
také pro potřeby uživatelů z širšího okolí a regionu, navrhuje územní plán plochy pro rozvoj infrastruktury
rekreace a cestovního ruchu ve vazbě na řeku Bílinu a vodní nádrž Márinka a pro zlepšení prostupnosti volné
krajiny pro chodce a cyklisty navrhuje nové cyklostezky podél Štrbického potoka a podél řeky Bíliny, jako součást
širší sítě cykloturistických tras propojujících vzájemně sídla na území obce Světec, ale i obec Světec s okolními
obcemi a městy.
Navrhovaná řešení územního plánu zohledňují podněty na rozvoj území obce uplatněné zástupci samosprávy
obce Světec a jednotlivými obyvateli obce a vlastníky pozemků a staveb na území obce v rámci zpracování
doplňujících průzkumů a rozborů a v rámci procesu projednání Návrhu Zadání ÚP Světec.
(16a)

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

Podmínky budoucího rozvoje obce Světec byly komplexně a v širších souvislostech posouzeny a vyhodnoceny
v rámci Doplňujících průzkumů a rozborů pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013) a
dále v rámci Územně analytických podkladů ORP Bílina 2014 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,
12/2014), které byly základními podklady pro zpracování ÚP Světec.
Návrh rozvoje území obce Světec vychází z integrovaného přístupu spočívajícího v postupu od celku k detailu, ze
vzájemné provázanosti strategické a územně plánovací úrovně návrhu rozvoje území a v neposlední řadě
z provázanosti a vzájemného zohlednění nároků na rozvoj jednotlivých systémů a funkčních složek v území.
Cílem řešení ÚP Světec je eliminovat nežádoucí dominanci některého ze systémů či některé ze složek území
nad ostatními. Územní plán navrhuje vyvážený rozvoj bydlení a odpovídající rozvoj veřejných prostranství a ploch
pro každodenní rekreaci obyvatel obce, pro zajištění ekonomického rozvoje území obce a zlepšení celkové
image obce navrhuje územní plán kultivaci pravého břehu řeky Bíliny a okolí vodní plochy Márinka s cílem
vytvoření podmínek pro vznik sportovně rekreačního areálu jako vstupní brány do území nedalekého Českého
středohoří a rekultivované Radovesické výsypky. S cílem eliminovat negativní vlivy povrchové těžby hnědého uhlí
a souvisejících aktivit navrhuje územní plán rekultivaci ploch devastovaných těžbou a provozem souvisejících
činností a vylučuje důsledně další rozvoj průmyslu s nepříznivými vlivy na životní a obytné prostředí v obci
(17)

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

Obec Světec má převážně obytný a rekreační charakter s relativně malým podílem ploch výroby a ploch pro další
ekonomické aktivity. I přesto vykazuje obec Světec dlouhodobě velmi příznivé ukazatele nezaměstnanosti
obyvatel, která se ve Světci dlouhodobě pohybuje hluboko pod průměrem celého Ústeckého kraje a je vůbec
nejnižší z obcí v ORP Bílina. Nízká nezaměstnanost v obci je dána především výbornou dopravní dostupností
vyšších center osídlení s koncentrací pracovních příležitostí v širokém spektru ekonomických odvětví (zejména
Bílina, Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem) ze Světce, a to dostupnost nejen individuální automobilovou
dopravou díky poloze obce na regionálně významné silnici I/13, ale také veřejnou hromadnou dopravou
autobusem i vlakem.
S cílem vytvoření podmínek k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn územní plán stabilizuje a
dále zlepšuje podmínky dopravní dostupnosti vyšších center osídlení z obce, zejména navrhuje zlepšení
dopravního napojení jádrového území obce Světec na silnici I/13 a dále vytváří podmínky pro možnou dostupnost
center osídlení podél řeky Bílina pro cyklisty. Územní plán dále na území obce Světec stabilizuje všechna
stávající produkční území. Podmínky pro vznik potenciálních nových pracovních příležitostí na území obce
vytváří územní plán zejména vymezením ploch smíšených obytných s možností umístění staveb a zařízení pro
občanské vybavení, nerušící drobnou a řemeslnou výrobu a výrobní i nevýrobní služby a další aktivity s vyšší
přidanou hodnotou a zejména pak návrhem na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, sportu a rekreace jako
předpokladu zvýšení podílu cestovního ruchu na celkové ekonomické výkonnosti obce.
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(18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Územní plán podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury území Ústeckého kraje tím, že zachovává význam a
pozici obce Světec v rámci struktury osídlení Ústeckého kraje jako lokálního centra osídlení s převažující obytnou
a rekreační funkcí zajišťující přednostně obsluhu místních obyvatel. Přitom územní plán stabilizuje a dále
zkvalitňuje dopravní napojení obce na okolní vyšší centra osídlení, čímž pro obyvatele obce Světec vytváří
podmínky pro optimální dostupnost vyššího občanského vybavení a pracovních příležitostí. Vyššími spádovými
centry osídlení pro obec Světec zůstávají zejména města Bílina, Most a Teplice s koncentrací širšího spektra
základního i vyššího občanského vybavení, ve vyšším řádu je pak spádovým centrem pro obec Světec samotné
krajské město Ústí nad Labem.
Řešením územního plánu jsou posilovány integrační vazby obce Světec na území okolních obcí i integrační
vazby jednotlivých sídel v rámci vlastní struktury obce Světec, a to zejména zlepšováním podmínek prostupnosti
území pro chodce a cyklisty, včetně návrhů nových cyklostezek a nových veřejných prostranství.
(19)

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

Na území obce Světec se v současné době nachází několik ploch, které svým charakterem odpovídají plochám
typu brownfields, tedy rozsáhlejší plochy opuštěných a nevyužívaných areálů v zastavěném území nebo plochy
nevhodně využívané nebo využívané jen velmi extenzivně. Především se jedná o území dřívějšího
hospodářského zázemí zámku ve Světci, nyní využívány částečně pro provoz skládky stavebního materiálu a
provoz Betonárky Světec, které jsou navrženy k přestavbě na plochy smíšené obytné a plochy bydlení. Další
v současné době nevyužívané objekty a areály, jako např. budova bývalé školy ve Světci, bytové domy u
bývalého hlubinného dolu Lotta Marie ve Světci, bývalé zemědělské objekty v Úpoři nebo bývalý objekt
smíšeného zboží ve Štrbicích jsou zařazeny do vhodných druhů stabilizovaných ploch, které umožní jejich
adekvátní využití.
Územní plán Světec navrhuje všechny disponibilní proluky a plochy v rámci zastavěného území vhodné
k intenzifikaci využití k novému zastavění. Celková disponibilní plocha proluk v zastavěném území však
neodpovídá predikované potřebě nových ploch pro bydlení pro pokrytí potřeby nových bytů v obci a potřebám
rozvoje rekreace na území obce, proto územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy, avšak výhradně ve
vazbě na zastavěné území tak, aby nedocházelo k nežádoucí exploataci nezastavěného území a fragmentaci
volné krajiny. Územní plán nevymezuje žádnou izolovanou zastavitelnou plochu ve volné krajině.
Pro zajištění hospodárného využívání území a ochranu nezastavěného území stanovuje územní plán pro
všechny plošně rozsáhlé zastavitelné plochy představující plošnou expanzi mimo zastavěné území pořadí změn
v území (etapizaci), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace vždy ve směru od
zastavěného území dále do volné krajiny.
Územní plán navrhuje rozvoj sídel s cílem zachování jejich kompaktního a koncentrického uspořádání, méně
náročného na dopravní obsluhu území sídel, na obsluhu systémy technické infrastruktury (zejména méně
náročné na dálku a uspořádání liniových vedení technické infrastruktury) a s optimálními podmínkami pěší a
cyklistické dostupnosti území sídel.
Veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce Světec jsou v územním plánu důsledně koordinovány. Územní
plán důsledně chrání všechny identifikované hodnoty území obce a ve svém řešení zohledňuje přítomné limity
využití území jako základní územně specifikované veřejné zájmy v území obce. Navrhovaný rozvoj bydlení,
komerčního občanského vybavení, rekreace, výroby a dalších soukromých zájmů je v územním plánu důsledně
vyvažován návrhem odpovídající výměry ploch pro veřejná prostranství, zejména pro veřejnou zeleň, a návrhem
odpovídajícího rozvoje dopravní a technické infrastruktury a veřejného občanského vybavení.
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Územní plán nevytváří žádné podmínky s rizikem rozvoje negativního trendu suburbanizace.
(20)

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

Územní plán důsledně respektuje veškeré zásady ochrany přírodních hodnot na území obce, všechny přírodní a
krajinné hodnoty důsledně chrání. Žádné z rozvojových záměrů nejsou v ÚP Světec vymezovány v konfliktních
polohách ve vztahu k ochraně krajiny a krajinných a přírodních hodnot. Naopak, územní plán vymezuje plochy
přírodních a krajinných hodnot jako stabilizované plochy v nezastavěném území. Územní plán v neposlední řadě
vymezuje plochy územního systému ekologické stability a vytváří podmínky pro jeho dotváření a zajištění
funkčnosti všech jeho prvků.
Územní plán chrání významné plochy zeleně v zastavěném území a navrhuje jejich vazby na přírodní plochy ve
volné krajině. Jako hlavní přírodní osy celého území obce, včetně území zastavěného, vymezuje územní plán
nivy vodních toků, řeky Bíliny a Štrbického potoka. Tato území vymezuje ÚP jako území neumožňující nové
zastavění a vymezuje je jako plochy krajinné zeleně nebo veřejné zeleně, čímž vytváří podmínky pro jejich
ochranu před nežádoucím zastavěním a pro žádoucí rozvoj přírodních funkcí (převaha vegetace, možnost rozlivu
v případě povodní, zajištění funkčnosti ÚSES ad.) v kombinaci s využitím pro každodenní rekreaci obyvatel obce
(pěší procházky, cyklistika, běh, in-line bruslení ad.).
S cílem ochrany krajiny a krajinného rázu stanovuje ÚP podmínky prostorového uspořádání území (především
maximální výšku zástavby a charakter a strukturu zástavby v jednotlivých sídlech) zohledňující zejména
prostorovou kompozici území ve vztahu k volné krajině.
Před větším rozvojem zástavby je chráněno zejména oddělené sídlo Úpoř, kde je výstavba limitována přítomností
chráněného ložiskového území.
(20a)

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Územní plán zajišťuje optimální podmínky prostupnosti krajiny jak pro volně žijící živočichy, tak pro člověka.
Územní plán zachovává důsledně prostorové oddělení všech sídel na území obce i mezi sídly na území obce a
sídly na území sousedních obcí. Mezi jednotlivými sídly územní plán zachovává rozsáhlé plochy nezastavěného
území.
Územní plán nevymezuje na území obce žádné nové liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury, které
by mohly představovat nežádoucí bariéru migrace volně žijících živočichů či bariéru pro pohyb člověka. Územní
plán navrhuje prostupnost břehů řeky Bíliny i Štrbického potoka pro chodce a cyklisty a vytváří tak optimální
podmínky prostupnosti území obce pro člověka.
(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách
a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s
využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v
bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro
vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

17

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Na území obce Světec jsou před zastavěním chráněny všechny plochy lesa a všechny plochy krajinné zeleně,
včetně ploch lesnických a zemědělských rekultivací na veřejně přístupné Radovesické výsypce. V územním
plánu je zvláštní důraz kladen na zachování a návrh prostupnosti krajinné zeleně v nivách řeky Bíliny a
Štrbického potoka.
Územní plán důsledně před zastavěním chrání všechny plochy veřejně přístupné zeleně v sídlech, zejména
plochu zámeckého parku a plochu centrálního parku v jižní části Světce. Územní plán navrhuje další plošný
rozvoj ploch veřejné zeleně na pravém břehu řeky Bíliny a ve vazbě na vodní plochu Márinka, jako doplnění
systému významných parků a parkově upravených ploch v jádrovém území Světce.
Územní plán navrhuje zlepšení podmínek prostupnosti celého správního území obce, nejen zastavěných území
sídel ale i volné krajiny. Pro zlepšení prostupnosti území obce využívá územní plán primárně stávající přírodní
prvky v území, zejména linie vodních toků, polní a lesní cesty, úvozy či remízy. Územní plán navrhuje zejména
zpřístupnění břehů řeky Bíliny a Štrbického potoka pro chodce a cyklisty. Územní plán důsledně zachovává a
chrání všechny stávající veřejně přístupné cesty v krajině.
(22)

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

Územní plán vytváří základní předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu ochranou významných krajinných a
kulturních hodnot území obce, zejména pak ochrannou hodnotného krajinného zázemí Českého Středohoří a
areálu zámku a fary a kostela sv. Jakuba Většího ve Světci, jako hlavních turistických atraktivit obce. Jako
potenciální ojedinělou atraktivitu cestovního ruchu dokládající hornickou minulost obce i celého širšího regionu
Podkrušnohoří chrání územní plán plochu rekultivované Radovesické výsypky, zachovává její veřejnou
přístupnost a prostupnost zejména pro chodce a cyklisty.
Územní plán vytváří podmínky pro možný rozvoj obce jako jedné z významných vstupních bran do Českého
středohoří a dále do území rekultivované Radovesické výsypky. Pro účely rozvoje základní i doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu na území obce Světec vymezuje územní plán plochy pro možné umístění staveb
a zařízení hromadné rekreace a sportovního vybavení ve vazbě na vodní plochu Márinka a pravý břeh řeky Bíliny
a stabilizuje rekultivaci odkaliště Eleonora pro účely pěší a cyklistické rekreace na plochách přírodních charakteru.
Územní plán vytváří vymezením plochy pro vodácké tábořiště a související zázemí u vodní plochy Márinka
podmínky pro možné využití území v okolí řeky Bíliny pro vodáckou turistiku.
Územní plán vymezuje na území obce Světec síť nových značených cyklistických turistických tras na
nadregionální, regionální i místní úrovni s cílem propojení významných turistických míst a atraktivit cestovního
ruchu v Podkrušnohoří, s vazbou na turisticky vysoce atraktivní území Krušných hor a Českého středohoří.
Navrhovanou páteřní cyklotrasou je Cyklotrasa Bílina vedená údolní nivou řeky Bíliny, hlavní krajinnou osou
podkrušnohorské hnědouhelné pánve a propojující města a obce podél toku Bíliny od jejího pramene v Krušných
horách nad Chomutovem až k ústí do Labe v Ústí nad Labem. Na Cyklotrasu Bílina navrhuje územní plán
napojení sítě regionálních cyklotras propojujících Světec s lázeňskými městy Duchcovem a Teplicemi a Krušnými
horami. Navrhované místní cykloturistické trasy propojují Světec s okolními obcemi a turistickými atraktivitami
místního významu.
Pro pěší turistiku v okolí obce Světec stabilizuje územní síť cest a účelových komunikací ve volné krajině,
zejména hustou síť cest v rámci rekultivované Radovesické výsypky, propojující území obce Světec jednak
s městem Bílina, ale zejména s turisticky vysoce atraktivním územím Českého středohoří.
(23)

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí,
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky
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dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Územní plán vymezuje nové rozvojové plochy výhradně uvnitř zastavěného území nebo ve vazbě na jeho hranici,
tak aby byla zajištěna optimální a efektivní dostupnost dopravní a technické infrastruktury.
Územní plán stabilizuje stávající síť silnic, místních a účelových komunikací a stávající sítě a zařízení technické
infrastruktury, které v současné době zajišťují optimální obsluhu území obce Světec. Územní plán dále navrhuje
nové komunikace a nové sítě a zařízení technické infrastruktury pro zlepšení obsluhy území obce Světec a pro
zajištění obsluhy nově navrhovaných ploch určených k zástavbě. Z hlediska dopadů na krajinné prostředí je
zásadní záměr na výstavbu dvojitého vedení 400kV se zaústěním do TR Chotějovice, převzatý z Aktualizace č. 1
ZÚR Ústeckého kraje.
Návrh dopravní a technické infrastruktury je proveden s ohledem na budoucí potřeby území. V územním plánu je
umístění dopravní a technické infrastruktury v zastavěném i nezastavěném území vzájemně koordinováno.
Územní plán vytváří podmínky pro vymezení nových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury s cílem
minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny a s ohledem na stávající a navrhovanou zástavbu (zejména
obytnou).
Územní plán nenavrhuje žádné plochy pro novou obytnou zástavbu v blízkosti navrhovaných liniových staveb
dopravní nebo technické infrastruktury.
(24)

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

Územní plán respektuje stávající plochy a zařízení dopravní infrastruktury silniční, železniční, veřejné hromadné,
cyklistické i pěší a navrhuje opatření pro jejich doplnění a rozšíření, s ohledem na zlepšení hygienické kvality
prostředí a zmírnění negativních dopadů dopravy na životní a obytné prostředí.
Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení dopravní vazby mezi obcemi Bílina a Světec propojením silnic
III/25321 a III/25316 mimo obytné území Chotějovic.
S cílem zlepšení technických parametrů, bezpečnosti a plynulosti provozu na hlavní železniční trati č. 130
procházející územím obce Světec a s cílem zvýšení atraktivity železniční dopravy jako jedné z environmentálně
šetrné formy dopravy, vymezuje územní plán koridor drážní dopravy pro umístění vedení stavby optimalizace
železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad Labem.
Územní plán vytváří optimální podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy na území obce tím, že navrhuje ucelený
spojitý systém cyklistických tras na území celé obce, včetně vazeb na širší území a území okolních obcí. Systém
stezek pro pěší a cyklisty je doplněn návrhem nového propojení z obytné části sídla Chotějovice na železniční
stanici Chotějovice.
Ochrana obyvatel před hlukem a emisemi z dopravy je zajištěna vlastní lokalizací rozvojových ploch pro bydlení,
rekreaci či občanského vybavení přednostně mimo území exponovaná hlukem z dopravy. Rozvoj bydlení je
navrhován přednostně v jádrovém sídle Světec, mimo dosah negativních účinků dopravy.
(24a)

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
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Územní plán předchází dalšímu zhoršování stavu ovzduší a životního prostředí na území obce omezením nových
ploch pro rozvoj průmyslové výroby a vyloučením ploch a koridorů nových dopravně významných komunikací pro
silniční motorová vozidla.
Územní plán vymezuje nové plochy pro rozvoj bydlení přednostně v jádrovém území obce Světec a dále ve
Štrbicích a Úpoři, tedy v dostatečném odstupu od ploch s koncentrovanou výrobní činností (areál Elektrárny
Ledvice a Průmyslová zóna Chudeřice). Územní plán zachovává a dále rozšiřuje zelený pás území po obou
březích řeky Bíliny, který vytváří přirozenou izolaci obytných území jádrového území Světce od výrobních areálů
Elektrárny Ledvice a Průmyslové zóny Chudeřice.
Pro veškeré výrobní činnosti je závazné splnění imisních limitů dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.
(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu
před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu
jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Územní plán vytváří základní podmínky pro preventivní ochranu obyvatel obce před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území důsledným zohledněním stanovených záplavových území včetně aktivní zóny
záplavového území, evidovaných poddolovaných území, sesuvných území, starých důlních děl, starých
ekologických zátěží a dalších přírodních limitů využití území při vymezování zastavitelných ploch a ploch
přestavby.
Územní plán nevymezuje žádné plochy určené pro rozvoj zástavby v aktivní zóně záplavového území. V
záplavovém území Q100 se nachází stávající zástavba na levém břehu řeky Bíliny, rodinné domy na tzv. sídlišti
v Chotějovicích a stávající průmyslová zóna Chudeřice. Jediné tři plochy, vymezené územním plánem pouze v
okrajovém střetu se stanoveným záplavovým územím Q100, rozvíjí zmíněnou Průmyslovou zónu Chudeřice –
jedná se o plochy 59-Z a 65-Z, jejich vymezení nicméně vychází z již vydaných stavebních povolení, a plochu 66Z, která nahrazuje současnou drtičku odpadů.
Územní plán důsledně chrání dosud nezastavěné části údolních niv řeky Bíliny i Štrbického potoka před
zastavěním a umožňuje tak případné přirozený rozliv povodně či budoucí realizaci protipovodňových opatření
v nivě toků. Územní plán plně respektuje suchý poldr vybudovaný pro zadržení případných přívalových dešťů
stékajících ze západních svahů Českého středohoří na Štrbickém potoce východně od sídla Štrbice.
S cílem zachování retenční schopnosti krajiny stabilizuje územní plán všechny plochy lesa a krajinné zeleně na
území obce. Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a zároveň pro eliminaci rizika sesuvů půdy a vodní eroze
vymezuje územní plán územní systém ekologické stability a nad rámec ÚSES pak i dílčí doplnění mozaiky
krajinných ploch.
Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby stanovuje územní plán podmínku zasakování dešťových vod co
nejblíže místu spadu.
(26)

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

ÚP maximálně respektuje při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby stanovené záplavové území
Q100 a aktivní zónu záplavového území.
V rámci stanovených záplavových území jsou z veřejné infrastruktury v ÚP Světec vymezeny výhradně
zastavitelné plochy veřejných prostranství - veřejné zeleně pro prostupnost břehů řeky Bíliny pro chodce a
cyklisty a pro rekreační využití břehů řeky.
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V rámci záplavového území Q100 se na území obce Světec nachází několik objektů pro bydlení v lokalitě sídliště
v Chotějovicích. Vymezením nových rozvojových ploch pro bydlení mimo záplavové území vytváří územní plán
dostatečné podmínky pro možné vymístění těchto objektů mimo záplavové území.
3 zastavitelné plochy, vymezené ve střetu se záplavovým územím Q100 (59-Z, 65-Z a 66-Z) jsou určeny k rozvoji
stávající Průmyslové zóny Chudeřice, která se rovněž nachází v záplavovém území.
(27)

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území
investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Územní plán respektuje význam a polohu obce Světec v širší struktuře osídlení, stabilizuje stávající plochy a
zařízení veřejné infrastruktury a vytváří podmínky pro její další rozvoj, s ohledem na identifikované potřeby a
rozvojový potenciál jednotlivých částí obce a s cílem podpory hospodářského rozvoje obce ve vazbě na její okolí.
Územní plán stabilizuje všechny plochy stávající dopravní infrastruktury silniční a železniční, zabezpečující
vynikající dopravní vazby obce Světec na území okolních obcí, zejména na území vyšších spádových center
osídlení jako jsou města Bílina, Most, Teplice i krajské město Ústí nad Labem. Silnice I/13 a celostátní železniční
trati č. 130 a 131 procházející územím obce Světec mají zásadní význam pro zajištění širších regionálních
dopravních vazeb a jejich stabilizace a ochrana v územním plánu je předpokladem pro zachování kvality
dopravní obslužnosti celého širšího regionu Podkrušnohoří.
Z hlediska zlepšení dopravních vazeb mezi obcemi Světec a Bílina je významný záměr na nové propojení silnic
III/25321 a III/25316, které zvýší plynulost a bezpečnost dopravy. Stejně zásadní jsou navržené komunikace přes
Radovesickou výsypku, které přispějí k obnově historických vazeb. Zkvalitnění propojení pro pěší a cyklisty je
řešeno ve vztahu k železniční stanici Chotějovice. S cílem zlepšení technických parametrů, bezpečnosti a
plynulosti provozu na hlavní železniční trati č. 130 procházející územím obce Světec a s cílem zkvalitnění
dopravní dostupností obcí v celém pásu osídlení Podkrušnohoří vymezuje územní plán koridor drážní dopravy
pro umístění vedení stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad Labem.
(28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.

Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán stanovuje
ucelenou koncepci rozvoje území obce včetně komplexní urbanistické koncepce a koncepce veřejné zeleně,
koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny.
Územní plán navrhuje rozvoj území obce v potřebných věcných i časových souvislostech, a to vymezením ploch
stabilizovaných, které v návrhovém období územního plánu nevykazují zásadní potřebu změny jejich využití či
prostorové struktury, vymezením ploch a koridorů změn a stanovením pořadí změn v území (etapizace) pro
vybrané plošně rozsáhlé rozvojové plochy, u nichž se předpokládá dlouhodobý průběh jejich naplňování a
v neposlední řadě vymezením ploch územních rezerv. Vyhodnocení potřeby rozvoje jednotlivých funkčních
složek v území (především bydlení, občanského vybavení, výroby a rekreace) je vztaženo k roku 2035 jako
návrhovému horizontu nového územního plánu (obvykle 15-20 let).
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Územní plán vymezuje veřejnou infrastrukturu jako hodnotu území obce a proto ji adekvátně chrání a navrhuje
její zkvalitnění a další rozvoj. Ochranu kvalitních veřejných prostranství významných pro komunitní život obce i
jednotlivých sídel a prostupnost území v širším kontextu zajišťuje územní plán vymezením prostorově spojitého a
významově hierarchizovaného systému veřejných prostranství a stanovením podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití, které stanovují zásady pro vymezování veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch či
ploch přestavby pro účely bydlení, rekreace či občanského vybavení. Jako hlavní kostru systému veřejných
prostranství obce Světec vymezuje a chrání územní plán veřejná prostranství historických částí hlavních sídel
Světec, Štrbice, Úpoř a Chotějovice, a tuto kostru doplňuje o návrh nových veřejných prostranství, zejména
plochy veřejné zeleně kolem vodní plochy Márinka a podél pravého břehu řeky Bíliny.
(29)

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

Územní plán stanovuje dopravní koncepci obce Světec založenou na propojení silniční, železniční, autobusové,
pěší a cyklistické dopravy, ve vazbě na širší území a okolní obce. Stávající dopravní systémy a subsystémy jsou
doplněny o nové prvky a součásti, a to v závislosti na potřebách navrhovaného plošného rozvoje území obce, a
s cílem zlepšení prostupnosti území a zajištění dopravní přístupnosti do vymezených rozvojových ploch.
Územní plán vytváří předpoklady pro posílení role veřejné hromadné dopravy osob v přepravních vztazích a pro
možné postupné zvýšení podílu přepravní práce ve prospěch veřejné autobusové a železniční dopravy a
cyklistické a pěší dopravy. Územní plán vytváří optimální podmínky pro rozvoj šetrných druhů dopravy tím, že
navrhuje ucelený spojitý systém cyklistických tras na území celé obce, včetně vazeb na širší území a okolní obce.
Pro zlepšení prostupnosti území pro chodce navrhuje územní plán doplnění stávající soustavy veřejných
prostranství o nová prostranství. Územní plán navrhuje prostupnost břehů řeky Bíliny a Štrbického potoka a nové
propojení Chotějovic na železniční stanici Chotějovice podél silnice III/25316 a vytváří tak optimální podmínky pro
pěší a cyklistický pohyb po území obce, mezi jednotlivými sídly na území obce i mezi sousedními obcemi.
(30)

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

V rámci koncepce technické infrastruktury je navrženo zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod,
zásobování elektrickou energií a zemním plynem. Je respektován systém odpadového hospodářství, trasy vedení
telekomunikačních kabelů, bez nutnosti jejich dalšího rozšiřování. Z Aktualizace č. 1 ZÚR Ústeckého kraje je
převzat záměr na výstavbu dvojitého vedení 400kV se zaústěním do TR Chotějovice, které je nezbytné z důvodu
zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektrické energie v celém Ústeckém kraji.
Koncepce technické infrastruktury je stanovena na základě identifikovaných potřeb a předpokládaného vývoje
území a s ohledem na nově vymezené rozvojové plochy tak, aby pokrývala ve všech oblastech budoucí nároky
obyvatel a byla tak zajištěna optimální kvalita jejich životních podmínek.
(31)

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

Územní plán navrhuje ucelený systém zásobování obce Světec energiemi odpovídající stávajícím nárokům obce
i budoucím nárokům při zohlednění navrhovaného rozvoje území obce. Kapacita systému je v rámci územního
plánu dimenzována dle bilance nárůstu potřeby energií s ohledem na navrhovaný rozvoj zástavby a s tím
související navrhované nároky na odběry energie obyvateli a dalšími uživateli území obce.
Územní plán nenavrhuje výstavbu velkých zařízení pro výrobu obnovitelných zdrojů energie, vytváří ale podmínky
pro možné budování těchto zdrojů energie u jednotlivých objektů s cílem pokrytí lokálních potřeb.
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Územní plán respektuje a stabilizuje plochu stávající fotovoltaické elektrárny na východním okraji sídla Světec.
Pro budoucí prověření možného umístění nových fotovoltaických elektráren na rekultivovaných plochách
Radovesické výsypky vymezuje územní plán plochu územní rezervy.
(32)

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Územní plán navrhuje dostavbu identifikovaných významných proluk v zastavěných územích sídel a na okrajích
zastavěného území, s cílem urbanistického začlenění proluk do struktury zástavby sídel. Tím územní plán
přispívá ke zkvalitnění prostředí sídel a stabilizaci jejich urbanistické struktury. Cílem vymezených ploch
přestaveb je stabilizovat a zintenzivnit zástavbu jádrových území sídel, vhodně využít rezervy v zastavěném
území, zvýšit podíl bydlení uvnitř sídel jako základního předpokladu pro udržitelný rozvoj obytných sídel a také
optimální přirozené sociální kontroly jádrových území.
Území plán vymezuje k přestavbě na plochy smíšené obytné resp. na plochy bydlení zejména plochu bývalého
hospodářského zázemí zámku ve Světci (plochy přestavby 27-P, 28-P a 29-P), využívané v současné době jako
betonárka a sklady stavebního materiálu a stavební techniky.
Kvalita bytového fondu je v ÚP Světec posouzena z obecného hlediska v rámci Vyhodnocení potřeby vymezení
nových ploch pro bydlení. Podrobnou analýzou stavu a předpokládaných trendů je stanovena cílová kvalita
bydlení jako jedno z východisek vymezování ploch přestavby a zastavitelných ploch pro bydlení.

B.1.2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Obec Světec je součástí rozvojové osy OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary –
Cheb – hranice ČR/Německo (- Bayreuth) vymezené v PÚR ČR.
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky PÚR ČR pro řešení ÚP Světec (kurzívou) vyplývající z polohy obce
Světec v rámci rozvojové osy OS7. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod
každým jednotlivým požadavkem.
(38)

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových
osách je nutno sledovat
a)

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

Územní plán Světec respektuje a stabilizuje stávající veřejnou infrastrukturu celorepublikového významu
na území obce. Územní plán stabilizuje na území obce vedení silnice I/13 zařazené do evropské silniční
sítě pod označením E442 i obě celostátní železniční trati č. 130 Chomutov – Most – Ústí nad Labem a č.
131 Bílina – Úpořiny – Trmice – Ústí nad Labem.
S cílem zlepšení technických parametrů, zvýšení rychlosti, bezpečnosti, plynulosti provozu a s cílem
celkové modernizace a optimalizace celostátní železniční trati č. 130 vymezuje územní plán koridor X01
pro umístění vedení stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad Labem. Na území
obce Světec je navrhováno napřímení směrového oblouku trati s územními nároky v rozsahu území
rekultivovaného odkaliště Elektrárny Ledvice Eleonora, tedy bez potenciálních střetů s hodnotami území
obce Světec.
Územní plán dále plně respektuje stávající vedení zvláště vysokého napětí 400 kV Výškov – Chotějovice
včetně plochy elektrické stanice Chotějovice i další republikově a regionálně významná vedení velmi
vysokého napětí 110 kV a 220 kV vyvádějící elektrický výkon z Elektrárny Ledvice resp. z elektrické
stanice Chotějovice. Pro zdvojení stávajícího vedení se sjednocenou napěťovou hladinou 2x 400kV
vymezuje územní plán koridor X04, upřesňený v Aktualizaci č. 1 ZÚR Ústeckého kraje. Pro možné
budoucí prověření dalšího rozvoje a dobudování elektrické přenosové soustavy zvláště vysokého napětí
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vymezuje územní plán plochu územní rezervy R02 pro úpravu zavedení vedení ZVN do rozvodny
Chotějovice.
b)

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

Územní plán navrhuje rozvoj bydlení přednostně uvnitř zastavěného území jako doplnění nezastavěných
proluk. Územní plán navrhuje k přestavbě na bydlení nebo na plochy smíšené obytné všechny stávající
stavební proluky v zastavěném území a všechny plochy charakteru brownfields. Plošný rozvoj bydlení
mimo zastavěné území navrhuje územní plán výhradně v bezprostřední vazbě na zastavěné území a na
stabilizované plochy bydlení s cílem vytvořit podmínky pro přirozenou integraci nových rozvojových
ploch pro bydlení do organismu obce resp. jednolitých sídel na území obce.
c)

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

Územní plán nenavrhuje žádné nové prostorově izolované obytné enklávy s rizikem vzniku sociálně
vyloučených a prostorově segregovaných obytných lokalit. S cílem eliminovat zcela riziko sociální
segregace navrhuje územní plán vysokou míru veřejné prostupnosti všech nově navrhovaných obytných
území tak, aby ve všech obytných územích byla zajištěna přirozená sociální kontrola území jejich
obyvateli a nebyl umožněn vznik plošně rozsáhlých prostorově vyhrazených veřejně nepřístupných
soukromých obytných enkláv.
Pro zajištění koordinovaného a logického postupu výstavby a pro eliminaci rizika nežádoucí
nekoordinované fragmentace krajiny novou zástavbou stanovuje územní plán v plošně rozsáhlých
zastavitelných plochách bydlení pořadí změn v území (etapizaci).
Územní plán chrání a stabilizuje všechny stávající plochy veřejné zeleně na území obce, a vylučuje
jejich zábor novou zástavbou.
d)

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

Územní plán vymezuje ke konverzi na bydlení resp. plochy smíšené obytné areál bývalého
hospodářského zázemí zámku ve Světci (plochy přestavby 27-P, 28-P a 29-P), využívaný v současné
době jako betonárka a sklady stavebního materiálu a stavební techniky. K zastavění vymezuje územní
plán i všechny další disponibilní proluky v rámci zastavěného území sídel, například plochy 46-P, 47-P,
48-P, 50-P či 51-P ve Štrbicích nebo plochy 40-P a 41-P v Úpoři.
Území obce Světec je výrazně narušeno důsledky povrchové těžby hnědého uhlí a souvisejících
činností, zejména výsypkového hospodářství a těžkého průmyslu. Převážná část území obce Světec
postižená důsledky těžby je již rekultivována nebo zde rekultivace probíhají. Územní plán stabilizuje
rekultivace na území bývalého odkaliště Elektrárny Ledvice Eleonora pro plochy pro extenzivní formy
nepobytové rekreace na plochách přírodního charakteru, tedy pro chůzi, běh, cyklistiku, in-line a další
sportovní a rekreační aktivity pod širým nebem. Územní plán dále navrhuje rekultivaci bývalého lomu ve
Štrbicích na plochy krajinné zeleně.
e)

zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,

Územní plán vytváří všechny předpoklady pro dlouhodobou stabilizaci historického jádra obce Světec
jako jádra celé struktury osídlení obce a jako jejího společenského i duchovního centra a jádra komunity
obyvatel obce. Územní plán dále vytváří podmínky pro dlouhodobou stabilizaci jádra sídla Štrbice a
jádra sídla Úpoř, jako historického dokladu vývoje venkovské zástavby na území obce.
f)

ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny,

Územní plán důsledně chrání všechny plochy v krajině využívané již dnes pro rekreační účely, nebo
s potenciálem rekreačního využití. Územní plán vytváří podmínky pro významné zvýšení potenciálu
rekreačního využití krajiny na území obce Světec a to zejména návrhem na rozvoj ploch pro každodenní
i pobytovou rekreaci a sport ve vazbě na vodní plochu Márinka a nivu řeky Bíliny, návrhem na
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vybudování zázemí pro vodní turistiku na pravém břehu řeky Bíliny, návrhem na prostupnost břehů řeky
Bíliny a Štrbického potoka, návrhem na vedení cyklistických turistických tras nadregionálního,
regionálního i místního významu volnou krajinou na území obce Světec, nádrhem na zlepšení podmínek
pěší a cyklistické dostupnosti území Radovesické výsypky ze všech sídel na území města a
v neposlední řadě návrhem na dokončení rekultivací bývalého odkaliště Elektrárny Ledvice Eleonora na
plochy pro extenzivní formy nepobytové rekreace na plochách přírodního charakteru, tedy pro chůzi,
běh, cyklistiku, in-line a další sportovní a rekreační aktivity pod širým nebem.
g)

minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.

Územní plán důsledně chrání všechny přírodní a krajinné hodnoty území obce a navrhuje jejich další
rozvoj. Územní plán především chrání charakteristickou krajinu kuželovitých, převážně zalesněných,
kopců vulkanického původu ve východní části obce, na samém okraji Českého středohoří. Územní plán
dále chrání údolní nivy řeky Bíliny a Štrbického potoka jako hlavní krajinné osy území obce. Územní plán
stabilizuje všechny stávající plochy lesa a vylučuje jakýkoli zásah do jejich celistvosti. Územní plán
důsledně chrání i všechny plochy a prvky krajinné zeleně s významnou ekostabilizační funkcí krajiny.
(39)

Úkoly pro územní plánování
a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury.
Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění
aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k
zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.
Územní plán vytváří podmínky pro dlouhodobé bezkolizní fungování stávajících územně stabilizovaných
veřejných infrastruktur mezinárodního i republikového významu, kterými jsou na území obce Světec
silnice I. třídy I/13, celostátní železniční trati č. 130 a č. 131, Elektrárna Ledvice a vedení zvláště
vysokého napětí 400 kV Výškov – Chotějovice včetně elektrické stanice (rozvodny) Chotějovice.
Územní plán vymezuje s cílem zlepšení technických parametrů, zvýšení rychlosti, bezpečnosti,
plynulosti provozu a s cílem celkové modernizace a optimalizace celostátní železniční trati č. 130 koridor
X01 pro umístění vedení stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad Labem. Pro
zdvojení stávajícího vedení ve sjednocené napěťové hladině 400kV vymezuje územní plán koridor X04,
zpřesněný v Aktualizaci č. 1 ZÚR Ústeckého kraje. Pro možné budoucí prověření dalšího rozvoje a
dobudování elektrické přenosové soustavy zvláště vysokého napětí vymezuje územní plán plochu
územní rezervy R02 pro úpravu zavedení vedení ZVN do rozvodny Chotějovice.
b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně
plánovací dokumentace krajů a obcí.
Všechny úkoly dle PÚR ČR týkající se řešeného území obce Světec jsou v řešení ÚP Světec
zohledněny. Z vymezení rozvojové osy OS7 nevyplývají pro obec Světec žádné konkrétní požadavky.

(58)
OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (–
Bayreuth)
Vymezení Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. v západní části na
rychlostní silnici R6 a ve východní části na silnici I/13.
Důvody vymezení Území ovlivněné hustým urbanizovaným osídlením s centry Most, Litvínov, Chomutov, Kadaň,
Klášterec nad Ohří, Sokolov a Cheb, soustředěním povrchové těžby hnědého uhlí s velkými dopady na změny
v území;
Úkoly pro územní plánování
Vytvořit územní podmínky pro řešení přestavby vybraných úseků silnice I/13 mezi Ostrovem a Chomutovem.
Pro rozvojovou osu OS7 nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné úkoly s dopady na území obce Světec. Trasa silnice
I/13 je na území obce Světec dlouhodobě stabilizovaná bez územních nároků na její přestavbu.
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B.1.3 Specifické oblasti
Obec Světec je součástí specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko vymezené v PÚR ČR.
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky PÚR ČR na řešení ÚP Světec (kurzívou) vyplývající z polohy obce
Světec v rámci specifické oblasti SOB5. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy
pod každým jednotlivým požadavkem.
(67)

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech specifických oblastech je nutno
sledovat zejména
a) řešení stávajících střetů a předcházení potenciálním střetům různých zájmů ve využití území,
Územní plán vytváří podmínky pro postupnou eliminaci stávajících střetů a pro předcházení vzniku
nových střetů různých zájmů ve využití území. S cílem zmírnit či zcela eliminovat negativní dopady
střetů bydlení a těžebních a výrobních aktivit v území vylučuje územní plán možnost dalšího rozvoje
těžby a souvisejících činností a omezuje rovněž možnost dalšího plošného rozvoje průmyslu na území
obce. V blízkosti průmyslových areálů a dopravních koridorů silniční a železniční dopravy nevymezuje
územní plán žádné nové plošně rozsáhlé plochy bydlení ani plochy pro jiné způsoby využití citlivé na
expozici hlukem a emisemi. S ohledem na rozsah hornické činnosti na území obce v minulosti, dbá také
územní plán na eliminaci potenciálních střetů nově navrhované zástavby s poddolovanými územími,
plochami sesuvů, starými důlními díly a dalšími pozůstatky hornické činnosti na území obce. Územní
plán také maximálně respektuje stanovená záplavová území a aktivní zónu záplavového území, kde
vylučuje jakýkoli další rozvoj zástavby a odkud navrhuje možné budoucí vymístění stávající zástavby.
Výjimkou je rozvoj Průmyslové zóny v plochách 59-Z, 65-Z a 66-Z, kdy již vlastní průmyslová zóna se
nachází v záplavovém území, bez reálné možnosti pře/vymístění.
b) ochranu specifických přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,
Územní plán respektuje a chrání všechny identifikované přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území
obce Světec. Zvláštní pozornost je v územním plánu věnována ochraně místně specifickému charakteru
krajiny kuželovitých, převážně zalesněných, kopců vulkanického původu ve východní části obce, na
přechodu do Českého středohoří a dále ochraně ploch zeleně v údolní nově řeky Bíliny, tvořící hlavní
krajinnou osu území obce. Důraz je dále kladen na ochranu struktury zástavby historického jádra obce
Světec, souboru staveb zámku, kostela sv. Jakuba Většího a fary a veřejných prostranství Preissigova
náměstí a rozsáhlého zámeckého parku. Chráněny jsou všechny mezinárodně, republikově i regionálně
významné součásti dopravní a technické infrastruktury, zejména evropsky významná silnice I/13,
celostátní železniční tratě č. 130 a č. 131 včetně železničních stanic a zastávek, Elektrárna Ledvice jako
významný republikově významný zdroj elektrické energie a regionálně významný zdroj tepla a vedení
zvláště vysokého napětí 440 kV resp. velmi vysokého napětí 110 kV a 220 kV.
c) využití specifického potenciálu oblasti k jejímu rozvoji,
Specifickým potenciálem obce Světec je poloha obce na pomezí turisticky vysoce atraktivního území
Českého Středohoří, Krušných hor a území Podkrušnohorské hnědouhelné pánve s potenciálem
interpretace hornické minulosti celého regionu jako specifické a v měřítku České republiky ojedinělé
významné atraktivity cestovního ruchu. Obec Světec přitom disponuje velmi dobrým dopravním
napojením po silnici i po železnici a disponuje také potenciálem pro možný rozvoj vodácké turistiky na
řece Bílině.
Územní plán vytváří vymezením ploch pro rozvoj základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
pro široké spektrum forem rekreace a pro sportovní vybavení podmínky pro možné rozvinutí potenciálu
obce Světec jako vstupní brány do turisticky vysoce atraktivního území Českého Středohoří a zároveň
jako vstupní brány do území rekultivovaných povrchových dolů, do území velkoryse rekultivované
Radovesické výsypky a dalších území s významným potenciálem interpretace hornické minulosti celého
regionu Podkrušnohoří.
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d) zkvalitnění veřejné, zejména dopravní a technické infrastruktury,
Územní plán stabilizuje a chrání veškerou veřejnou infrastrukturu na území obce Světec, zajišťující
nejen obsluhu samotného území obce Světec, ale také obsluhu širšího regionu Podkrušnohoří včetně
specifické oblasti Mostecko. Pro zajištění klíčových dopravních vazeb specifické oblasti Mostecko
stabilizuje a chrání územní plán evropsky významnou silnici I/13 a celostátní železniční tratě č. 130 a č.
131 včetně železničních stanic a zastávek. Jako základní pilíř energetické soustavy celých
Severozápadních Čech chrání územní plán plochy Elektrárny Ledvice jako regionálně významného
zdroje elektrické energie a tepla a dále chrání všechny prvky přenosové soustavy elektrické energie pro
vyvedení elektrického výkonu s Elektrárny Ledvice do rozvodny Chotějovice a dále do rozvodné
soustavy, zejména pak vedení zvláště vysokého napětí 400 kV a velmi vysokého napětí 110 resp. 220
kV včetně plochy rozvodny Chotějovice. Pro zdvojení napětí ve sjednocené napěťové hladině 400kV je
vymezen koridor X04, zpřesněný v Aktualizaci č. 1 ZÚR Ústeckého kraje. Realizací dojde ke zvýšení
spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie v celém Ústeckém kraji.
e) posílení a stabilizaci sociálně ekonomického rozvoje,
Územní plán vymezuje s cílem zlepšení technických parametrů, zvýšení rychlosti, bezpečnosti,
plynulosti provozu a s cílem celkové modernizace a optimalizace celostátní železniční trati č. 130 koridor
X01 pro umístění vedení stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad Labem. Pro
zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie, jako základního předpokladu
ekonomické stability je vymezen koridor X04, pro zdvojení stávajícího vedení ve sjednocené napěťové
hladině 400kV, se zústěním do TR Chotějovice. Pro možné budoucí prověření dalšího rozvoje a
dobudování elektrické přenosové soustavy zvláště vysokého napětí vymezuje územní plán plochu
územní rezervy R02 pro úpravu zavedení vedení ZVN do rozvodny Chotějovice.
K ekonomickému rozvoji obce a vytvoření nových pracovních příležitostí přispěje realizace záměrů ve
vymezených plochách výroby. Pro stabilizaci a posílení sociálního rozvoje oblasti a pro zajištění
dlouhodobé sociální soudržnosti obyvatelstva specifické oblasti vymezuje územní plán na území obce
Světec dostatečné množství ploch pro rozvoj bydlení v kombinaci s odpovídajícím množstvím ploch
veřejných prostranství jako základní předpoklad realizace sociálních interakcí a sociálních vazeb mezi
obyvateli obce. Územní plán vytváří vymezením ploch pro rozvoj základní i doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu, rekreace a sportu podmínky pro možný rozvoj cestovního ruchu jako významného
ekonomického odvětví s potenciálem vytvoření dalších pracovních příležitostí a s potenciálem zvýšení
celkové atraktivity nejen samotné obce Světec ale i celé specifické oblasti.
f)

umísťování investic důležitých pro rozvoj oblasti.

Územní plán vymezením ploch pro rozvoj základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
rekreace a sportu podmínky pro možný rozvoj obce Světec jako významného centra cestovního ruchu
ve specifické oblasti.
(68)

Úkoly územního plánování
b) příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v souladu s kritérii
a podmínkami pro rozhodování o změnách v území,
Územní plán plně respektuje a zohledňuje ve svém řešení všechna kritéria a všechny podmínky pro
rozhodování v území stanovené obecně pro všechny specifické oblasti (viz vypořádání předchozího
bodu (67) PÚR ČR) a všechna kritéria a všechny podmínky pro rozhodování v území stanovené pro
specifickou oblast SOB5 Specifická oblast Mostecko (viz vypořádání bodu (73) PÚR ČR).
c) úkoly, stanovené pro jednotlivé specifické oblasti, musí být převzaty do územně plánovací
dokumentace krajů a obcí.
Územní plán zohledňuje ve svém řešení všechny úkoly stanovené pro specifickou oblast SOB5
Specifická oblast Mostecko (viz vypořádání bodu (73) PÚR ČR).

(73)

SOB 5 Specifická oblast Mostecko
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Vymezení Území obcí z ORP Bílina (severní část), Litvínov (jihovýchodní část), Most. Oblast leží v
rozvojové ose OS7 Ústí nad Labem–Most–Chomutov–Karlovy Vary–Cheb–hranice ČR.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat
a)

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

Územní plán vytváří podmínky pro eliminaci stávajících rozporů a předcházení novým rozporům mezi
zájmy těžby uhlí, energetické a průmyslové výroby a ohrožením území devastací krajiny. Územní plán
nevymezuje žádné nové plochy těžby, ani žádné nové plochy pro související aktivity jako je například
výsypkové hospodářství. Územní plán rovněž nevymezuje žádné nové plochy pro rozvoj průmyslové
výroby a energetiky, územní plán pouze stabilizuje stávající výrobní areály na území obce a vylučuje
možnost jejich dalšího plošného rozvoje. Územní plán vymezuje všechny plochy realizovaných
rekultivací jako stabilizované plochy v krajině (plochy lesů, plochy zemědělské, plochy krajinné zeleně,
plochy vodní a vodohospodářské apod.), případně jako plochy pro rozvoj rekreace (plochy okolo vodní
plochy Márinka) a všechna území postižená důsledky povrchové těžby a souvisejících činností dosud
nerekultivovaná (lom ve Štrbicích) vymezuje územní plán pro rekultivace na plochy krajinné zeleně resp.
plochy rekreace na plochách přírodního charakteru.
Územní plán důsledně chrání volnou krajinu před další devastací zájmy těžby uhlí a souvisejících
činností. Územní plán chrání volnou krajinu, včetně krajiny rekultivované, jako hodnotu a základní pilíř
udržitelného rozvoje území obce.
b)

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

Územní plán vymezuje všechny plochy realizovaných rekultivací jako stabilizované plochy v krajině
(plochy lesů, plochy zemědělské, plochy krajinné zeleně, plochy vodní a vodohospodářské apod.),
případně jako plochy pro rozvoj rekreace (plochy okolo vodní plochy Márinka) a všechna území
postižená důsledky povrchové těžby a souvisejících činností dosud nerekultivovaná (lom ve Štrbicích)
vymezuje územní plán pro rekultivace na plochy krajinné zeleně resp. plochy rekreace na plochách
přírodního charakteru.
c)

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

S ohledem na značnou zátěž prostředí obce Světec důsledky povrchové těžby uhlí a souvisejících
činností, včetně průmyslové výroby a těžké nákladní dopravy automobilové i na železnici, vymezuje
územní plán všechny plochy průmyslové výroby a dopravy jako plochy stabilizované bez možnosti jejich
dalšího plošného rozvoje, který by pro obec Světec představoval riziko dalšího zhoršení prostředí obce.
S cílem zvýšení diverzifikace ekonomiky obce vytváří územní plán vymezením ploch pro umístění
základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rekreace a sportu podmínky pro možný rozvoj
cestovního ruchu jako významného segmentu místní ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou a jako
ekonomického odvětví doplňujícího průmyslovou výrobu.
Úkoly pro územní plánování
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí
a)

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

Převažující část území obce Světec postižená důsledky povrchové těžby uhlí a souvisejícími činnostmi
je již rekultivovaná, včetně obnovení základní cestní sítě v krajině a vodního režimu krajiny v podobě
revitalizace toku Štrbického potoka a nivy řeky Bíliny. Územní plán vymezuje plochy všech provedených
rekultivací jako plochy stabilizované. V rámci území Radovesické výsypky vymezuje územní plán plochu
28

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

pro obnovení původního silničního spojení měst Bílina a Kostomlaty pod Milešovkou, doplněnou
lokálním dopravním propojením částí Chotějovice – Světec přes severní okraj výsypky, silniční spojení
územní plán doplňuje o návrh systému cyklostezek.
Územní plán vymezuje všechna dosud nerekultivovaná území postižená důsledky povrchové těžby a
souvisejících činností (lom ve Štrbicích) pro rekultivace na plochy krajinné zeleně resp. plochy rekreace
na plochách přírodního charakteru.
S cílem zvýšení polyfunkčnosti využití rekultivovaných území v krajině vymezuje územní plán území
kolem vodní plochy Márinka (zatopený bývalý povrchový důl) jako výhledové plochy pro rozvoj základní i
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a pro rozvoj dalších hromadných ubytovacích zařízení a
sportovního vybavení pro účely každodenní rekreace obyvatel a cestovního ruchu.
b)

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

Na území obce Světec se nachází zatopený hnědouhelný lom Márinka. Okolí vodní plochy Márinka
navrhuje územní plán pro výhledový rozvoj hromadné rekreace a sportu a pro rozvoj rozsáhlých ploch
veřejné zeleně (park, lesopark) pro zpřístupnění okolí vodní plochy a pravého břehu řeky Bíliny pro
chodce a cyklisty a pro zapojení území kolem vodní plochy Márinka do systému ploch veřejné zeleně
jádrového území obce Světec (zámecký park, centrální park ve Světci).
c)

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

Územní plán nevymezuje žádné nové plochy těžby. Území v minulosti dotčené povrchovou těžbou uhlí
jsou již rekultivovaná nebo územním plánem nově vymezená pro rekultivaci.
d)

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

Územní plán důsledně chrání před zastavěním všechny stávající plochy veřejně přístupné zeleně
v sídlech i ve volné krajině. Územní plán navrhuje doplnění ploch veřejně přístupné zeleně o plochy
veřejné zeleně kolem vodní plochy Márinka a po pravém břehu řeky Bíliny, zejména s cílem vytvoření
podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obce i pro krátkodobou či pobytovou rekreaci návštěvníků
obce. Územní plán stabilizuje stávající podmínky prostupnosti volné krajiny a navrhuje nově s cílem
propojení obce Světec se sousedním městem Bílina a městysem Hostomice prostupnost podél pravého
břehu řeky Bíliny.

B.1.4 Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Územím obce Světec neprochází žádný koridor dopravní infrastruktury vymezený v PÚR ČR, ani se zde
nenachází žádná plocha dopravní infrastruktury vymezená v PÚR ČR.

B.1.5 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Území obce Světec se dotýká požadavek na vymezení plochy pro rozšíření včetně koridorů pro vyvedení
elektrického a tepelného výkonu elektrárny Ledvice (E4a) a požadavek na vymezení koridoru pro vedení 400
kV Výškov – Chotějovice (E10).
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky PÚR ČR vyplývají pro řešení ÚP Světec následující požadavky
(uvedeny vždy kurzívou zeleně) vyplývající z vymezení koridorů resp. ploch technické infrastruktury.
Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem.
(137)

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území
Při rozhodování a posuzování rozvojových záměrů je nutno sledovat zejména
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a)

naplnění mezinárodních i vnitrostátních požadavků na diverzifikaci přepravních cest,

b)

zajištění odpovídajících parametrů přenosových soustav a jejich spolehlivosti a bezpečnosti, včetně
bezpečného skladování,

d) minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny a kulturními a civilizačními hodnotami v území,
e)

respektování požadavků mezinárodních dohod a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o
hlavních směrech pro transevropské energetické sítě TEN-E a unijní seznam projektů společného
zájmu.

Vedení 400 kV Výškov – Chotějovice, vymezené v rámci PÚR ČR jako záměr E10, je v ÚP Světec vymezeno
jako koridor X04. Trasa je vymezena v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR Ústeckého kraje, v souběhu se stávajícím
vedením o kombinované napěťové hladině 400/220 kV. Koridor je s ohledem na vyloučení nežádoucích střetů a
negativních dopadů na území zúžen na šířku 100m, dle územních podmínek lokálně až na 75m.
Územní nároky na rozšíření elektrárny Ledvice se netýkají území obce Světec.
Pro možné budoucí prověření úpravy zavedení vedení ZVN 400 kV do rozvodny Chotějovice vymezuje územní
plán plochu územní rezervy R02. Jedná se o lokální záměr týkající se výhradně bezprostředního okolí rozvodny
Chotějovice, bez rizika jakýchkoli potenciálních konfliktů s ochranou přírody a krajiny a kulturními a civilizačními
hodnotami v území a bez nároků na naplnění mezinárodních dohod.
(138)

Úkoly územního plánování
b)

příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující územně
plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní rezervou.

Viz vyhodnocení k předchozímu bodu.

Elektroenergetika
(142)

E4a

Vymezení
Plocha pro rozšíření včetně koridorů pro vyvedení elektrického a tepelného výkonu včetně potřebné infrastruktury
elektráren Temelín, Ledvice, Počerady, Prunéřov, Tušimice, Dětmarovice, Mělník a Dukovany, včetně plochy
vodní nádrže pro zajištění dlouhodobého provozu Dukovan (v případě její nezbytnosti) a koridorů pro propojení s
nejbližší rozvodnou.
Důvody vymezení
Plocha a koridory pro obnovu stávajících nebo pro nové zdroje v lokalitách s vhodnými územními podmínkami a s
potřebnou veřejnou infrastrukturou a podmínkami pro vyvedení jejich výkonu do přenosové soustavy.
Viz vyhodnocení k předchozímu bodu
(149)

E10

Vymezení
Koridory pro vedení 400 kV Výškov–Chotějovice a dále koridory pro dvojitá vedení 400 kV v trasách Výškov–
Babylon, Výškov–Čechy-střed a Babylon–Bezděčín, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic.
Důvody vymezení
Koridory a plochy umožňující připojení elektrických stanic Chotějovice a Výškov a tím zajištění vyvedení výkonu z
nových plánovaných zdrojů (elektráren) do přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení spolehlivosti systému v
oblasti severních Čech.
Úkoly pro územní plánování
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Upřesnit plochy a koridory pro uskutečnění záměru v navazující územně plánovací dokumentaci formou
umožňující realizaci.
Viz vyhodnocení k předchozímu bodu

B.1.6 Výsledek přezkoumání souladu Územního plánu Světec s Politikou územního
rozvoje podle §53 odst. (4) stavebního zákona
Návrh územního plánu byl zpracován v právním prostředí Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR), schválené
usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 ve znění Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze
dne 02.09.2019.
ke kapitole 2 PÚR ČR:

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ:

PLÁNOVÁNÍ

PRO

ZAJIŠTĚNÍ

Politika územního rozvoje stanovuje republikové priority územního plánování, které jsou v souladu s přílohou č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb. řádně odůvodněny v kapitole B.1.1. textové části odůvodnění ÚP Světec.
ÚP Světec je v souladu s republikovými prioritami územního plánování.
ke kapitole 3 PÚR ČR:

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY:

Řešené území je součástí rozvojové osy OS7. ÚP řádně odůvodňuje v kapitole B.1.2. textové části odůvodnění
ÚP Světec, jednotlivá kritéria, podmínky a úkoly územního plánování stanovené pro obce nacházející se
v rozvojové ose OS7.
ÚP Světec splňuje kritéria, podmínky a úkoly územního plánování stanovené pro obce nacházející se
v rozvojové ose OS7.
ke kapitole 4 PÚR ČR:

SPECIFICKÉ OBLASTI:

Řešené území je zahrnuto do specifické oblasti SOB5 Mostecko. ÚP řádně odůvodňuje v kapitole B.1.3. textové
části odůvodnění ÚP Světec, jednotlivá kritéria, podmínky a úkoly územního plánování stanovené pro obce
nacházející se ve specifické oblasti SOB5.
ÚP Světec splňuje kritéria, podmínky a úkoly územního plánování stanovené pro obce nacházející se ve
specifické oblasti SOB5.
ke kapitole 5 PÚR ČR:

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:

Na řešené území nezasahuje žádný koridory ani plochy dopravní infrastruktury.
ke kapitole 6 PÚR ČR:

KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH
ZÁMĚRŮ:

Politikou územního rozvoje ČR je přes správní území obce Světec vymezen koridor E10 pro vedení 400 kV
Výškov–Chotějovice a dále plocha včetně koridoru pro vyvedení elektrického a tepelného výkonu elektrárny
Ledvice E4a. ÚP řádně odůvodňuje v kapitole B.1.5. textové části odůvodnění jednotlivá kritéria, podmínky a
úkoly územního plánování stanovené pro obce dotčené plochu E4a a koridorem E10.
ÚP Světec respektuje navržený koridor E10 a plochu včetně koridoru E4a, které jsou ÚP Světec dále
zpřesněny.
--------------Soulad ÚP Světec s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 byl také posouzen Krajským
úřadem Ústeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu podle § 50 odst. 7) stavebního
zákona, který k posuzované dokumentaci vydal souhlasné stanovisko JID: 34050/2016/KÚÚK, č.j.:
388/UPS/2014 ze dne 24.02.2016.
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Územní plán Světec je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.3 - respektuje
priority a naplňuje úkoly stanovené tímto dokumentem pro územní plánování.

B.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Světec s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
(ZÚR Ústeckého kraje)
Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území obce Světec jsou Zásady územního
rozvoje Ústeckého kraje (dále je „ZÚR ÚK“), vydané usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011
dne 07. 09. 2011. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/4Z/2017 ze dne 9.5.2017 byla vydána
1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, usnesením č. č. 7421/2019/KUUK byla vydána
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

B.2.1 Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území včetně zohlednění priorit stanovených v Politice územního rozvoje
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky vyplývající z priorit územního plánování ZÚR ÚK pro řešení ÚP
Světec (kurzívou). Uvedeny jsou pouze priority nebo jejich části resp. záměry a úkoly, která mají nebo mohou
potenciálně mít dopad na území obce Světec. Vyhodnocení naplnění požadavků v ÚP Světec či souladu ÚP
s nimi je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem.
(1)

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

Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a zkvalitnění prostředí všech obytných sídel na území obce,
především návrhem ploch přestavby a zastavitelných ploch pro bydlení a stabilizací a rozvojem systému
veřejných prostranství obce, dále posílení rekreačních funkcí v území (rozvoj rekreačního potenciálu území obce
ve vazbě na vodní nádrž Márinka a řeku Bílinu) a vytvořením podmínek pro zlepšování životního prostředí a
ekologické stability krajiny (vymezením spojitého územního systému ekologické stability, návrhem ploch pro
krajinnou zeleň ad.).
S cílem zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel v obci stabilizuje územní plán hlavní obytná sídla
Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř, vymezuje jejich jádrová území jako území smíšená obytná, stabilizuje
všechna pro obsluhu a komunitní život obce významná veřejná prostranství a navrhuje doplnění urbanistické
struktury obytných sídel, primárně návrhem revitalizace ploch brownfields a dalších nevhodně či nedostatečně
využitých území (zejména plochy 27-P, 28-P, 29-P). Pro stabilizaci obyvatel obce, jeho množství, věkové či
vzdělanostní struktury, vymezuje územní plán odpovídající množství rozvojových ploch pro bydlení s cílem
zajištění nabídky kapacit pro novou bytovou výstavbu a výstavbu nezbytného občanského vybavení každodenní
potřeby. Územní plán vytváří návrhem rozvoje systému veřejných prostranství obce podmínky pro zajištění
optimální dostupnosti veřejných prostranství, jako hlavním míst každodenních sociálních interakcí, ze všech
obytných území. Pro zajištění optimálních podmínek každodenní rekreace obyvatel obce navrhuje územní plán
rozvoj ploch rekreace, sportu a veřejné zeleně ve vazbě na vodní plochu Márinka a levý břeh řeky Bíliny
(plochy14-Z, R04, R05), stabilizuje revitalizaci dřívějšího odkaliště Eleonora na území rekreace na plochách
přírodního charakteru a navrhuje zlepšení podmínek prostupnosti volné krajiny, zejména území podél řeky Bíliny
a Štrbického potoka pro chodce a cyklisty.
Pro podporu hospodářského rozvoje obce a zvýšení diverzity ekonomické základny obce, kde dosud převládá
průmyslová výroba a činnosti vázané na těžbu hnědého uhlí, vymezuje územní plán plochy pro výhledový rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména pro ubytovací zařízení, zařízení stravování a
sportovní vybavení (plochy územní rezervy R04 a R05). Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj obce Světec
jako jedné ze vstupních bran do turisticky vysoce atraktivního území Českého středohoří, ale také jako vstupní
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brány do rekreačního území rekultivované Radovesické výsypky a dalších území s potenciálem rozvoje
netradičních forem cestovního ruchu spojených s interpretací hornické minulosti nejen samotné obce Světec, ale
širšího regionu Podkrušnohoří.
S cílem zajištění příznivých podmínek životního prostředí obce vylučuje územní plán na území obce jakoukoli
těžbu nerostných surovin a omezuje také další plošný rozvoj průmyslové výroby s negativními dopady na životní
prostředí. Plochy Elektrárny Ledvice a Průmyslové zóny Chudeřice územní plán stabilizuje ve stávajícím rozsahu
a rozvíjí pouze lokálně v návaznosti na hranici Průmyslové zóny. Omezení dalšího rozvoje průmyslových
provozů na území obce by mělo přispět také ke stabilizaci dopravní zátěže na území obce a mělo by vyloučit růst
intenzity těžké nákladní dopravy v obci. Ke snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí obce,
zejména ke snížení hlukové zátěže a vibrací, by měla přispět v územním plánu navrhovaná optimalizace a
modernizace železniční trati č. 130 Chomutov – Most – Bílina – Duchcov – Teplice (koridor X01) i navrhované
propojení silnic III/25321 a III/25316 s vyloučením průjezdu obytnou částí sídla Chotějovice.
Územní plán stabilizuje na území obce Světec plochy všech provedených nebo probíhajících rekultivací území
postižených povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnosti (např. odkaliště Eleonora). Volnou krajinu
chrání územní plán jako jednu z nejvýznamnějších hodnot území obce. Řešení územního plánu vytváří podmínky
pro stabilizaci a koncepčním rozvoj krajiny v širším měřítku, jako hlavní stabilizační faktor životního prostředí
vymezuje územní plán spojitý územní systém ekologické stability a plochy krajinné zeleně s převládajícím
přírodních charakterem. Územní plán důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry
kolidující s ochranou povrchových vod. V zastavěném území a v přímé vazbě na zastavěná území navrhuje
územní plán spojitý systém sídelní zeleně, jehož kostru vytváří soustava ploch veřejné zeleně, zámecký park,
centrální park v jižní části jádrového sídla Světec a nově navrhovanou plochu veřejné zeleně okolo vodní plochy
Márinka (plocha 07-Z).
(2)

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

Územní plán vytváří podmínky pro vzájemně bezkolizní a proporcionální rozvoj jednotlivých složek území a
činností v rámci něho. Řešení územního plánu je v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel.
Územní plán rozvíjí zejména obytné a rekreační funkce v území, zcela naopak vylučuje další plošný rozvoj těžby
nerostných surovin a průmyslu s negativními dopady na životní prostředí a kvalitu bydlení. Míra navrhovaného
rozvoje území důsledně reflektuje předpokládané trendy vývoje počtu obyvatel, trendy postupného zvyšování
kvality bydlení a kvality veřejné infrastruktury, stejně jako potenciál území. Územní plán důsledně chrání volnou
krajinu jako protiváhu intenzivně urbanizované západní části území obce s kumulací průmyslových areálů a
staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Životní prostředí
(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).

Řešení územního plánu vytváří podmínky pro stabilizaci a koncepčním rozvoj krajiny v širším měřítku, jako hlavní
stabilizační faktor životního prostředí vymezuje územní plán spojitý územní systém ekologické stability a plochy
krajinné zeleně s převládajícím přírodních charakterem. Územní plán důsledně chrání všechny vodní plochy a
toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující s ochranou povrchových vod. V zastavěném území a v přímé vazbě
na zastavěná území sídel navrhuje územní plán spojitý systém sídelní zeleně, jehož kostru vytváří soustava
ploch veřejné zeleně, zámecký park, centrální park v jižní části jádrového sídla Světec a nově navrhovanou
plochu veřejné zeleně okolo vodní plochy Márinka (plocha 07-Z).
Při zachování veškerých environmentálních hodnot a potenciálů rozvoje území vytváří územní plán podmínky pro
výhledovou transformaci ekonomické základny obce, pro stabilizaci osídlení a pro rozvoj základní i doprovodné
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infrastruktury cestovního ruchu. S cílem zvýšení atraktivity území obce Světec pro cestovní ruch územní plán
důsledně chrání charakter historického osídlení s hodnotnými historickými jádry sídel Světec (s kostelem sv.
Jakuba Většího, farou a navazujícím zámeckým areálem), Štrbice se souborem hrázděných statků okolo návsi a
dále navrhuje další intenzifikaci a rozvoj rekreace a sportu ve vazbě na vodní nádrž Márinka a pravý břeh řeky
Bíliny (plochy 14-Z, R04, R05).
(4)

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

Územní plán stabilizuje a chrání území již provedených nebo probíhajících rekultivací krajiny postižené
povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi. Území dosud nerekultivovaná (lom ve Štrbicích –
plocha 103-K) navrhuje územní plán k rekultivaci na plochy krajinné. Územní plán přitom vylučuje možnosti
jakékoli další devastace krajiny, nevymezuje žádné plochy těžby nerostných surovin ani žádné plochy pro další
rozvoj průmyslové výroby ani pro významné liniové dopravní stavby ve volné krajině.
Územní plán vytváří stabilizací a důslednou ochranou stávajících ploch lesů a ploch krajinné zeleně a
vymezením spojitého územního systému ekologické stability podmínky pro postupné zvyšování ekologické
stability území obce a pro zvyšování retenčních schopností území.
Zlepšení podmínek životního prostředí v sídlech vytváří územní plán podmínky zejména důslednou ochranou
stávajících ploch veřejné zeleně a plošně rozsáhlých zahrad a návrhem na další plošný rozvoj ploch veřejné
zeleně ve vazbě na vodní plochu Márinka a pravý břeh řeky Bíliny (plochy 07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z, 10-Z).
Územní plán dále důsledně chrání všechny vodní plochy a toky na území obce a nenavrhuje žádné záměry
kolidující s ochranou povrchových vod.
(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).

Na území obce Světec se nenachází žádné zvláště chráněné území přírody a krajiny, ani chráněné území Natura
2000. Územní plán stanovuje podmínky ochrany všech přítomných obecně chráněných území dle zákona č.
114/1992 Sb., kterými na území obce jsou významné krajinné prvky ze zákona, ÚSES na všech hierarchických
úrovních, a dále památný strom v Chotějovicích. Žádný z navrhovaných rozvojových záměrů nekoliduje se zájmy
ochrany přírody a krajiny.
(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.

Těžební činností bylo výrazně ovlivněné koryto Štrbického potoka, které bylo v průběhu probíhající těžební
činnosti na území dnešní Radovesické výsypky přeložené a částečně zatrubněné. V souvislosti s rekultivací
Radovesické výsypky byl na území obce Světec Štrbický potok v uplynulých letech revitalizován.
Řeka Bílina protéká územím obce Světec v dlouhodobě stabilizovaném, rovněž v minulosti v souvislosti
s povrchovou těžbou na dole Bílina přeloženém, korytě, bez konkrétních nároků na jeho revitalizaci.
(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 z dopravy (dálniční a silniční, částečně i
železniční doprava).

Územní plán nevymezuje žádné plochy pro těžbu nerostných surovin a související činnosti způsobující hluk a
emitující látky znečišťující ovzduší. Územní plán nevymezuje žádné rozvojové plochy s možností umístění staveb
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a zařízení představujících významné producenty látek znečišťujících ovzduší. Umisťování takových staveb a
zařízení není přípustné ani v plochách stabilizovaných.
Územní plán nenavrhuje žádnou novou významnou komunikaci s rizikem zvýšení dopravní zátěže a s ním
souvisejícím zvýšení hlukové a emisní zátěže území obce Světec.
Ke snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí obce, zejména ke snížení hlukové zátěže a vibrací,
by měla přispět v územním plánu navrhovaná optimalizace a modernizace železniční trati č. 130 Chomutov –
Most – Bílina – Duchcov – Teplice (koridor X01).

Hospodářský rozvoj
(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.

Ekonomická základna obce Světec je dlouhodobě založená, kromě drobných živnostníků, na přítomnosti
průmyslových areálů v západní části území obce, zejména areálu Elektrárny Ledvice a Průmyslové zóny
Chudeřice přesahující na území obce Světec z území města Bílina.
Územní plán stabilizuje fungující průmyslové areály na území obce. Vzhledem k zátěži životního i obytného
prostředí, které průmyslové areály na území obce vyvolávají, omezuje územní plán jejich další plošný rozvoj, s
výjimkou plochy pro skladovací halu v návaznosti na Průmyslovou zónu Chudeřice, plochy pro dřevozpracují
průmysl okolo fotovoltaické elektrárny ve Světci a dvou malých ploch pro rozvoj drobné a řemeslné výroby bez
negativních vlivů na životní prostředí.
Rozvoj dalších ekonomických aktivit především v oblasti terciéru je umožněn v plochách smíšených obytných,
kde se předpokládá zejména umisťování staveb občanského vybavení a případně také staveb a zařízení
nevýrobních i výrobních služeb a drobného a řemeslného podnikání.
Územní plán vytváří podmínky pro možný rozvoj cestovního ruchu jako významného segmentu hospodářství,
rozšiřujícího hospodářskou základnu obce o segment služeb a podnikání v terciéru. Pro podporu hospodářského
rozvoje obce a zvýšení diverzity ekonomické základny obce, kde dosud převládá průmyslová výroba a činnosti
vázané na těžbu hnědého uhlí, vymezuje územní plán výhledové plochy pro rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu, zejména pro ubytovací zařízení, zařízení stravování a sportovní vybavení (plochy
územní rezervy R04 a R05). Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj obce Světec jako jedné ze vstupních bran
do turisticky vysoce atraktivního území Českého středohoří, ale také jako vstupní brány do rekreačního území
rekultivované Radovesické výsypky a dalších území s potenciálem rozvoje netradičních forem cestovního ruchu
spojených s interpretací hornické minulosti nejen samotné obce Světec, ale širšího regionu Podkrušnohoří.
(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.

Územní plán nevymezuje žádné plochy těžby ani žádné nové plochy pro rozvoj těžkého průmyslu. Územní plán
plně respektuje vymezené územně ekologické limity těžby hnědého uhlí a na území obce těžbu hnědého uhlí
nepřipouští.
(10)

Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního hlediska významné
palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny,
snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich
koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a v navazujících
územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním důvodem pro případné
neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře
respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby
budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle
pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.
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Část území obce Světec již byla v minulosti přetěžena a část sloužila jako výsypka pro nedaleký lom Bílina.
Většina dotčeného území je již zrekultivována nebo zde rekultivace probíhají. Morfologie území je zcela
přetvořena, avšak tato území představují potenciál k přeměně na atraktivní a hodnotné krajinné či rekreační
prostředí.
Územní plán nevymezuje žádné plochy těžby a neumožňuje tak otvírku žádného z přítomných ložisek
nerostných surovin v území.
(11)

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

Územní plán vytváří podmínky pro možné nové využití v současné době částečně zcela nevyužívaných a
částečně zcela nevhodně a nedostatečně využívaných průmyslových a skladových ploch vykazujících charakter
ploch brownfields. Územní plán navrhuje k revitalizaci areál bývalého hospodářského zázemí zámku ve Světci,
kde se, v bezprostřední vazbě na historické jádro obce Světec, v současné době nachází betonárka a sklady
stavebního materiálu a stavební techniky (plochy 27-P, 28-P, 29-P). Cílem navrhované revitalizace je přednostní
využití disponibilních rozvojových ploch v zastavěném území, v tomto případě dokonce v samém těžišti osídlení
obce Světec.
S cílem stabilizace a dosažení funkční a urbanistické celistvosti současných sídel a s cílem ochrany
nezastavěného území a volné krajiny vymezuje územní plán k přestavbě, k intenzifikaci využití a stabilizaci
prostorové struktury zástavby kromě ploch typu brownfields také další nedostatečně nebo nevhodně využívané
plochy na území obce (zejména plochy 22-P, 26-P, 35-P, 40-P, 41-P, 46-P, 47-P, 48-P, 51-P).
(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.

Územní plán vymezuje plochy všech stávajících výrobních areálů jako stabilizované plochy a s ohledem na
dlouhodobou zvýšenou zátěž prostředí obce Světec těžbou uhlí, průmyslovou výrobou a související dopravou a
dalšími činnostmi vymezuje územní plán nové plochy změn pro rozvoj průmyslu pouze v omezené míře. Pro
možný rozvoj ekonomických aktivit v obci jsou územním plánu vymezeny:

(13)

-

plocha lehké výroby na hranici areálu AGC Automotive Czech, a.s., určená pro realizaci nové haly,
manipulační plochy a dopravního napojení (plocha 65-Z),

-

plocha lehké výroby na hranici Průmyslové zóny Chudeřice, určená pro umístění skladovací haly
(plocha 66-Z),

-

plochy drobné a řemeslné výroby okolo fotovoltaické elektrárny ve Světci, určená pro dřevozpracující
průmysl (plocha 67-Z a 68-Z),

-

nové plochy smíšené obytné v jádru sídla Světec, s možností umisťování občanského vybavení či
výrobních a nevýrobních služeb (plochy 28-P, 29-P),

-

plocha pro možný rozvoj drobné a řemeslné výroby ve vazbě na stávající areály živnostenského
podnikání (plocha 25-Z).
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).

Redukce omezení územního rozvoje vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů a chráněných ložiskových
území je mimo rámec a kompetence řešení územního plánu.
(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.
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Součástí řešení územního plánu je koncepce uspořádání krajiny. S výjimkou ploch pro založení spojitého
systému ÚSES a návrhu ploch krajinné zeleně s cílem zvýšení ekologické stability krajiny, zvýšení její retenčních
schopností a ochrany proti erozním účinkům vody, stabilizuje územní plán stávající rozsah produkčního využití
krajiny pro zemědělské účely.
Zemědělské využití krajiny je respektováno a rozvíjeno v souladu se základními principy koncepce uspořádání
krajiny. Plochy ZPF jsou v maximální míře chráněny, rozvoj území je soustřeďován především do zastavěného
území nebo do jeho těsného sousedství.
Protierozní ochrana je posilována zejména skladebnými částmi ÚSES, drobnými krajinnými prvky a alejemi.
Rozvoj území obce Světec mimo hranici zastavěného území je navržen výhradně v případě potřeby doplnění
urbanistické struktury sídel a také k vytvoření podmínek pro podporu aktivit cestovního ruchu a rekreace.
Důvodem vymezení zastavitelných ploch mimo zastavěné území je v případě obce Světec také značná
kumulace limitů rozvoje území, které jsou reziduem předešlé povrchové těžby hnědého uhlí a s tím souvisejících
činností.
Územní plán proto zejména pro rozvoj zástavby pro funkci bydlení, s cílem stabilizace počtu obyvatel a vytvoření
podmínek pro jeho možný růst, a pro funkci rekreace (s ohledem na existující a dosud ne zcela využitý potenciál
hromadné rekreace regionálního významu ve vazbě na vodní nádrž Márinka a blízkou rekultivovanou
Radovesickou výsypku) vymezuje také zastavitelné plochy mimo zastavěné území. Největší rozvojový potenciál
mimo zastavěné území představují plochy v návaznosti na zastavěné území sídla Světec, zejména pak plochy
kolem centrálního parku ve Světci (plochy 18-Z, 19a-Z, 19b-P, 22-P, 32-Z, 33-Z, 34a-Z, 34b-Z, 35-P) a mezi
jádrem sídla Světec a rekreačním územím okolo Márinky (14-Z, 18-Z, spolu s navazujícími plochami územní
rezervy R04, R05 a R06).

Rozvojové oblasti a osy, specifické 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.

Míra rozvoje území obce Světec navrhovaná v ÚP zohledňuje polohu obce Světec v rozvojové ose OS7 –
Rozvojová oblast Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – Hranice ČR/Německo (Nürnberg). ÚP
tak vytváří podmínky pro vyšší a dynamičtější míru rozvoje území ve všech jeho složkách. Zejména v oblasti
bydlení a rekreace vytváří ÚP podmínky pro uspokojení zvýšené poptávky po výstavbě rodinných domů na
venkově a přitom v zázemí velkých měst (Bílina, Teplice, Most), s velmi kvalitními podmínkami obslužnosti území
veřejnou hromadnou dopravou autobusy i vlakem.
(17)

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

Obec Světec je zařazena do specifické oblasti SOB5 – Specifická oblast Mostecko. Jedním z hlavních zdrojů
problémů v území jsou negativní vlivy spojené s povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi v
minulosti. Územní plán vytváří veškeré předpoklady k potřebnému dokončení probíhající revitalizace a
rekultivace a dalšímu příznivému rozvoji takto postižených území s důrazem na zachování existujících krajinných
a kulturních hodnot území.
(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
území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost.

Podkladem pro návrh rozvoje území obce bylo vyhodnocení a stanovení potřeby míry rozvoje jednotlivých složek
území, vycházející primárně ze zjednodušené prognózy vývoje počtu obyvatel obce a vyhodnocení souvisejících
demografických a sociálních trendů, kvality a rozvoje bytového fondu a jeho charakteristik. Územní plán navrhuje
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rozvoj obce Světec jako obytného a rekreačního zázemí okolních měst Bílina či Teplice v rámci rozvojové osy
OS7.
Územní plán vytváří podmínky pro doplnění a stabilizaci obytných území sídel Světec, Štrbice, Úpoř a
Chotějovice, nevymezuje žádné další prostorově izolované a segregované plochy bydlení mimo vazbu na
zastavěná území. Navrženou urbanistickou koncepcí předchází územní plán vzniku prostorově sociální
segregaci v území. V jádrech sídel jsou k zástavbě navrženy významné proluky nebo nevyužívaná území a
plochy brownfields. V plošně rozsáhlejších rozvojových lokalitách na okraji sídel je stanoveno pořadí změn
v území tak, aby byl zajištěn logický postup výstavby a nevznikaly izolované obytné enklávy ve volné krajině bez
vazeb na zastavěné území.
Územní plán vytváří předpoklady pro stabilizaci a další rozvoj udržitelných a soběstačných komunit jako základ
zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel kraje, a to vymezením ploch přestavby v centrálních částech
sídel s cílem stabilizace a posílení funkce centrální části obce a dále vymezením nových ploch pro bydlení
různých forem s optimální dostupností ploch občanského vybavení, rekreace a sportu a dostupnosti veřejných
prostranství.

Dopravní a technická infrastruktura
(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, ……aj.)

Přes území obce Světec prochází z hlediska Ústeckého kraje významné dopravní tahy silniční i železniční
soustavy. K modernizaci je navržena trať č. 130, v ZÚR Ústeckého kraje vymezena jako koridor VPS – i. Územní
plán zpřesňuje koridor VPS-i dle ZÚR Ústeckého kraje a vymezuje na základě projektové dokumentace Zvýšení
traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP PRAHA a.s., 04/2014) koridor pro napřímení
směrového oblouku železniční trati č. 130 v úseku Chotějovice – Želénky.
(20)

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

Přímá dostupnost krajského města Ústí nad Labem veřejnou dopravou je z obce Světec zabezpečena
dostatečně po železnici, vlakovými spoji na železniční trati č. 131 ze zastávky Světec (dojezdová doba do Ústí
nad Labem je 39 minut), bez nároků na nutné zlepšení podmínek dostupnosti.
(25)

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

Územní plán Světec nenavrhuje žádné plochy pro dostavbu elektráren. Veškeré rozsáhlé plochy průmyslové
výroby a energetiky jsou s ohledem na jejich negativní vlivy na prostředí vymezeny jako stabilizované bez
možnosti dalšího plošného rozvoje, k prověření je určena plocha územní rezervy okolo stávající TR Chotějovice.
(26)

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

Hlavní producent elektrické energie, který zasahuje na území obce je elektrárna Ledvice. Elektrárna Ledvice
prošla v uplynulých letech několika modernizacemi. Kromě výroby elektrické energie zajišťuje i dodávky tepla pro
odběratele v nejbližším okolí, zejména ve městech Teplice a Bílina. Společná výroba elektřiny a tepla v jednom
cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí.
Území plán vytváří podmínky pro podporu kombinované výroby elektřiny a tepla vymezením ploch elektrárny
Ledvice jako ploch stabilizovaných.
(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.
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Pro dostavbu s modernizaci energetické přenosové soustavy je na území obce v ZÚR ÚK vymezen koridor E10a.
Jedná se o koridor pro možné posílení vedení ZVN na sjednocenou napěťovoou hladinu 2x 400 kV ze stávající
kombinované hladiny 400kV/220kV Územní plán vymezuje v souladu se ZÚR ÚK koridor X04 se zaústěním do
rozvodny Chotějovice, kterou vymezuje jako stabilizovanou plochu energetiky. Pro budoucí prověření úpravy
zapojení vedení zvláště vysokého napětí ZVN do rozvodny Chotějovice vymezuje územní plán plochu územní
rezervy R02.
(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).

Územní plán stabilizuje na území obce Světec plochu fotovoltaické elektrárny v území bývalého lomu
severovýchodně od jádra sídla Světec. Zejména s ohledem na ochranu krajinného nevymezuje územní plán
žádné návrhové plochy pro rozvoj fotovoltaických elektráren ani jiných alternativních zdrojů elektrické energie.
Pro budoucí prověření možného umístění fotovoltaické elektrárny na ploše rekultivované Radovesické výsypky
vymezuje územní plán plochu územní rezervy R01.
(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.
Územní plán vytváří předpoklady pro modernizaci kanalizace v obci. Sídla Světec a Chotějovice jsou
bezproblémově odkanalizována na ČOV Bílina. Sídlo Štrbice bude odkanalizováno na nově navrhovanou ČOV
pro minimálně 250 EO. Sídlo Úpoř zůstane z ekonomického důvodu obslouženo stávajícím systém jednotné
kanalizace bez čištění s výhledem na výstavbu domovních ČOV.
(32)

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

Vzhledem k lokalizaci rozvojových ploch ve vazbě na zastavěná území sídel, která jsou telekomunikačními a
spojovými službami dostatečně vybavené, je veškeré stabilizované i rozvojové obytné území v dosahu
telekomunikačních služeb.
(33)

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

Na území obce Světec jsou vymezeny 3 koridory dopravní 1 koridor technické infrastruktury. Koridor X01 pro
modernizaci a napřímení směrového oblouku železniční trati č. 131, je navržen v těsném souběhu se stávající
tratí, s územními nároky na ploše bývalého odkaliště Elektrárny Ledvice Eleonora, rekultivovaného pro extenzivní
formy rekreace na plochách přírodního charakteru (cyklistika, pěší turistika, běh, in-line apod.). Koridor X02 je
vymezen v souběhu se stávající silnicí III/25316 a koridor X03 je vymezen ve stopě stávající silnicí III/25321,
v obou případech z větší části uvnitř zastavěného území mezi dalšími koridory dopravní a technické
infrastruktury, tedy s minimalizací dopadu na volnou krajinu. Koridor X04 je veden převážně vně zastavěného
území, vliv na fragmentaci však bude minimální, protože předmětem záměru je zdvojení existujícího vedení na
jednotnou napěťovou hladinu. Šířka koridoru byla zpřesněna a zúžena dle lokálních územních podmínek již
v ZÚR Ústeckého kraje na 75-100m.
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Sídelní soustava a rekreace
(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.

Územní plán zachovává a rozvíjí stávající sídelní soustavu obce Světec, nenavrhuje žádné nové sídlo ani
nenavrhuje vzájemné propojení dosud prostorově oddělených sídel novou zástvbou. Sídlo Světec je vymezeno
jako jádrové sídlo celé obce Světec s největším potenciálem rozvoje obytných funkcí, rekreace a občanského
vybavení. Oddělená sídla Chotějovice, Štrbice a Úpoř jsou rozvíjena pouze extenzivně, v míře odpovídající jejich
poloze a významu ve struktuře osídlení.
Územní plán vytváří předpoklady vyšší míry integrace venkovského osídlení obce Světec a sousedního města
Bílina a městyse Hostomice, jako významově nadřazených center osídlení, zejména návrhem na zlepšení
prostupnosti břehů řeky Bíliny pro chodce a cyklisty a novým dopravním propojením silnic III/25321 a III/25316.
Na území obce Světec vytváří územní plán podmínky pro rozvoj rekreačních aktivit v atraktivním venkovském
prostředí, pohodlně dostupné údolím řeky Bíliny resp. přes Radovesickou výsypku také pro obyvatele města
Bílina.
(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.
Převažující podíl území obce Světec postižený v minulosti povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími
činnostmi je v současné již době rekultivován, nebo v procesu rekultivace. Územní plán vymezuje všechny
rekultivované plochy a plochy, na kterých rekultivace probíhají (zejména Radovesická výsypka nebo odkaliště
Eleonora) jako stabilizované plochy v krajině, zejména jako plochy zemědělské, plochy krajinné, plochy lesa
nebo jako plochy rekreace na plochách přírodního charakteru.
(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.

Územní plán Světec vytváří vymezením ploch pro možný rozvoj základní i doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, rekreace sportu kolem vodní nádrže Márinka a pravého břehu řeky Bíliny (plocha 07-Z, a navazující plochy
územní rezervy R03, R04, R05) podmínky pro možný rozvoj obce Světec jako jedné ze vstupních bran do
turisticky vysoce atraktivního území Českého středohoří a rekreačně využívaného území rekultivovaná
Radovesické výsypky.
(38)

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

V souladu se studií „Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji“ (Euromanagers, s.r.o., 2014) vymezuje
územní plán na území obce Světec spojitou síť cyklistických turistických tras nadregionálního, regionálního i
místního významu, napojující obec Světec nejen na turisticky vysoce atraktivní území Českého středohoří,
Krušných hor, Poodří a Polabí, ale zajišťující také prostupnost podél řeky Bíliny s koncentrací významných center
osídlení s bohatou historií.

Sociální soudržnost obyvatel
(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.

Územní plán stabilizuje stávající vhodně umístěné plochy občanského vybavení, průmyslu a drobné a řemeslné
výroby, jako základ hospodářského pilíře obce. Územní plán předpokládá další rozvoj spektra ekonomických
aktivit, především občanského vybavení, výrobních i nevýrobních služeb včetně lehké výroby (plochy 65-Z a 66-
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Z), drobné a řemeslné výroby a skladování (plochy 67-Z a 68-Z) a výroby v nově vymezovaných plochách
smíšených obytných (plochy 28-P, 29-P) a ploše drobné a řemeslné výroby (plocha 25-Z). Pro možný rozvoj
cestovního ruchu jako ekonomického odvětví s vyšší přidanou hodnotou a potenciálem tvorby nových pracovních
příležitostí v oblasti terciéru vymezuje území plán plochy pro rozvoj rekreace, sportu a veřejných prostranství ve
vazbě na vodní plochu Márinka a pravý břeh řeky Bíliny (plocha 07-Z a navazující plochy územní rezervy R03,
R04, R05).
(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.

Územní plán vytváří vymezením dostatečného množství rozvojových ploch pro bydlení s možností realizace
širokého spektra forem bydlení (individuální bydlení různých standardů a forem) základní předpoklady pro
možnou stabilizaci počtu obyvatel obce a předcházení jeho úbytku a zhoršování struktury obyvatelstva (stárnutí,
snižování vzdělanosti apod.). Územní plán vymezuje všechny rozvojové plochy pro bydlení důsledně v přímé
návaznosti na stabilizované plochy pro bydlení, nevymezuje žádné prostorově izolované a oddělené obytné
enklávy s rizikem sociálního vyloučení. Takto identifikovanou lokalitu (sídliště v Chotějovicích) územní plán fixuje
bez možnosti dalšího rozvoje. Stávající lokality s rizikem sociálního vyloučení, lokalitu sídliště v Chotějovicích a
obytné území Lota Marie na severním okraji sídla Světec, doporučuje územní plán „na dožití“ a budoucí
prověření vyžití pro jiný účel než bydlení.
Stabilizovaná i rozvojová území pro bydlení propojuje územní plán prostorově spojitou a významově
hierarchizovanou sítí veřejných prostranství. Tím vytváří územní plán předpoklady pro vytvoření dlouhodobě
udržitelné a soudržné komunity obyvatel obce, bez rizika vzniku nových sociálně vyloučených lokalit.
Územní plán vytváří stabilizací a návrhem rozvoje ploch výroby, ploch smíšených obytných venkovských, ploch
občanského vybavení a rekreace optimální podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí přímo na území
obce Světec v různých odvětvích ekonomiky. Zejména pak ale v terciéru jako segmentu ekonomiky s vyšší
přidanou hodnotou. S cílem zlepšení podmínek dostupnosti okolních vyšších center osídlení (Bílina, Teplice,
Duchcov, Most, Ústí nad Labem) s koncentrací pracovních příležitostí pro obyvatele obce Světec, potvrzuje
územní plán stabilizací železniční stanici Světec.
Podmínky pro zlepšení životního prostředí na území obce jsou v územním plánu vytvářeny zejména stabilizací a
důslednou ochranou volné krajiny na území obce, zejména pak ekologicky stabilních ploch krajinných, ploch lesa
a vodních ploch a vodních toků, a dále stabilizací, důslednou ochranou a návrhem dalšího rozvoje ploch veřejné
zeleně v zastavěném území sídel. Hlavní funkcí nově vymezených ploch zeleně je propojení stávajících ploch
veřejné zeleně (zejména zámecký park ve Světci a centrální park ve Světci) s nově navrhovanými plochami
veřejné zeleně a rekreace v okolí vodní plochy Márinka. Na toto území dále navazují plochy pro zprůchodnění
břehů Štrbického potoka a řeky Bíliny s vytvoření bezpečných pěších vazeb mezi jednotlivými sídly.
Ve volné krajině je stabilizován územní systém ekologické stability navazující zejména na hydrickou složku
území, na jehož prvky dále navazují další navrhované plochy lesa a krajinné zeleně. Územní plán tímto vytváří
podmínky pro zlepšování ekologické stability krajiny, rozvíjení kompozice krajiny, posilování krajinných prvků,
zvyšování retenčních schopností území.
Při zachování veškerých environmentálních hodnot a potenciálů rozvoje území vytváří územní plán podmínky pro
transformaci ekonomické struktury, stabilizaci osídlení a rozvoj každodenní a krátkodobé rekreace a cestovního
ruchu, a to vymezením nových ploch pro bydlení (především venkovského v rodinných domech) a vymezením
nových ploch a stanovením podmínek pro rozvoj rekreace, sportu a dalších ekonomických aktivit jako například
lehké či drobné a řemeslné výroby. Tato opatření mají vést ke zvýšení zaměstnanosti a stabilizaci komunity
místních obyvatel.
(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.
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Všechny hodnoty území identifikované na území obce Světec jsou územním plánem důsledně chráněny a
případně i citlivě rozvíjeny, řešení ÚP Světec (zejména urbanistická koncepce) je navrženo tak, aby v maximální
míře zachovávalo a rozvíjelo stávající přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.
Jednou z významných přírodních hodnot území obce je vodní nádrž Márinka, výsledek hydrické rekultivace
území postiženého v minulosti povrchovou těžbou hnědého uhlí. Existence vodní nádrže odkazuje na hornickou
minulost obce a s ní spojené dramatické změny v rozvoji území obce. ÚP vodní nádrž Márinka chrání a území ve
vazbě na ní rozvíjí pro potřeby rekreace u vody a provozování sportovních aktivit u vody i na vodě.
Výjimečnou a pro obec Světec stěžejní kulturní hodnotou je kostel sv. Jakuba Většího s farou a především
rozsáhlým areálem zámku se zámeckým parkem. Zámek je výšková i hmotová prostorová a kompoziční
dominanta, která je v ÚP chráněna prostřednictvím navržených podmínek prostorového uspořádání území.
Předmětem ochrany je i soustava veřejných prostranství bezprostředně navazující na soubor staveb kostela,
zámku a bývalé fary, kde se mimo jiné nachází prostory sloužící ke společensko-kulturním akcím a je zde
umístěna „Galerie Vojtěcha Preissiga“.
(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.

Územní plán vytváří vymezením dostatečného množství rozvojových ploch pro bydlení s možností realizace
širokého spektra forem bydlení (individuální bydlení různých standardů a forem) základní předpoklady pro
možnou stabilizaci počtu obyvatel obce a předcházení jeho úbytku a zhoršování struktury obyvatelstva (stárnutí,
snižování vzdělanosti apod.). Územní plán vytváří podmínky pro předpokládané postupné stárnutí populace obce
a zvyšování podílu obyvatel obce ve věku nad 65 let. Základním předpokladem pro uspokojení potřeb stárnoucí
populace obce je
1. Zabezpečení prostorové blízkosti bydlení a občanského vybavení každodenní potřeby
Územní plán vytváří všechny předpoklady pro zajištění optimálních prostorových vztahů bydlení a
občanského vybavení. Podmínky pro dosažení maximální blízkosti bydlení a občanského vybavení jsou
vytvořeny vymezením ploch smíšených obytných, v rámci nichž je kombinace bydlení a občanského
vybavení žádoucí a upřednostňovaná. Plochy smíšené obytné jsou v ÚP vymezeny především v rozsahu
jádrových území dvou hlavních obytných sídel, Světce a Štrbic.
2. Blízká a bezbariérová dostupnost veřejných prostranství z místa bydliště
Pro sociální soudržnost celého obyvatelstva obce je zásadní vytvoření podmínek pro možné sociální
interakce, tedy pro vzájemné fyzické setkávání, posezení, rozhovory, pozorování života obce a sdílení
společného prostoru využívaného mimo jiné pro nejrůznější společenské a kulturní akce obce (trhy,
jarmarky, pouti, oslavy, apod.). Územní plán pro možnost uskutečňování výše zmíněných sociálních
interakcí vymezuje spojitý systém veřejných prostranství, s vysokým podílem veřejných prostranství
s převládajícím podílem veřejně přístupné zeleně. Pro starší generaci obyvatel obce je zásadní
dostupnost veřejných prostranství a zvláště pak veřejné zeleně z míst bydliště, která je v ÚP optimálně
zajištěna návrhem velmi husté, prostorově spojití a funkčně diferencované sítě veřejných prostranství.
Pobyt ve veřejných prostranstvích (na lavičce v parku apod.) totiž představuje pro seniory jednu
z nejvýznamnějších forem každodenní rekreace.
Návrh spojitého, významově hierarchizovaného a funkčně diferencovaného systému veřejných
prostranství je zároveň předpokladem pro dosažení optimální dostupnosti dopravní a technické
infrastruktury, která je nedílnou součástí právě veřejných prostranství a jejich systému.
(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.

Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
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Jedním z nejzásadnějších podkladů pro zpracování ÚP Světec byly závěry zpracování doplňujících průzkumů a
rozborů pro potřeby ÚP Světec (HaskoningDHV CR, spol. s r.o., Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., 12/2013),
kde byly mimo jiná zjištění shromážděny záměry obyvatel obce, vlastníků nemovitostí a významných aktérů
rozvoje území obce. Všechny identifikované podněty a záměry byly v rámci řešení ÚP Světec prověřeny a v
případě vhodnosti a nekonfliktnosti s veřejnými zájmy byly v řešení zohledněny.

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(44)

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

Zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku jsou v rámci územního plánu respektovány.
Územní plán nenavrhuje rušení žádné infrastruktury na území obce sloužící případné evakuaci obyvatel obce
(komunikace, mosty apod.).
Územní plán vytváří dále podmínky pro ochranu obyvatelstva před případnými nepříznivými účinky povodně tím,
že v rámci stanoveného záplavového území Q100 důsledně nevymezuje žádné rozvojové plochy určené
k zastavění (s výjimkou 3 ploch pro rozvoj Průmyslové zóny Chudeřice, kde je však střet pouze okrajový) a
vytváří naopak podmínky pro volný rozliv případné povodně. Územní plán dále jako prevenci povodní na území
obce stabilizuje plochu suchého poldru pro zadržení průtoku na Štrbickém potoce.
Na území celé obce Světec navrhuje dále územní plán jako základní předpoklad zvýšení retenční schopnosti
krajiny a celého území obce a jako předpoklad vodní i větrné eroze půdy spojitý ÚSES včetně návrhu na doplnění
ekologicky stabilních ploch v krajině (plochy krajinné, plochy lesa, vodní plochy a toky).
(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.

Reálné ohrožení obyvatelstva obce Světec v důsledku havarijních situací vyplývajících z provozu dopravní a
technické infrastruktury a průmyslové výroby plyne z lokalizace části areálu elektrárny Ledvice a koridorů
železničních tratí č. 130 a 131 a silnice I/13 v západní části území obce. Územní plán předchází zvýšení rizika
ohrožení havarijními situacemi tím, že v blízkosti areálu elektrárny Ledvice ani v blízkosti železničních tratí a
silnice I/13 nevymezuje žádné nové rozvojové plochy pro bydlení, v rámci nichž je s ohledem na trvalý pobyt lidí
riziko ohrožení nejvyšší.
(46)

Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových opatření. Vymezení
zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou
rizika vzniku povodňových škod.

Územní plán nevymezuje žádná nová protipovodňová opatření. Územní plán nenavrhuje žádné plochy změn
určené k zastavění budovami v aktivní zóně záplavového území ani v území zvláštní povodně pod vodním dílem
Všechlapy. Do záplavového území Q100 částečně zasahují plochy lehké výroby 66-Z a dále 59-Z a 65-Z, tyto
dva záměry však již byly řádně projednány a jejich vymezení je převzato z vydaných stavebních povolení.

Pokrytí území kraje územními plány
(47)

Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně plánovací dokumentací obcí zejména v rozvojových
oblastech a osách a ve specifických oblastech, v souladu s územními limity a rozvojovými potřebami
těchto území.

Splnění daného požadavku je zajištěno samotným pořízením Územního plánu Světec.
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B.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR a
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým
významem přesahují území více obcí
Rozvojové osy PÚR 2008
OS 7 - Rozvojová osa Ústí nad Labem - Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – Hranice ČR/Německo
(Nürnberg)
ZÚR Ústeckého kraje zpřesňují vymezení rozvojové osy republikového významu OS 7 Rozvojová osa Ústí nad
Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (Nürnberg), vymezené v PÚR 2008 na území
Ústeckého kraje mimo OB6 územím ORP Bílina (mimo jiné obec Světec), Chomutov, Kadaň, Litvínov, Most,
Teplice.
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky ZÚR ÚK na řešení ÚP Světec (kurzívou) vyplývající z polohy obce
Světec v rámci rozvojové ose OS7. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky ZÚR ÚK je uvedeno vždy pod
každým jednotlivým požadavkem.
(1)

Podporovat pokrytí rozvojové oblasti (poznámka zpracovatele ÚP Světec správně má být „osy“) územními
plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a
regulačními plány.

Splnění daného požadavku je zajištěno samotným pořízením Územního plánu Světec. Územní plán ve všech
plošně rozsáhlých nebo prostorově a kompozičně exponovaných rozvojových plochách podmiňuje následné
rozhodování v území zpracováním územní studie.
(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)

Územní plán vymezuje koridor X01 pro modernizaci železniční trati č. 130 Chomutov – Most – Bílina – Duchcov –
Ústí nad Labem, která je součástí podkrušnohorského železničního koridoru propojujícího všechna významná
centra osídlení v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi od Chebu, přes Sokolov, Karlovy Vary, Kadaň, Chomutov,
Most, Teplice a Ústí nad Labem až po Děčín a dále do SRN. Na území obce Světec navrhuje územní plán na
základě projektové dokumentace Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP
PRAHA a.s., 04/2014) koridor pro napřímení směrového oblouku železniční trati č. 130 v úseku Chotějovice –
Želénky.
Ostatní prvky nadřazených dopravních systémů na území obce Světec (zejména železniční trať č. 131 a silnice
I/13) jsou vymezeny jako dlouhodobě stabilizované bez nároků na jejich úpravy či další rozvoj.
(3)

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

Územní plán vymezuje všechny nedostatečně využívané plochy v zastavěném území, včetně ploch a areálů
charakteru brownfields (zejména plochy 22-P, 26-P, 35-P, 40-P, 41-P, 46-P, 47-P, 48-P, 51-P) jako plochy
přestavby s cílem přednostního využití rozvojových rezerv v zastavěném území před návrhem rozvoje sídel do
volné krajiny.
S cílem ochrany nezastavěného území a kvality prostředí obce Světec nevymezuje územní plán žádné rozvojové
plochy pro průmysl nad rámec stabilizovaných ploch, v rámci nichž je možné pro případný rozvoj využít vnitřní
rozvojové rezervy.
(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.)
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Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí jsou územní plánem respektovány. Územní plán nevymezuje žádné
plochy těžby nerostů. Územní plán respektuje všechny provedené rekultivace území v minulosti postižených
povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi a vymezuje je jako stabilizované plochy ve volné
krajině.
(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).

Úroveň životního prostředí se na území obce Světec postupně zlepšuje, zejména díky v minulosti provedeným
rekultivacím území postižených povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi a vzhledem
k celkovému útlumu těžby hnědého uhlí a s ní spojených aktivit zatěžujících životní prostředí v širším okolí obce
(povrchové lomy uhlí, výsypkové hospodářství, těžká nákladní doprava, těžký průmysl ad.). Řešení ÚP pokračuje
ve stabilizaci a koncepčním rozvoji krajiny v širším měřítku, jako hlavní stabilizační faktor životního prostředí
vymezuje ÚP spojitý územní systém ekologické stability a plochy krajinné zeleně s převládajícím přírodních
charakterem. ÚP důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné záměry kolidující s ochranou
povrchových vod. S cílem zlepšení podmínek životního prostředí v zastavěném území a v přímé vazbě na
zastavěná území, navrhuje ÚP spojitý systém sídelní zeleně, jehož kostru tvoří plocha zámeckého parku ve
Světci, centrálního parku ve Světci a nově navrhované plochy veřejné zeleně kolem vodní plochy Márinka (07-Z)
a podél břehů řeky Bíliny (09a-Z, 09b-P, 09c-Z).
Převažující podíl území obce Světec postižený v minulosti povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími
činnostmi je v současné již době rekultivován, nebo v procesu rekultivace. Územní plán vymezuje všechny
rekultivované plochy a plochy, na kterých rekultivace probíhají (zejména Radovesická výsypka nebo odkaliště
Eleonora) jako stabilizované plochy v krajině, zejména jako plochy zemědělské, plochy krajinné, plochy lesa nebo
jako plochy rekreace na plochách přírodního charakteru.
Územní plán vymezuje všechny nedostatečně využívané plochy v zastavěném území, včetně ploch a areálů
charakteru brownfields (zejména plochy 22-P, 26-P, 35-P, 40-P, 41-P, 46-P, 47-P, 48-P, 51-P) jako plochy
přestavby s cílem přednostního využití rozvojových rezerv v zastavěném území před návrhem rozvoje sídel do
volné krajiny.
(6)

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

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní i kulturní hodnoty na území obce, respektuje a chrání všechny hodnoty dané
platnou legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro
zlepšení jejích ekologických, retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území je zaměřena na
posílení a využívání vodních prvků v území, s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova. Plochy podél Štrbického
potoka a řeky Bíliny jsou navrženy k vytvoření komunikační osy pro pěší a cyklisty s maximálním důrazem na
zachování stávající zeleně. Územní plán chrání přírodní hodnoty na území obce, zejména důsledně chrání
všechny plochy lesů a navrhuje další plochy k založení veřejné zeleně, chrání také všechny stávající plochy
krajinné zeleně a navrhuje jejich další rozvoj. Území obce územní plán důsledně chrání před exploatací
urbanizovaného území a zejména rozvoj nové zástavby koncentruje přednostně v bezprostřední vazbě na
zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových sídel ve volné krajině.
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B.2.3 Zpřesnění specifické oblasti vymezené v PÚR a vymezení specifické oblasti
nadmístního významu
Specifické oblasti PÚR 2008
SOB5 – Specifická oblast Mostecko
ZÚR ÚK zpřesňují vymezení specifické oblasti republikového významu SOB5 Mostecko (oblast je součástí
rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – státní hranice ČR), vymezené
v PÚR 2008 územím ORP Most, Litvínov, Bílina (mimo jiné obec Světec).
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky ZÚR ÚK na řešení ÚP Světec (kurzívou) vyplývající z polohy obce
Světec v rámci specifické oblasti SOB5. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky ZÚR ÚK je uvedeno vždy
pod každým jednotlivým požadavkem.
(1)

Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – hospodářský rozvoj, sociální soudržnost, životní
prostředí.

Územní plán zohledňuje všechny tři pilíře udržitelného rozvoje území a navrhuje rozvoj území obce s cílem
posílení vyváženého vztahu všech tří pilířů udržitelného rozvoje území.
Z hlediska hospodářského stabilizuje územní plán funkční výrobní areály a vymezuje nové rozvojové plochy v
oblasti lehké, drobné a řemeslné nerušící výroby, buď jako samostatné plochy nebo v případě výroby drobné a
řemeslné jako přípustné využití v plochách smíšených obytných. S cílem rozvoje cestovního ruchu jako
ekonomického odvětví s vyšší přidanou hodnotou vymezuje územní plán nové plochy pro rozvoj základní i
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rekreace a sportu.
Sociální soudržnost je podpořena návrhem dostatečného rozsahu nových ploch bydlení a ploch smíšených
obytných, které upřednostňují vyšší podíl občanského vybavení a přispívají tak k většímu pohybu a návštěvnosti
území. Rozvoj bydlení je koncentrován k jádrům sídel s cílem doplnění nevhodně využitých proluk či ploch
brownfields a vytvoření kompaktních a soudržných sídel. V rámci celého území obce Světec je vymezena
prostorově spojitá a významově hierarchizovaná soustava veřejných prostranství, optimálně dostupná pro
všechny obyvatele obce, jako základní předpoklad realizace každodenních sociálních interakcí a vzájemné
komunikace všech členů komunity obyvatel obce.
Územní plán důsledně chrání volnou krajinu mezi sídly jako jednu z hlavních hodnot území obce a jako protiváhu
intenzivně urbanizované a industrializované západní části území obce. Předmětem ochrany jsou zejména
všechny stávající plochu lesů a plochy krajinné a vodní a vodohospodářské s vysokou ekologickou stabilitou.
(2)

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

Splnění daného požadavku je zajištěno samotným pořízením Územního plánu Světec. Územní plán u některých
rozsáhlých či problémových lokalit podmiňuje následné rozhodování v území zpracováním územní studie.
(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.

Splnění daného požadavku je zajištěno samotným pořízením Územního plánu Světec. Územní plán ve všech
plošně rozsáhlých nebo prostorově a kompozičně exponovaných rozvojových plochách podmiňuje následné
rozhodování v území zpracováním územní studie.
(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. 11763/2008 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i
osídlení apod.)
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Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí jsou územní plánem respektovány. Územní plán nevymezuje žádné
plochy těžby nerostů. Územní plán respektuje všechny provedené rekultivace území v minulosti postižených
povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi a vymezuje je jako stabilizované plochy ve volné
krajině.
(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.

Část území obce Světec již byla v minulosti přetěžena a část sloužila jako výsypka pro nedaleký lom Bílina.
Většina dotčeného území je již zrekultivována nebo zde rekultivace probíhají. Morfologie území je zcela
přetvořena, avšak tato území představují potenciál k přeměně na atraktivní a hodnotné krajinné či rekreační
prostředí. Centrem rekreačních aktivit je zatopený povrchový lom Márinka.
Zemědělské využití krajiny je respektováno a rozvíjeno v souladu se základními principy koncepce uspořádání
krajiny. Plochy orné půdy jsou v maximální míře chráněny, rozvoj území je soustřeďován především do
zastavěného území nebo do jeho těsného sousedství.
Protierozní ochrana je posilována zejména vymezením skladebných částí ÚSES, drobnými krajinnými prvky a
alejemi.
Pro zefektivnění probíhajících rekultivací je v řešení územního plánu navržena koncepce uspořádání krajiny.
S výjimkou ploch pro založení spojitého systému ÚSES a návrhu ploch krajinné zeleně s cílem zvýšení
ekologické stability krajiny, zvýšení její retenčních schopností a ochrany proti erozním účinkům vody, stabilizuje
územní plán stávající rozsah produkčního využití krajiny pro zemědělské účely.
(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.

Územní plán pro obnovu vodního režimu krajiny poškozené těžbou hnědého uhlí stabilizuje všechny plochy
v uplynulých letech provedených hydrických rekultivací. Největší vodní plochou uvnitř rekultivací je vodní nádrž
Márinka, která slouží především k rekreačním účelům. Tyto funkce jsou územním plánem podporovány a nadále
rozvíjeny. Z hlediska krajinného je rovněž významná vodní nádrž Jarmila, která se nachází jižně od Štrbického
potoka. Ten je nejvýznamnějším rekultivovaným korytem, které ústí do řeky Bíliny a jehož břehy jsou navrženy
pro průchod veřejné zeleně, která v kombinaci se stávající cestní sítí zajistí pěší a cyklistické spojení dvou
hlavních sídel Světec a Štrbice.
Další nová dopravní propojení jsou navržena přes Radovesickou výsypku mezi obcemi Světec a Bílina, v rámci
obce Světec pak mezi částmi Světec a Chotějovice. Samotná Radovesická výsypka je stabilizována jako
polyfunkční krajinné zázemí sídel, kombinující zemědělskou půdu, pozemky lesa, krajinnou zeleň a vodní plochy.
Pro zlepšení retenčních schopností území a celkového hydrologického režimu je vymezen spojitý územní systém
ekologické stability a plochy krajinné zeleně.
(7)

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

Územní plán vymezuje všechny tři zatopené zbytkové jámy na území obce jako stabilizované plochy vodní a
vodohospodářské vodní plocha Márinka, vzniklá zatopení části lomu Patria, vodní plocha Jarmila, vzniklá
zatopení část lomu Jarmila a vodní plocha jižně od sídliště v Chotějovicích, vzniklá zatopením bývalého lomu.
Územní plán nevymezuje na území obce Světec žádnou vodní plochu.
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(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.

Územní plán důsledně chrání všechny plochy veřejně přístupné zeleně ve volné krajině i v sídlech před
zastavěním. Pro účely každodenní rekreace obyvatel obce jsou územním plánem vymezeny zejména stávající
plochy veřejné zeleně zámeckého parku a centrálního parku ve Světci, doplněné o nově navrhovanou plochu
veřejné zeleně ve vazbě na vodní plochu Márinka (07-Z).
Zachování optimálních podmínek prostupnosti sídel i volné krajiny pro chodce a cyklisty zajišťuje územní plán
vymezením spojitého systému veřejných prostranství v rozsahu celého správního území obce Světec, včetně
zohlednění prostorových a provozních vazeb na území sousedních obcí.
(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.

Na území obce Světec je v minulosti přeložené koryto řeky Bíliny kanalizované, jeho průběh je však dlouhodobě
stabilizovaný bez nároků na jakékoli revitalizační zásahy. Jedná se o otevřené koryto s přírodním břehovým
pásmem a širokou údolní nivou porostlou převážně plochami spontánně vyvinuté krajinné zeleně. I druhý
významný vodní tok na území obce Světec, Štrbický potok, byl v uplynulých letech revitalizován v souvislosti
s rekultivacemi Radovesické výsypky. Štrbický potok je veden v otevřeném korytě s vyvinutým břehovým
pásmem, bez jakýchkoli nároků na jeho další revitalizaci.
(10)

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

Územní plán chrání a přiměřeně rozvíjí všechny identifikované krajinářské, urbanistické i architektonické hodnoty
území obce. Kromě důsledné ochrany kulturně historického dědictví území obce v podobě areálu zámeckého
parku, kostela sv. Jakuba Většího a fary a přilehlých historických veřejných prostranství vytváří územní plán
zejména podmínky pro ochranu krajinného rázu východní části obce s typickými kuželovitými vrcholy Českého
středohoří a soustavou drobných sídel (na území obce Světec se jedná o Štrbice a Úpoř) s dochovanými doklady
tradiční venkovské architektury této oblasti (hrázděné domy, typické statky a zemědělské usedlosti apod.).
(12)

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

Územní plán nevymezuje žádné plochy těžby nerostných surovin ani žádné nové plochy pro plošný rozvoj
těžkého průmyslu a energetiky a souvisejících činností. Územní plán pouze stabilizuje ve stávajícím rozsahu
fungující průmyslový areál elektrárny Ledvice, , s ohledem na jeho nepříznivý vliv na prostředí obce a na krajinný
ráz však vylučuje jeho další plošný rozvoj. V případě Průmyslové zóny Chudeřice je navrženo lokální doplnění o
plochu lehké výroby 65-Z, která umožní rozvoj areálu AGC Automotive Czech, a.s., a plochu lehké výroby 66-Z,
která propojí průmyslovou zónu se stávajícím výrobním areálem VHS pod silnicí III/25321 a uzavře lokalitu
z východní strany. V návaznosti na fotovoltaickou elektrárnu Světec je umožněno skladování dřevní hmoty
v plochách 67-Z a 68-Z.
S cílem zvýšení rozmanitosti ekonomické struktury obce vymezuje územní plán plochy smíšené obytné
umožňující umístění občanského vybavení a dalších provozů malého a středního podnikání, dále vymezuje
plochy drobné a řemeslné výroby určené pro rozvoj živnostenského podnikání a vymezením ploch pro rozvoj
základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rekreace a sportu vytváří podmínky pro možný rozvoj
cestovního ruchu jako ekonomického odvětví s vyšší přidanou hodnotou.
(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.

Územní plán vymezuje všechny nedostatečně využívané plochy v zastavěném území, včetně ploch a areálů
charakteru brownfields (zejména plochy 22-P, 26-P, 35-P, 40-P, 41-P, 46-P, 47-P, 48-P, 51-P) jako plochy
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přestavby s cílem přednostního využití rozvojových rezerv v zastavěném území před návrhem rozvoje sídel do
volné krajiny.
(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).

Redukce omezení územního rozvoje vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů a chráněných ložiskových
území je mimo rámec a kompetence řešení územního plánu.
(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.

S cílem zlepšení dopravních vztahů mezi městy Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem po železnici vymezuje
územní plán koridor X01 pro modernizaci železniční trati č. 130 Chomutov – Most – Bílina – Duchcov – Ústí nad
Labem, která je součástí podkrušnohorského železničního koridoru propojujícího všechna významná centra
osídlení v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi od Chebu, přes Sokolov, Karlovy Vary, Kadaň, Chomutov, Most,
Teplice a Ústí nad Labem až po Děčín a dále do SRN. Na území obce Světec navrhuje územní plán na základě
projektové dokumentace Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP PRAHA a.s.,
04/2014) koridor pro napřímení směrového oblouku železniční trati č. 130 v úseku Chotějovice – Želénky.
Ostatní prvky nadřazených dopravních systémů na území obce Světec (zejména železniční trať č. 131 a silnice
I/13) jsou vymezeny jako dlouhodobě stabilizované bez nároků na jejich úpravy či další rozvoj.
Pro zkvalitnění dopravních vazeb mezi obcemi Světec a Bílina je navrženo nové dopravní propojení silnic
III/25316 a III/25321, které odvede průjezdnou dopravu vně obytné části sídla Chotějovice na hranu průmyslové
zóny Chudeřice.
(18)

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

Cílem územního plánu je snižování výrazných rozdílů mezi odlišnými částmi území. Řešení územního plánu
přispívá ke snížení kontrastu mezi intenzivně urbanizovanou a industrializovanou západní částí území obce a
ekologicky výrazně stabilnější a estetičtější východní částí území obce. Cílem je v maximální možné míře rozvíjet
na území obce přírodních charakter území a rozšiřovat kvality krajinného zázemí východní části území obce dále
na západ. Územní plán proto navrhuje rozšíření ploch veřejné zeleně (07-Z 09a-Z, 09b-P, 09c-Z) a ploch
krajinných (101-K) v údolní nivě řeky Bíliny, zejména pak okolo vodní plochy Márinka.

B.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a
koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury,
ÚSES a územních rezerv
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky ZÚR ÚK na řešení ÚP Světec (kurzívou) vyplývající ze zpřesnění
ploch a koridorů technické a dopravní infrastruktury a ÚSES. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky ZÚR
ÚK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem.

Plochy a koridory dopravní infrastruktury vymezené v PÚR 2008
Železniční doprava
ZÚR ÚK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD3, Koridor Cheb – Karlovy Vary - Chomutov - Most
- Ústí nad Labem, podchycený v PÚR 2008. ZÚR ÚK vymezují koridor železniční tratě č. 140 a č.130
Klášterec nad Ohří - Ústí nad Labem, optimalizace. Koridor je sledován v ZÚR ÚK jako VPS - i. Šířka koridoru
je stanovena 250 m.
Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly
V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD dotčených obcí
koridor – i, železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace.
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Územní plán zpřesňuje na území obce Světec koridor železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí
nad Labem, optimalizace, vymezený v platných ZÚR Ústeckého kraje jako koridor VPS – i a vymezuje koridor
X01 v celkové šířce maximálně 120 m, pro umístění vedení stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov
– Ústí nad Labem.
Dle přípravné dokumentace Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP PRAHA
a.s., 02/2014), je na území obce Světec pro realizaci optimalizace železniční trati č. 130 navrhována výhledově
přeložka stávajícího tělesa dráhy s cílem napřímení směrového oblouku trati v úseku přes bývalé odkaliště
Eleonora v severozápadní části území. V ostatní části správního území obce Světec nejsou pro účely
optimalizace železniční trati č. 130 navrhovány nové úpravy směrového vedení trati, proto je koridor X01 pro
optimalizaci vymezen v jeho jižní části s osou totožnou se stávající osou trasy železniční trati, ale v zúžené šířce
ochranného pásma celostátní dráhy 120 m.

Plochy a koridory technické infrastruktury vymezené v PÚR 2008
Elektroenergetika
1.A ZÚR ÚK zpřesňuje E10 - Koridory pro vedení 400kV Výškov - Chotějovice a dále koridory pro dvojitá vedení
400kV v trasách Výškov - Babylon, Výškov - Čechy střed a Babylon - Bezděčín, včetně souvisejících ploch pro
rozšíření elektrických stanic, které jsou podchyceny v Aktualizaci č.1 PÚR ČR. 1.A ZÚR ÚK zpřesňuje dané
koridory jako koridor E10a (1.A) a koridor E10b (1.A) pro VPS.
Koridor E10a (1.A) je určen pro dvojité vedení 400kV, v úseku TR Výškov - TR Chotějovice. Tento koridor
nezahrnuje plochu pro TR Chotějovice. Šířka koridoru E10a (1.A) je minimálně 75m, max. 300m. Zúžení koridoru
je zobrazeno ve schématu č.4, které je součástí grafické části: administrativní území Světec – schéma č.4,
zúžení koridoru na 75m.
Pro územní plánování a využívání území koridoru se stanovují tyto úkoly:
(1)

Respektovat vymezení koridorů a ploch E10a (1.A) v ÚPD dotčených obcí, a na základě podrobnějších
podkladů, se souhlasem dotčených orgánů, zpřesnit a vymezit koridor pro VPS v ÚPD dotčených obcí a
zajistit jejich územní koordinaci. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD dotčených obcí zohledňovat
zájmy ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.

(3)

Minimalizovat zásah do skladebných částí ÚSES tak, aby byla co možná nejméně ovlivněna funkčnost
ÚSES.

(4)

Minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v I. a II. třídě ochrany ZPF.

(5)

Minimalizovat rozsah zásahů do lesní (PUPFL) a mimolesní zeleně.

(6)

Minimalizovat rozsah zásahů do CHLÚ s předpokládanou těžbou nerostných surovin ve výhradních
ložiscích, minimalizovat rozsah zásahů do významných a nevyužívaných ložisek nevyhrazených nerostů a
prognózních zdrojů nerostných surovin.

(7)

Minimalizovat rozsah vlivů na OP II.C stupně přírodního léčivého zdroje Teplice v Čechách.

Územní plán Světec vymezuje koridor pro dvojité vedení zvláště vysokého napětí 400 kV TR Chotějovice – TR
Výškov jako koridor technické infrastruktury X04. Jeho trasa je převzata dle Aktualizace č. 1 ZÚR Ústeckého
kraje, která upřesňuje šířkové uspořádání koridoru v závislosti na lokálních územních podmínkách, ve správním
území obce Světec je koridor zúžen na 75m – 100m. Koridor je veden v souběhu se stávajícím vedením
400/220 kV a umožňuje navýšení a sjednocení napěťové hladiny na 400/400 kV.
Na základě požadavku společnosti ČEPS, a.s. vymezuje územní plán pouze plochu územní rezervy R02 pro
možné budoucí prověření úprav zaústění vedení zvláště vysokého napětí do rozvodny Chotějovice.

Plochy pro těžbu nerostných surovin nadmístního významu
ZÚR ÚK nevymezují nové plochy pro otvírku těžby nerostných surovin nadmístního významu a na úseku těžby
hnědého uhlí ZÚR ÚK respektují územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (UEL) stanovené usnesením vlády
ČR č. 331/1991 a č. 444/1991 jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno povrchovou
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těžbou ani výsypkovým hospodářstvím – převzaté z 2. Z a D ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády ČR č.
1176/2008. V grafické části ZÚR ÚK jsou ÚEL vyznačeny jako ÚEL 1 až ÚEL 8
Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí jsou územní plánem respektovány. Územní plán nevymezuje žádné
plochy těžby nerostů. Územní plán respektuje všechny provedené rekultivace území v minulosti postižených
povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi a vymezuje je jako stabilizované plochy ve volné
krajině.

Plochy a koridory územního systému ekologické stability
Řešeným územím obce Světec prochází regionální biokoridor RBK 569 Milešovka – RBK 564 funkční,
k založení.
Pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro biokoridory nadregionálního a
regionálního ÚSES krajiny, ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly
(1)

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

Územím obce Světec prochází regionální biokoridor RBK 569 pouze okrajově v severovýchodní části. Územní
plán zpřesňuje vymezení biokoridoru vložením lokálního biocentra LBC 569. Toto biocentrum se nachází na
stabilizovaných plochách lesních a na plochách krajinné zeleně. Zpřesnění provedl autorizovaný projektant ÚSES
a je plně v souladu se ZÚR ÚK a navazuje na vymezený lokální systém, který je navržen pro celé území obce.
ÚP Světec zpřesňuje na území obce Světec vymezení RBK 569 vložením lokálního biocentra LBC 569 v souladu
s relevantními odbornými, metodickými a koncepčními dokumenty.
(2)

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

Ochrana ploch zařazených do RBK 569 a možnost jejich obnovy jsou zajištěny stanovením jejich cílového
způsobu využití (plochy lesa a plochy krajinná zeleň) a specifickými podmínkami pro jejich využití. ÚP sleduje
zajištění funkčnosti všech skladebných částí ÚSES a zvyšování ekologické stability území.
(3)

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

V ploše RBK 569 nejsou vymezována žádná zastavitelná území. Možnost zástavby dle § 18 odst. 5) stavebního
zákona je v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou součástí skladebných částí ÚSES,
limitována.
(4)

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

ÚP nevymezuje žádný záměr vedoucí k přerušení RBK 569, všechny plochy v rámci RBK 569 (resp. vloženého
LBC 569) jsou plochy krajinné zeleně a plochy lesa.
(5)

Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě biokoridorů nadregionálních i regionálních provedeno
„osou“, která určuje směr propojení, a oboustranným pásem podél této osy o šířce 200 m na každou
stranu od „osy“. V rámci tohoto pásu je při zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění vymezení
biokoridoru, aniž by docházelo k odchylce od ÚPD kraje. Zpracovatel ÚPD v úrovni obce na základě vetší
podrobnosti znalostí a většího měřítka zpracování grafické části upřesní trasu biokoridoru v souladu s
právními předpisy platnými na úseku ochrany přírody a krajiny (zejména vyhláška č. 395/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů) a metodikami pro vymezování ÚSES. Dodržení 40 m minimální šířky, která je
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stejná pro biokoridor regionální i nadregionální (v některých případech může být 50m – viz metodika),
stanovené trasy a principů projektování ÚSES jsou pro zpracovatele ÚPD obcí závazné.
Nezbytné parametry pro vymezení prvků nadregionálního a regionálního ÚSES v ÚP jsou ve vloženém LBC 569
dodrženy. Do RBK 569 dle ZÚR ÚK je na území obce Světec v souladu s metodickými zásadami pro vymezování
ÚSES vloženo lokální biocentrum s označením LBC 569.
(6)

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

Na území obce Světec není vymezeno žádné biocentrum regionálního nebo nadregionálního významu.
(7)

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

Požadavky na řešení vztahu ÚSES a ložisek nerostných surovin jsou v ÚP stanoveny tak, aby byla zajištěna
možnost využití ložisek a zároveň naplnění požadavků na ochranu krajiny a zvýšení ekologické stability.
(8)

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

S ohledem na plošný rozsah ložisek nerostných surovin na území obce Světec (obec Světec je součástí
Podkrušnohorské hnědouhelné pánve mimořádně bohaté na výskyt ložisek nerostných surovin) nebylo možné se
při vymezování ÚSES v ÚP vyhnout vymezení skladebných částí ÚSES ve střetu s ložisky nerostných surovin a
chráněnými ložiskovými územími. Vztah ložisek a skladebných částí ÚSES je upraven, tak aby byla zajištěna
možnost využití ložisek a zároveň naplnění požadavků na ochranu krajiny a zvýšení ekologické stability.
(9)

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

Vztah skladebných částí ÚSES a ložisek nerostných surovin je v ÚP upraven tak, aby byla zajištěna možnost
využití ložisek a zároveň naplnění požadavků na ochranu krajiny a zvýšení ekologické stability.
(10)

Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR ÚK a v navazujících ÚPD obcí a jejich částí není taxativním
důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně
možné míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES
v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena
rekultivační opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.

Všechny uvedené podmínky jsou v ÚP zapracovány.

B.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky ZÚR ÚK na řešení ÚP Světec (kurzívou) týkající se ochrany
hodnot území. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky ZÚR ÚK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým
požadavkem.
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Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje
Za přírodní hodnoty nadmístního významu jsou na území Ústeckého kraje ve vztahu k území obce Světec
pokládány tyto hodnoty
> Krajinné části a přírodní prvky se stanovenou územní ochranou
- obecně chráněná území – územní systém ekologické stability neregionální i regionální úrovně
významnosti,….
> Vodohospodářsky významné oblasti – povrchové a podzemní zdroje vody – přírodní léčivé zdroje a
zdroje přírodní minerální vody – Lázně Teplice v Čechách, Bílina,…
> Nerostné bohatství – ložiska vyhrazených a významná ložiska nevyhrazených nerostů a prognózní
zdroje nerostných surovin – zejména hnědého uhlí, štěrkopísků, stavebního kamene, vápence,
cihlářských surovin a ostatních druhů nerudných surovin.
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky ZÚR ÚK na řešení ÚP Světec (kurzívou) týkající se ochrany
hodnot území. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky ZÚR ÚK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým
požadavkem.
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly pro
územní plánování
(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).

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní i kulturní hodnoty v území – respektuje a chrání všechny hodnoty dané
platnou legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro
zlepšení jejích ekologických, retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území je zaměřena na
posílení a využívání vodních prvků v území, s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova. Plochy podél Štrbického
potoka a řeky Bíliny jsou navrženy k vytvoření komunikační osy pro pěší a cyklisty s maximálním důrazem na
zachování stávající zeleně doplnění nových ploch zeleně, zejména pak ploch veřejně přístupné zeleně.
Územní plán chrání přírodní hodnoty na území obce, zejména důsledně chrání všechny plochy lesů a navrhuje
další plochy k založení veřejné zeleně, chrání také všechny stávající plochy krajinné a navrhuje jejich další rozvoj.
Území obce územní plán důsledně chrání před exploatací urbanizovaného území a rozvoj nové zástavby
koncentruje přednostně do zastavěného území respektive v bezprostřední vazbě na zastavěná území stávajících
sídel a nenavrhuje vznik žádných nových sídel ve volné krajině.
Nové plochy těžby ani žádné nové průmyslové areály pro těžkou výrobu nejsou územním plánem navrhovány.
Pro případné budoucí prověření nových ploch výroby energie z obnovitelných zdrojů je navržena plocha územní
rezervy R02 západně od Štrbic, na ploše rekultivované Radovesické výsypky.
(3)

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

Územní plán nevymezuje žádné plochy pro těžbu nerostných surovin.
(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
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nevýhradních ložiscích a vytvářet předpoklady pro ponechání dostatečné rezervní surovinové základny
pro potřeby budoucího využití.
Ložiska nerostných surovin vyskytující se na území obce jsou důsledně chráněna. Není navrhováno jejich
využívání. Územní plán nevymezuje žádné plochy pro těžbu nerostných surovin.
(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.

V souladu s ochranou a hospodárným využíváním nerostných surovin nevymezuje územní plán žádné plochy pro
jakoukoli těžební činnost.
(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.

Ložiska nerostných surovin vyskytující se na území obce jsou důsledně chráněna. Není navrhováno jejich
využívání. Územní plán nevymezuje žádné plochy pro těžbu nerostných surovin.
(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 …. – zohledňovat specifické podmínky a předpoklady v jednotlivých
lokalitách (urbanistická poloha, hodnoty území, na které lze navázat, územně technické možnosti).

Územní plán respektuje a stabilizuje všechny plochy provedených nebo momentálně probíhajících rekultivací
území postižených v minulosti povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi na území obce Světec.
Na území obce Světec, se s výjimkou bývalého lomu ve Štrbicích, nenachází již žádná plocha postižená
povrchovou těžbou hnědého uhlí vyžadující rekultivaci.
Územní plán vytváří vymezením ploch územní rezervy pro hromadnou rekreaci a sport ve vazbě na vodní plochu
Márinka (R04, R05) podmínky pro možné vybudování důstojného zázemí rozsáhlým plochám rekultivované
Radovesické výsypky, určeným k extenzivním formám rekreace v krajině pro obyvatele města Bílina i dalších
obcí okolo Radovesické výsypky.
(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.

Na území obce Světec je v minulosti přeložené koryto řeky Bíliny kanalizované, jeho průběh je však dlouhodobě
stabilizovaný bez nároků na jakékoli revitalizační zásahy. Jedná se o otevřené koryto s přírodním břehovým
pásmem a širokou údolní nivou porostlou převážně plochami spontánně vyvinuté krajinné zeleně. I druhý
významný vodní tok na území obce Světec, Štrbický potok, byl v uplynulých letech revitalizován v souvislosti
s rekultivacemi Radovesické výsypky. Štrbický potok je veden v otevřeném korytě s vyvinutým břehovým
pásmem, bez jakýchkoli nároků na jeho další revitalizaci.
(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.

Přírodní a krajinné hodnoty jsou územním plánem chráněny a rozvíjeny především samotnou koncepcí rozvoje
území, která upřednostňuje rozvoj zástavby v rámci zastavěného území nebo v přímé vazbě na něj a podporuje
význam koncentrického uspořádání sídel. Veškerá volná krajina mimo sídla je důsledně chráněna, územní plán
navrhuje zejména posílení nejvýznamnější krajinné osy v území obce, kterým je niva řeky Bíliny, kde vymezuje
plochy pro rozšíření veřejné zeleně (07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z).
(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
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přistupovat ke zpracování projektu ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost
systému narušena.
Územní plán respektuje vymezení regionální soustavy ÚSES na úrovni Ústeckého kraje a tento ve svém řešení
zpřesňuje. Na území obce Světec se jedná o regionální biokoridor Milešovka – RBK 564, označený jako RBK 569.
V územním plánu je tento koridor zpřesněn vloženým lokálním biocentrem LBC 569.
(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…

Zemědělské využití krajiny je respektováno a rozvíjeno v souladu se základními principy koncepce uspořádání
krajiny. Plochy zemědělského půdního fondu jsou v maximální míře chráněny, rozvoj území je soustřeďován
především do zastavěného území nebo do bezprostřední vazby na něj.
Protierozní ochrana území obce je posilována zejména důslednou ochranou všech ekologicky stabilních ploch na
území obce, tedy ploch lesa, ploch krajinných a vodních ploch a vodních toků. Protierozní ochraně přispívá také
vymezení skladebných částí ÚSES, a ochrana drobných krajinných prvků a alejí podél cest a vodních toků.

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje
Za civilizační hodnoty nadmístního významu jsou na území Ústeckého kraje ve vztahu k území obce Světec
pokládány
> Hodnoty sídelní soustavy Ústeckého kraje s historicky vzniklou výraznou koncentrací obyvatel do
středních a velkých měst, vytvářejících úzce propojenou konurbaci, s vysokou koncentrací
civilizačních hodnot (dopravní, technická i občanská infrastruktura) s navazujícím územím intenzivní
příměstské rekreace a rekreace ve volné krajině.
> Hierarchické uspořádání sídelní struktury
- Ostatní obce se vztahy k jednotlivým typům center.
> Celostátní a nadnárodní význam energetické soustavy – výrobních zařízení elektrické energie i
přenosových zařízení VVN, regionálně významná výroba tepla v teplárnách a převody tepla pro
sídelní a výrobní funkce.
> Rozsáhlý technologický systém zaměřený na povrchovou i hlubinnou těžbu, zpracování a přepravu
hnědého uhlí.
> Vysoká míra vybavení území subsystémem technické infrastruktury - zásobování pitnou i provozní
vodou, existence významných rezervních kapacit ve zdrojích i v přenosové soustavě.
> Hustá a hierarchizovaná silniční a železniční síť, síť silnic I. třídy, modernizovaný I. tranzitní
železniční koridor.
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly pro
územní plánování
(12)

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

Úkoly pro naplnění požadavků v rozvojové osy OS7 a specifické oblasti SOB5 jsou plně respektovány. Jejich
podrobné odůvodnění je obsaženo v kapitolách B.2.2 resp. B.2.3 tohoto odůvodnění.
(13)

V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potřeby sladění administrativně
správní role center a jejich skutečného významu jako pracovních a obslužných center.
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Sídlo Světec reprezentuje v rámci struktury osídlení Ústeckého kraje centrum osídlení nejnižší hierarchické
úrovně, sídlo lokálního významu. Obec Světec není spádovou obcí a sama spáduje primárně do správních center
měst Bílina a Teplice, která jsou z obce Světec velmi dobře dopravně dostupná. I přesto, že na území obce
Světec okrajově zasahuje areál regionálně významné elektrárny Ledvice a část bílinské Průmyslové zóny
Chudeřice, rozvíjí územní plán obec Světec přednostně jako obec s dominantní obytnou a rekreační funkcí.
(15)

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

Především s ohledem na narušení původní sídelní struktury obce Světec a zánik dvou historických sídel
Pohradice a Chotovenka v důsledku povrchové těžby hnědého uhlí chrání územní plán důsledně stávající
dochovanou sídelní strukturu obce Světec, tvořenou 4 sídly Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř, před dalším
narušením. Územní plán návrhem na doplnění urbanistické struktury a zkompaktnění struktury zástavby vytváří
podmínky pro posílení stability všech čtyř sídel na území obce.
(17)

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

Územní plán vymezuje všechny nedostatečně využívané plochy v zastavěném území, včetně ploch a areálů
charakteru brownfields (zejména plochy 22-P, 26-P, 35-P, 40-P, 41-P, 46-P, 47-P, 48-P, 51-P) jako plochy
přestavby s cílem přednostního využití rozvojových rezerv v zastavěném území před návrhem rozvoje sídel do
volné krajiny.
V územním plánu nejsou vymezeny žádné průmyslové plochy bez vazby na zastavěné území.
(18)

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

Územní plán důsledně chrání všechny plochy v krajině využívané již dnes pro rekreační účely, nebo s
potenciálem rekreačního využití. Územní plán vymezuje s cílem rozvoje a intenzifikace rekreace ve volné krajině
a s cílem vytvoření zázemí rozsáhlým rekreačním plochám Radovesické výsypky soustavu návrhových ploch
veřejné zeleně (07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a ploch územní rezervy pro hromadnou rekreaci (R05) a sport (R04)
ve vazbě na vodní plochu Márinka a pravý břeh řeky Bíliny.
(19)

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

Tepelná elektrárna Ledvice se nachází mimo území obce Světec. Modernizace elektrárny Ledvice není územním
plánem Světec nijak limitována.
(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 CR i k sousedícím státům (VVN, VVTL).

V územním plánu je vymezen koridor X04 pro dvojité vedení ZVN 400kV, resp. pro zdvojení stávajícího vedení a
sjednocení napěťové hladiny. Koridor je vymezen v trase a šířce zpřesněné v Aktualizaci č. 1 ZÚR ÚK, tj. v šířce
75m – 100m, se zaústěním do rozvodny Chotějovice.
Na základě požadavku společnosti ČEPS, a.s. vymezuje územní plán pouze plochu územní rezervy R02 pro
možné budoucí prověření úprav zaústění vedení zvláště vysokého napětí do rozvodny Chotějovice.
(21)

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

Územní plán vytváří dále podmínky pro ochranu civilizačních hodnot kraje před případnými nepříznivými účinky
povodně tím, že v rámci stanoveného záplavového území Q100 důsledně nevymezuje žádné rozvojové plochy
určené k zastavění a vytváří naopak podmínky pro volný rozliv případné povodně. Výjimkou je vymezení ploch
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59-Z a 65-Z, kde byly záměry již projednány a potvrzeny vydáním stavebního povolení, a plocha 66-Z, do které
záplavové území zasahuje jen okrajově. Územní plán dále jako prevenci povodní na území obce stabilizuje
plochu suchého poldru pro zadržení průtoku na Štrbickém potoce.
Na území celé obce Světec navrhuje dále územní plán jako základní předpoklad zvýšení retenční schopnosti
krajiny a celého území obce a jako předpoklad vodní i větrné eroze půdy spojitý ÚSES včetně návrhu na doplnění
ekologicky stabilních ploch v krajině (plochy krajinné, plochy lesa, vodní plochy a toky).
Žádné civilizační hodnoty území kraje situované na území obce Světec nejsou ohroženy záplavami.
(22)

Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systému (zejména
dostavba silnice I/13, …., modernizace železniční infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní
železniční tratě a jiné).

Územní plán vymezuje koridor X01 pro modernizaci železniční trati č. 130 Chomutov – Most – Bílina – Duchcov –
Ústí nad Labem, která je součástí podkrušnohorského železničního koridoru propojujícího všechna významná
centra osídlení v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi od Chebu, přes Sokolov, Karlovy Vary, Kadaň, Chomutov,
Most, Teplice a Ústí nad Labem až po Děčín a dále do SRN. Na území obce Světec navrhuje územní plán na
základě projektové dokumentace Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP
PRAHA a.s., 04/2014) koridor pro napřímení směrového oblouku železniční trati č. 130 v úseku Chotějovice –
Želénky.
Ostatní prvky nadřazených dopravních systémů na území obce Světec (zejména železniční trať č. 131 a silnice
I/13) jsou vymezeny jako dlouhodobě stabilizované bez nároků na jejich úpravy či další rozvoj.

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje
Za kulturní hodnoty nadmístního významu jsou na území Ústeckého kraje ve vztahu k území obce Světec
pokládány území archeologických zájmů a jednotlivé nemovité kulturní památky, významné krajinné dominanty,
výhledové body a pohledové osy nadmístního významu, typické obrazové linie horských masivů.
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly pro
územní plánování
(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.

Na území obce Světec nejsou identifikovány významné hodnotné objekty ani areály, které by byly dokladem
industriálního vývoje kraje.
(27)

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

Reliéf krajiny obce Světec se na relativně malém území vyznačuje značnou dynamikou. Od pánevní oblasti v
okolí sídel Chotějovice a Světec se morfologie terénu zvedá směrem k východu, kde převládá přírodní charakter
území s několika dominantními vrcholy, jako jsou Štrbický vrch, vrch Hůrka nebo Pohradická hora. Územní plán
respektuje jak přirozené přírodní dominanty, tak stavební a kulturně historické dominanty v sídlech a chrání jejich
kompoziční prostorový význam zejména prostřednictvím navržené urbanistické koncepce (vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití) a stanovení podmínek prostorového uspořádání území (regulace maximální výšky
zástavby a charakteru a struktury zástavby).
(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.

Územní plán důsledně chrání dochovaná historická jádra sídel Světec, Štrbice a Pohradice, jako doklad
historického vývoje osídlení obce Světec a chrání soubor budov zámku, kostela sv. Jakuba Většího a fary ve
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Světci jako nejhodnotnější kulturní hodnoty a nejvýznamnější kulturně historické dominanty území obce.
Navrhovaným rozvojem jednotlivých sídel vytváří územní plán podmínky pro posílení prostorového uplatnění
zmiňovaných kulturních hodnot a pro zvýšení jejich atraktivity pro cestovní ruch.
(29)

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

Požadavek není řešitelný v podrobnosti územního plánu.
(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.

Územní plán koordinuje všechny nově navrhované záměry v území a nevytváří vzájemně konkurenční záměry.
Územní plán nevymezuje žádné záměry, které by mohly způsobit ohrožení krajinného rázu.
(31)

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

Negativním civilizačním prvkem s nevhodnou prostorovou vazbou vůči nejcennějším památkovým hodnotám na
území obce Světec, kterými jsou areál zámku, kostela sv. Jakuba Většího a fary, je areál a zařízení betonárky
umístění v areálu bývalého hospodářského zázemí zámku ve Světci. S cílem ochránit do budoucna areál zámku
Světec, kostela a fary před negativní dominantou zařízení betonárky, vymezuje územní plán plochy bývalého
hospodářského zázemí zámku ve Světci jako plochy přestavby na plochy smíšené obytné (plochy 28-P, 29-P).

B.2.6 Stanovení cílových kvalit krajin, včetně stanovení územních podmínek pro jejich
zachování nebo dosažení
Na řešeném území obce Světec jsou vymezeny tři různé cílové charakteristiky krajiny – KC České Středohoří –
Milešovské středohoří (6a), KC Severočeské nížiny a pánve (13) (jen okrajově, bez vlivu na řešení ÚP Světec)
a KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14).
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky ZÚR ÚK na řešení ÚP Světec (kurzívou) týkající se cílových
charakteristik krajiny. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s požadavky ZÚR ÚK je uvedeno vždy pod každým
jednotlivým požadavkem.

KC České středohoří – Milešovské středohoří (6a)
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny
a)

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

b)

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

c)

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

Ve východní části území obce Světec, zahrnuté do krajinného celku České středohoří – Milešovské středohoří,
navrhuje územní plán důslednou ochranu volné krajiny s typickými kuželovitými vrcholy zalesněnými vrcholy a
mozaikou zemědělsky obhospodařovaných pozemků prostřídaných plochami remízů i větších krajinných ploch.
Rozvoj zástavby sídel Štrbice a Úpoř mimo jejich zastavěná území omezuje územní plán na nezbytnou míru
potřebnou k naplnění základního rozvojového potenciálu sídel s cílem zajištění obnovy domovního a bytového
fondu, zvýšení kvality bydlení, stabilizace celkového počtu obyvatel sídel (prevence před postupným úbytkem
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obyvatel destabilizace sociální soudržnosti obyvatel sídel) a zejména s cílem vytvoření podmínek pro možnou
výstavbu místními obyvateli, patrioty, tvořícími základ komunity obyvatel sídel.
Se zřetelem na ochranu krajinného rázu je rozvoj zástavby ve Štrbicích a Úpoři mimo zastavěné území situován
výhradně podél stávajících průjezdních úseků silnic, které v krajině Českého středohoří vytvářejí přirození
civilizační osy, kolem nichž je urbanizace historicky přirozená a s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny
přijatelná.
Všechny plochy postižené v minulosti povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi jsou na území
obce Světec již rekultivovány nebo na nich v současné době již rekultivace probíhá. Územní plán navrhuje
k rekultivaci na plochu krajinnou plochu bývalého lomu ve Štrbicích (plocha 103-K).

KC Severočeské nížiny a pánve (13)
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny
a) respektovat zemědělství jako určující krajinný znak krajinného celku, lokálně s typickým tradičním
zaměřením (chmelařství, vinařství, ovocnářství, zelinářství),
b)

napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským hospodařením,
prioritně realizovat nápravná opatření směrující k obnově ekologické rovnováhy (ÚSES),

c)

napravovat či zmírňovat narušení krajiny lokálně postižené zejména velkoplošnou těžbou
štěrkopísku, vápenců či umístěním rozsáhlých rozvojových zón ve volné krajině, těžbu nerostných
surovin koordinovat s rekultivacemi, tak aby se postupně snižovalo zatížení území těžebními
aktivitami,

d)

stabilizovat venkovské osídlení významné pro naplňování cílových charakteristik krajiny,

e)

uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním změnám přírodního a krajinného
prostředí,

f)

individuálně posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým změnám, které by
krajinný ráz mohly poškozovat.

Krajinný celek Severočeské nížiny a pánve zasahuje na území obce Světec jen velmi okrajově, bez konkrétního
dopadu na řešení ÚP Světec.

KC Severočeská devastované a souvisle urbanizovaná území (14)
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny
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,

b)

respektovat územně ekologické limity těžby hnědého 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,

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,

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.

Do krajinného celku Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území je zařazena západní část obce
Světec, část obce vysoce urbanizovaná a industrializovaná. Územní plán urbanistickou koncepcí v celé západní

59

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

části obce vytváří podmínky pro vyvážení vztahu mezi urbánními prvky a fragmenty krajinných prvků s cílem
zmírnit převahu urbanizovaných částí území nad jeho přírodními částmi. Územní plán proto důsledně chrání a
stabilizuje všechny krajinné plochy, zejména plochy krajinné zeleně v nivě řeky Bíliny, před zastavěním a plošný
rozvoj zástavby mimo zastavěné území připouští pouze po obvodu jádrového sídla Světec, kde je rozvoj
zástavby nezbytný k posílení pozice sídla Světec ve struktuře osídlení obce, vytvoření podmínek pro možný
rozvoj bydlení a rekreace na území obce a rozvoji ekonomické základny. Územní plán dále důsledně chrání
všechny plochy veřejné zeleně v jádrovém sídle Světec a ve vazbě na něj, přičemž stávající kostru systému,
tvořenou zámeckým parkem a centrálním parkem ve Světci navrhuje rozšířit o plochu nového veřejného parku po
obvodu vodní plochy Márinka a další navazující plochy veřejné zeleně (07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z).
Územní plán respektuje územně ekologické limity těžby hnědého uhlí a na území obce Světec nevymezuje žádné
plochy těžby nerostných surovin.
Na převážné části území obce Světec jsou území v minulosti postižená povrchovou těžbou hnědého uhlí a
souvisejícími činnostmi již rekultivovaná, nebo na nich rekultivace probíhají. S cílem intenzifikace využití
rekultivovaných území navrhuje územní plán nově výhledové využití okolí vodní plochy Márinka v blízkosti centra
obce Světec pro účely hromadné rekreace, sportu a veřejných prostranství.
Oba významné vodní toky na území obce, řeka Bílina a Štrbický potok, byly v minulosti rekultivovány a jsou
vedeny v otevřených korytech s břehovými porosty. Nápravná opatření k obnovení vodního režimu v území byla
v uplynulých letech na území obce Světec již provedena.
K posílení ekologické stability západní části území obce vymezuje územní plán v údolní nivě řeky Bíliny, která
tvoří hlavní krajinnou osu území obce Světec, jednu z os lokálního ÚSES (lokální biokoridor LBK 99 – 128 a
lokální biocentrum LBC 128)

B.2.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
V následujícím textu jsou uvedeny požadavky ZÚR ÚK na řešení ÚP Světec (kurzívou) vyplývající z vymezení
VPS, VPO, opatření k zajišťování obrany státu a asanačních území. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s
požadavky ZÚR ÚK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem.

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb
ZÚR ÚK vymezují na území obce Světec tyto veřejně prospěšné stavby:
kód
VPS
i

název

popis

šířka koridoru (m)

Železniční tratě č. 140 a č. 130, Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem,
optimalizace

č. 140, č. 130

250

Územní plán zpřesňuje na území obce Světec koridor železniční tratě č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad
Labem, optimalizace, vymezený v platných ZÚR Ústeckého kraje jako koridor VPS – i a vymezuje koridor X01
v celkové šířce 120 m pro umístění vedení stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad
Labem (dle Přípravné dokumentace stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
(SUDOP Praha, a.s., 04/2014)). Na území obce Světec je navrhováno napřímení směrového oblouku železniční
trati č. 130 v úseku Chotějovice – Želénky přes území rekultivovaného bývalého odkaliště Eleonora.
kód
VPS

název

popis

E10a
(1.A)

koridor pro dvojité vedení 400kV, úsek TR Výškov - TR Chotějovice (bez
plochy pro TR Chotějovice)

dvojité vedení VVN minimálně 75m,
400kV
maximálně 300m

šířka koridoru (m)

Územní plán Světec vymezuje koridor X04 pro dvojté vedení zvláště vysokého napětí 400 kV TR Chotějovice –
TR Výškov jako koridor veřejně prospěšné stavby VT.k01. Realizace stavby, tj. navýšení a sjednocení napěťové
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hladiny na 400/400 kV zajistí dostatečnou kapacitu, plynulost a bezpečnost dodávky elektrické energie v oblasti
celého Ústeckého kraje. Koridor je vymezen v šířce 75m-100m, dle lokálních územních podmínek.

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření
ZÚR ÚK vymezují na území obce Světec tato veřejně prospěšná opatření:
kategorie

kód VPS

název

RBK

569

Milešovka – RBK 564

ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly územního plánování při zpřesňování vymezení VPO:
(1)

V ÚPD obcí zpřesňovat, při dodržení podmínek uvedených v kapitole 4.7. ZÚR ÚK, vymezení skladebných
částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního ÚSES, které je třeba založit (tj. VPO).

(2)

Pozemky v chybějících částech biokoridorů či biocenter chránit před zástavbou či změnami ve využití
území, které by v budoucnosti znemožnily doplnění biocentra na požadovanou minimální výměru dle
metodiky ÚSES či souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodiky ÚSES, ačkoliv v současnosti
územní předpoklady pro doplnění výměry biocentra či souvislé propojení biokoridorem existují.

Územní plán upřesňuje vymezení regionálního biokoridoru RBK 569 Milešovka – RBK 564 územního systému
ekologické stability vymezeného Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje. Tento biokoridor je na území obce
zpřesněn v rozsahu vloženého biocentra LBC 569_L1, pro které stanovuje cílový stav přirozené stromové
porosty, extenzivně využívané louky a extenzivně využívaný les s převážně přirozeným složením porostů.

Vymezení asanačních území nadmístního významu
ZÚR ÚK stanovují na území ORP Bílina a Teplice asanační území ASA8 nadmístního významu výsypky
Radovesice, které jsou vymezené také v části řešeného území obce Světec.
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje asanačního území nadmístního významu ZÚR ÚK stanovují tyto
úkoly pro územní plánování
-

Nástroji územního plánování připravovat podmínky pro dokončení rekultivace a zajištění revitalizace
prostoru po ukončeném ukládání zeminy na výsypku zohledňující potřeby, specifika a hodnoty území
(významná hlediska řešení úkolů stanovených pro územní plánování integrace výsypky do krajiny
Českého středohoří, obnova historických dopravních spojení, vytvoření krajinného zázemí Bíliny a
dalších přilehlých sídel, zemědělské využití, posílení ekologické stability území, ochrana a zachování
biodiverzity).

Vzhledem k pokročilému stádiu probíhající rekultivace Radovesické výsypky jsou všechny plochy Radovesické
výsypky, zasahující na území obce Světec, vymezeny jako stabilizované plochy lesní, plochy krajinné zeleně,
plochy zemědělské nebo plochy vodní a vodohospodářské.
S cílem obnovy historických dopravních spojení přes území Radovesické výsypky vymezuje územní plán koridor
X05 pro vybudování cyklostezky Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou, souběžně s realizovanou silnicí Bílina –
Kostomlaty pod Milešovkou. Po severní hraně Radovesické výsypky je v ploše 11-Z vymezena komunikace
k propojení částí Chotějovice a Světec.

B.2.8 Výsledek přezkoumání souladu Územního plánu Světec s s Územně plánovací
dokumentací vydanou krajem podle §53 odst. (4) stavebního zákona
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
(ZÚR ÚK) vydané Zastupitelstvem Ústeckého kraje 5.10.2011 na základě usnesení ZÚK č. 23/25Z/2011 ze dne
7.9.2011 ve znění Aktualizace č. 1, která byla vydána usnesením Zastupitelstva ÚK č. 022/4Z/2017 dne
24.04.2017 a nabyla účinnosti 20.05.2017 a č. 3., která nabyla účinnosti 17.02.2019.
V souladu s § 53 odst. 4. Písm. a) stavebního zákona provedl pořizovatel přezkum souladu ÚP s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.
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Dle textové části odůvodnění ÚP kapitoly B.2. Vyhodnocení souladu ÚP Světec s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem je návrh ÚP Světec vyhodnocen ve vazbě na ZÚR ÚK, ve znění 1. a 3. Aktualizace
ZÚR ÚK.
ÚP Světec respektuje a zpřesňuje v souladu se ZÚR ÚK ve znění 1. a 3. Aktualizace:
-

asanační území ASA8 a územně ekologický limit těžby ÚEL7, které na řešené území obce Světec
částečně zasahují.

-

koridor veřejně prospěšné stavby „optimalizace železniční trati č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad
Labem“, který je v ÚP Světec vymezen jako koridor X01 o celkové šířce 120 m.

-

průběh regionálního biokoridoru RBK 569, který částečně přes řešené území obce Světec prochází.

-

průběh koridoru E10a(1.A) pro dvojité vedení 400 KV, v úseku TR Výškov – TR Chotějovice. Koridor
E10a (1.A) byl na území obce světec zúžen na koridor o šíři 75m a vymezen jako veřejně prospěšná
stavba.

Soulad ÚP Světec se Zásadami územního rozvoje ÚK byl také posouzen Krajským úřadem Ústeckého kraje,
odborem územního plánování a stavebního řádu podle § 50 odst. 7) stavebního zákona, který k posuzované
dokumentaci vydal souhlasné stanovisko JID: 66984/2016/KÚÚK, č.j.: 388/UPS/2014 ze dne 24.02.2016 a dle §
53 odst. (3) stavebního zákona pod JID: 161852/2017/KUUK ze dne 27.9.2017 a v rámci opakovaného veřejného
projednání pod JID: 74649/2019/KUUK ze dne 3.5.2019.
Územní plán Světec je v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje - respektuje priority a
naplňuje úkoly stanovené tímto dokumentem pro územní plánování.
------------------------------Pořizovatel prověřil a posoudil soulad zpracované a projednané dokumentace Územního plánu Světec
s Politikou územního rozvoje České republiky a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a
konstatuje, že územní plán respektuje priority a naplňuje úkoly stanovené politikou územního rozvoje a
je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentaci kraje.

B.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
(dle § 18 a § 19 stavebního zákona), zejména
s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
B.3.1 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 stavebního
zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny kurzívou). Vyhodnocení souladu ÚP
Světec s každým jednotlivým cílem územního plánování je uveden vždy pod každým cílem.
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.
Územní plán vytváří optimální předpoklady pro výstavbu, konkrétně pak vytvořením podmínek pro doplňování
stávající zástavby ve vymezeném zastavěném území, vymezením ploch přestavby a zejména pak vymezením
zastavitelných ploch nad rámec zastavěného území.
Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
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S cílem zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel obce stabilizuje územní plán stávající sídelní strukturu
obce, sídla s převažující obytnou a rekreační funkcí Světec, Štrbice, Chotějovice a Úpoř. Na území jednotlivých
sídel vymezuje územní plán jejich jádrová území jako území smíšená obytná a stabilizuje všechna pro obsluhu a
komunitní život obce významná veřejná prostranství a navrhuje dotvoření jejich urbanistické struktury, zejména
stabilizací a doplněním nezastavěných proluk v zastavěném území a proluk na hranici zastavěného území.
Pro stabilizaci obyvatel obce, jejich počtu, věkové či vzdělanostní struktury, vymezuje územní plán odpovídající
množství rozvojových ploch pro bydlení.
Řešení ÚP pokračuje ve stabilizaci a koncepčním rozvoji krajiny v širším měřítku, jako hlavní stabilizační faktor
životního prostředí vymezuje ÚP spojitý územní systém ekologické stability, a plochy přírodní krajinné zeleně
s převládajícím přírodních charakterem. ÚP důsledně chrání všechny vodní plochy a toky a nenavrhuje žádné
záměry kolidující s ochranou povrchových vod.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Východiskem pro návrh míry a charakteru rozvoje území obce bylo komplexní posouzení rozvojového potenciálu
území obce v oblasti sociální, hospodářské i environmentální provedené zejména v rámci Průzkumů a rozborů
pro Územní plán Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013) a v širším kontextu ORP a
Ústeckého kraje pak v rámci ÚAP ORP Bílina 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2016).
V oblasti sociální odpovídá míra a charakter rozvoje území obce Světec navrhovaná v ÚP, zejména množství
nově vymezovaných rozvojových ploch pro bydlení, ploch smíšených obytných, ploch občanského vybavení a
ploch veřejných prostranství, predikci vývoje počtu a struktury obyvatel obce a s ní úzce související predikci
potřeby nových bytů na území obce v návrhovém období územní plánu (přibližně do roku 2035). Zohledněna je
přitom poloha obce v rozvojové ose celorepublikového významu OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy
Vary – Cheb – hranice ČR/Německo a s ní související předpokládané zvýšené nároky na rozvoj území obce.
V oblasti hospodářské stabilizuje územní plán stávající hospodářskou základnu obce Světec reprezentovanou
plochami průmyslu ve vazbě na areál Elektrárny Ledvice a Průmyslové zóny Chudeřice a dále rozvíjí potenciál
tohoto území v návaznosti na průmyslovou zónu. Zároveň vytváří podmínky pro možné rozvinutí potenciálu obce
pro rozvoj cestovního ruchu jako odvětví s vyšší přidanou hodnotou než tradiční průmysl. ÚP vytváří vymezením
ploch pro rozvoj základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rekreace a sportu ve vazbě na vodní
plochu Márinka (plocha 07-Z a navazující plochy územní rezervy R03, R04, R05) a také na území stávajících
ploch brownfields v centrální části sídla Světec (plochy přestavby 28-P, 29-P) podmínky pro rozvoj obce Světec
jako vstupní brány do turisticky vysoce atraktivního území Českého Středohoří, ale také jako zázemí pro
rekreační území na rekultivované Radovesické výsypce a dalších rekultivovaných plochách na území obce nebo
v jeho okolí.
Územní plán přitom využívá v maximální možné míře prioritně prostorové rezervy v zastavěném území, sleduje
při vymezování rozvojových ploch určených k zastavění jejich optimální polohu ve vztahu ke stabilizovaným
plochám a možnostem využití stabilizované veřejné infrastruktury, zejména pak napojení na sítě dopravní a
technické infrastruktury a dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.
S cílem účelného využití nově vymezovaných plošně rozsáhlých zastavitelných ploch stanovuje ÚP jednak pořadí
změn v území (etapizaci) a dále stanovuje zpracování územní studie jako podmínku pro využití plošně rozsáhlých
zastavitelných ploch, která nejlépe prověří možné využití a uspořádání daného území.
Územní plán koordinuje veřejné a soukromé záměry změn v území. Soulad veřejných a soukromých zájmů je
v ÚP zajištěn především respektováním a zohledněním všech limitů využití území vyplývajících ze zvláštních
právních předpisů a důslednou ochranou všech identifikovaných hodnot území obce.
V řešení ÚP jsou dále zohledněny všechny konkrétní požadavky dotčených orgánů státní správy hájící veřejné
zájmy v území uplatněné v rámci projednání Návrhu Zadání ÚP Světec a uplatněné v rámci společného jednání o
Návrhu ÚP Světec podle § 50 stavebního zákona.
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V rámci zpracování územního plánu byly prověřeny a v případě jejich nekonfliktnosti s veřejnými zájmy v území
zohledněny a vzájemně koordinovány všechny známé záměry soukromých fyzických i právnických osob i záměry
obce Světec na změny v území, uplatněné v rámci projednání Návrhu Zadání ÚP Světec i průběžně mimo tento
režim. V rámci územního plánu jsou zohledněny také konkrétní požadavky obce na rozvoj jejího území
deklarované v rámci schváleného Zadání ÚP Světec a deklarované při koordinačních jednáních v rámci procesy
tvorby návrhu ÚP.
Ochrana veřejných zájmů je konkretizována stanovenou základní koncepcí rozvoje území obce a koncepcí
urbanistickou, koncepcí uspořádání krajiny i koncepcí veřejné infrastruktury, podmínkami využití ploch
s rozdílným způsobem využití a podmínkami pro prostorové uspořádání území.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v
území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících
ze zvláštních právních předpisů.
Územní plán koordinuje veřejné a soukromé záměry změn v území. Soulad veřejných a soukromých zájmů je
v ÚP zajištěn především respektováním a zohledněním všech limitů využití území vyplývajících ze zvláštních
právních předpisů a důslednou ochranou všech identifikovaných hodnot území obce.
V řešení ÚP jsou dále zohledněny všechny konkrétní požadavky dotčených orgánů státní správy hájící veřejné
zájmy v území uplatněné v rámci projednání Návrhu Zadání ÚP Světec a uplatněné v rámci společného jednání o
Návrhu ÚP Světec podle § 50 stavebního zákona.
V rámci zpracování územního plánu byly prověřeny a v případě jejich nekonfliktnosti s veřejnými zájmy v území
zohledněny a vzájemně koordinovány všechny známé záměry soukromých fyzických i právnických osob i záměry
obce Světec na změny v území, uplatněné v rámci projednání Návrhu Zadání ÚP Světec i průběžně mimo tento
režim. V rámci územního plánu jsou zohledněny také konkrétní požadavky obce na rozvoj jejího území
deklarované v rámci schváleného Zadání ÚP Světec a deklarované při koordinačních jednáních v rámci procesy
tvorby návrhu ÚP.
Ochrana veřejných zájmů je konkretizována stanovenou základní koncepcí rozvoje území obce a koncepcí
urbanistickou, koncepcí uspořádání krajiny i koncepcí veřejné infrastruktury, podmínkami využití ploch
s rozdílným způsobem využití a podmínkami pro prostorové uspořádání území.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území – respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou legislativou,
rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích
ekologických, retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území je zaměřena na posílení a
využívání vodních prvků v území, s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova (např. plochy přírodní zeleně podél
Štrbického potoka a řeky Bíliny). Územní plán chrání přírodní hodnoty východní části území obce, které je
z krajinářského hlediska nejhodnotnější částí území obce a chrání jej před exploatací urbanizovaného území a
zejména před jakýmikoli negativními zásahy do morfologie a vegetačního krytu krajin, zejména pak před dalším
rozvojem povrchové těžby nerostných surovin a souvisejícími činnostmi. S cílem maximální ochrany volné krajiny
koncentruje ÚP rozvoj nové zástavby výhradně do zastavěných území stávajících sídel a v bezprostřední vazbě
na zastavěná území a nenavrhuje vznik žádných nových sídel ve volné krajině.
ÚP chrání a rozvíjí kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také
architektonicky významné stavby a urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území
obce Světec, jeho historického vývoje a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních
atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku. Hlavním předmětem ochrany v ÚP Světec je historické jádro sídla
Světec, především pak historický komplex zámku se zámeckým parkem, přilehlé fary a kostela sv. Jakuba
Většího. Ochrana těchto významných místních dominant je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad
prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v
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území chrání územní plán dále zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury
a charakteru zástavby jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem
historického vývoje osídlení obce Světec. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém veřejných
prostranství, s důrazem na centrální Preissigovo náměstí a zámecký park, jako nejvýznamnější doklady
historického vývoje obce v systému veřejných prostranství. Územní plán svým návrhem rozvoje dotváří
založenou a vlivem těžby do značné míry narušenou strukturu osídlení i urbanistické struktury jednotlivých sídel.
Cílem je zkompaktnění urbanistické struktury všech sídel, doplnění proluk v zastavěném území i na jeho okrajích
a vzájemné funkční propojení jednotlivých oddělených sídel ve volné krajině. Přednostně jsou k dostavbám
využívány proluky mezi stávající zástavbou či nedostatečně využitá zdevastovaná území.
Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická
struktura osídlení se zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a
na citlivý přechod zástavby do volné krajiny.
ÚP chrání a rozvíjí všechny civilizační hodnoty v území a navrhuje jejich doplnění zejména s ohledem na celkový
rozvoj území obce a s ohledem na zajištění optimálních podmínek obsluhy území dopravní a technickou
infrastrukturou, občanským vybavením a veřejnými prostranstvími.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a
informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací
dokumentace výslovně nevylučuje.
Omezení umisťování staveb v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
je územním plánem stanoveno prostřednictvím stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
v nezastavěném území, konkrétně pak v plochách vodních ploch a toků (W), v plochách zemědělské půdy (NZ),
v plochách lesa (NL), v plochách krajinné zeleně (NK) a v plochách rekreace na plochách přírodního charakteru
(RN). Ve skladebných částech ÚSES jsou vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření, jejichž umístění
v nezastavěném území umožňuje § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou staveb pro
ochranu přírody, nezbytné technické infrastruktury a pěších a cyklistických stezek, které lze ve skladebných
částech ÚSES umístit za podmínky, že neomezí funkčnost skladebné části v ÚSES jako celku.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní
jejich dosavadní užívání.
Netýká se území obce Světec, nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. (1) písm. e) definovány jako pozemky,
jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán.

B.3.2 Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 stavebního
zákona
Ze stavebního zákona vyplývají následující úkoly pro územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně).
Vyhodnocení souladu ÚP Světec s každým jednotlivým úkolem pro územní plánování je uveden vždy pod
každým úkolem
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a)

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

Řešení územního plánu plně respektuje poznatky a závěry soustavného a komplexního posuzování stavu a
vývoje území. Územní plán je zpracován zejména na základě zjištění a posouzení stavu a vývoje území obce
v rámci aktuálních ÚAP ORP Bílina (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2016) a podrobněji pak
v rámci Průzkumů a rozborů pro Územní plán Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013).
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Aktuální stav a vývoj území je potom soustavně monitorován zpracovatelem ÚP při průběžných terénních
průzkumech a šetřeních.
Územní plán tak vytváří optimální podmínky pro ochranu a další rozvoj všech identifikovaných hodnot území
obce.
b)

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

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce a urbanistickou koncepci zajišťující ochranu všech
identifikovaných hodnot území obce Světec.
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

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

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

Základní urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na
jeho změny stanovuje územní plán v rámci základní koncepce rozvoje území obce a v rámci urbanistické
koncepce. Podrobnější podmínky na umisťování staveb, uspořádání a řešení staveb stanovuje ÚP
prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro využití jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití a zejména pak stanovením podmínek prostorového uspořádání území, a to
konkrétně stanovením maximální výšky zástavby v zastavěném území a zastavitelných plochách a stanovením
cílové struktury a charakteru zástavby rovněž v zastavěném území a zastavitelných plochách.
Jedním z nástrojů pro stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání
a prostorové uspořádání území je také vymezení systému veřejných prostranství, který určuje základní kompozici
území obce, zejména pak jeho jednotlivých sídel, kompoziční vazby v území a v neposlední řadě vytváří základní
rámec pro uspořádání zástavby.
e)

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

Podmínky pro provedení změn v území jsou v ÚP stanoveny důsledně se zohledněním stávajícího charakteru
území a s cílem ochrany identifikovaných hodnot území. Cílem navrhovaných změn v území je stabilizovat
stávající sídelní strukturu obce Světec, jejímž jádrem je sídlo Světec s převážně obytnou funkcí, a dále sídla
Štrbice, Chotějovice a Úpoř, s převládající obytnou a rekreační funkcí. Navrhované změny v území jsou
stanoveny s cílem podpořit a rozvíjet individuální charakter a identitou jednotlivých sídel, spočívající v zástavbě
koncentrované převážně okolo historických jader a okolo jejich centrálních veřejných prostranství (návsí a
náměstí).
Pro ochranu stávajícího charakteru území a jeho hodnot je stanovení podmínek prostorového uspořádání území,
které je navrženo tak, aby byla respektována morfologie terénu a bylo zachováno prostorové působení kulturně
historických dominant (zejména kostela sv. Jakuba Většího, objektu zámku a fary), pohledových bodů,
urbanistických os, kompaktnosti sídel v okolí historických jader a způsob zastavování nově navržených ploch.
f)

stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci)

Základním nástrojem pro časovou koordinaci změn v území je vymezení ploch a koridorů změn a ploch a
koridorů územních rezerv.
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Pro zajištění hospodárného využívání území, ochranu nezastavěného území a pro zajištění logického a
koordinovaného postupu výstavby stanovuje územní plán pro všechny plošně rozsáhlé zastavitelné plochy
představující plošnou expanzi mimo zastavěné území (plochy 18-Z, 19a-Z, 19b-P, 22-P, 32-Z, 33-Z, 34a-Z, 34b,
35-P) pořadí změn v území (etapizaci), garantující logický a ekonomicky hospodárný postupný proces urbanizace
vždy ve směru od zastavěného území dále do volné krajiny.
g)

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

ÚP snižuje možné ohrožení území rizikovými přírodními jevy tím, že respektuje stanovené limity využití území,
které představují riziko ohrožení pro zástavbu (zejména záplavová území a poddolovaná území) a zároveň
vymezuje rozvojové plochy tak, aby nebyly tyto limity využití území budoucí výstavbou dotčeny.
Územní plán respektuje stanovená záplavová území na řece Bílině a omezuje možnosti umisťování nové
zástavby v údolní nivě řeky. Nová zástavba je umisťována vždy důsledně vně aktivní zóny záplavového území.
Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a eliminaci rizika eroze půdy vymezuje ÚP skladebné prvky ÚSES a nové
plochy zalesnění a plochy krajinné zeleně nad rámec ploch ÚSES.
h)

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn

Územní plán stabilizuje všechna stávající produkční území, avšak s ohledem na dlouhodobě zvýšenou zátěž
prostředí obce negativními vlivy z průmyslu a souvisejících činností jako doprava, skládkování apod., nevymezuje
ÚP žádné nové rozvojové plochy pro rozvoj průmyslových areálů. Podpora vzniku nových pracovních příležitostí
je v ÚP zajištěna návrhem rozvoje přidružených funkcí k funkci obytné, především návrhem rozvoje občanského
vybavení v plochách smíšených obytných (plochy 28-P, 29-P) či v plochách sportu (plocha 02-Z, výhledově i
plocha R04), a dále návrhem rozvoje drobné nerušící řemeslné výroby (plocha 25-Z), a návrhem rozvoje
infrastruktury pro cestovní ruch, zejména pro hromadné ubytování a sport (plocha 02-Z a navazující plochy
územní rezervy R04 a R05).
i)

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení

Územní plán splňuje tento požadavek vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek
pro jejich využití a prostorové uspořádání, vymezením zastavitelných ploch a ploch přestavby a možnostmi
dostavby a obnovy sídelní struktury v zastavěném území obce (intenzifikace využití nezastavěných proluk
v zastavěném území).
Předpoklady pro kvalitní bydlení jsou v ÚP vytvořeny stabilizací všech stávajících ploch bydlení a vymezením
nových rozvojových ploch pro bydlení různých charakterů a typů zástavby a stanovením podmínek pro využití
ploch pro bydlení a také návrhem spojitého, významově hierarchizovaného a funkčně diferencovaného systému
veřejných prostranství v rozsahu jak zastavěného území, zastavitelných ploch, tak volné krajiny.
j)

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

Naplnění tohoto cíle územní plán dosahuje např. vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné
území obce a u plošně rozsáhlejších zastavitelných ploch stanovením etapizací zástavby zajišťující logický a
koordinovaný postup zástavby od zastavěného území dále do krajiny. Kromě ochrany nezastavěného území toto
opatření směřuje k minimalizaci nákladů na zajištění souvisejících staveb veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
k)

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany

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

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,

Současný charakter území obce Světec nevyvolává nové nároky na nutné asanační, rekonstrukční nebo
rekultivační zásahy. Území postižená povrchovou těžbou nerostů, výsypkovým hospodářstvím, skládkováním
apod. jsou na území obce Světec již rekultivovaná nebo jsou v procesu rekultivace. Všechny plochy provedených
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rekultivací území postižených v minulosti povrchovou těžbou a souvisejícími činnostmi jsou v územním plánu
vymezeny jako stabilizované plochy v nezastavěném území.
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,
Řešení územního plánu nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí a nevyvolává potřebu návrhu
kompenzačních opatření.
n)

regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,

Územní plán nevymezuje plochy pro využívání přírodních zdrojů.
o)

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

Při pořizování a zejména zpracování územního plánu byly uvedené poznatky uplatňovány. Vedoucím projektu a
hlavním projektantem a územního plánu je autorizovaná architektka v oboru architektura a doktorka v oboru
urbanismu a územního plánování disponující všemi požadovanými znalosti z oborů architektura, urbanismus,
územní plánování, ekologie i památková péče.
(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 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.
Návrh ÚP Světec byl posouzen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí. Závěry vyhodnocení jsou součástí kapitoly C tohoto odůvodnění.

B.3.3 Výsledek přezkoumání souladu Územního plánu Světec s s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, podle §53 odst.
(4) stavebního zákona
Během celého procesu pořizování Územního plánu Světec byly naplňovány činnosti, které jsou stanoveny v
§§ 18 a 19 stavebního zákona, výsledný územně plánovací dokument proto splňuje požadavky na úkoly a cíle
územního plánování. Odůvodnění jednotlivých cílů územního plánování dle §18 stejně tak jako odůvodnění
jednotlivých úkolů územního plánování dle §19 stavebního zákona je součásti textové části ODŮVODNĚNÍ ÚP
Světec v kapitole „B.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky a ochranu nezastavěného území“.
Pořizovatel prověřil a posoudil soulad zpracované a projednané dokumentace Územního plánu Světec
s cíli a úkoly územního plánování dle §§18 a 19 stavebního zákona a konstatuje, že ÚP Světec je
v souladu s ustanoveními §§18 a 19 stavebního zákona a jednotlivá ustanovení §§18 a 19 stavebního
zákona jsou ve vazbě k ÚP Světec řádně odůvodněna v kapitole B.3 textové části odůvodnění ÚP.

B.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů
Územní plán splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
ÚP je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního
zákona (viz kap. B.3 Odůvodnění ÚP Světec).
ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 54 stavebního zákona
a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
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způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. ÚP rovněž splňuje požadavky
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 158 stavebního zákona byl ÚP zpracován fyzickou osobou, která má oprávnění k výkonu
vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).
V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad Bílina, splňující
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činností kladené na úředníky obecních úřadů stanovené v §
24 odst. 2 stavebního zákona.
Při projednávání jednotlivých fází územního plánu bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy.
Územní plán Světec byl pořízen a zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona i prováděcích
předpisů.

B.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
Požadavky zvláštních právních předpisů uplatněné dotčenými orgány k návrhu zadání ÚP Světec byly
zapracovány do textu Zadání ÚP (viz kapitola textové části Odůvodnění „Vyhodnocení splnění požadavků
zadání“), které bylo Zastupitelstvem obce Světec 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 B.5.1 a B.5.2.

B.5.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 stavebního
zákona
Na základě schváleného zadání ÚP byl zpracován návrh územního plánu pro společné jednání. V souladu s § 50
odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci
Světec místo a dobu konání společného jednání a termín pro podání stanovisek a připomínek (viz kapitola
Postup pořízení územního plánu).

SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK:
1.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odb. ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury Praha
Čj: 82544/2015-8201-OÚZ_LITze dne 10.08.2015

Úplné znění nebo významná část podání:
MO ČR posoudilo návrh ÚP Světec na základě ustanovení §6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.
Vydává souhlasné stanovisko k předloženému Návrhu ÚP Světec
SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO ČR na zajišťování
obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek.
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez požadavku, bere na vědomí.
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2.

Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj
Č.j.: SVS/2015/088717-Uze dne 27.08.2015

Úplné znění nebo významná část podání:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní orgán místně a věcně
příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „správní orgán“),
ve věci uplatnění stanoviska k projednání návrhu územního plánu obce Světec na základě oznámení,
vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto
závazné stanovisko
Správní orgán n e m á n á m i t k y k návrhu územního plánu obce Světec.
Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 14. 7. 2015 oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Světec. Na
základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k návrhu územního plánu obce
Světec a následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno
závazné stanovisko č. j. SVS/2015/088717-U pro územní plán. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto
návrhem nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním veterinárním dozorem, nemá Krajská
veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu námitek.
Poučení
Závazné stanovisko je závazným stanoviskem ve smyslu§ 149 správního řádu a není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení. Orgán příslušný rozhodnout ve věci podle zvláštních právních předpisů
nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem.
Proti obsahu závazného stanoviska se lze podle § 149 odst. 3 správního řádu odvolat pouze
prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí podmíněnému tímto závazným stanoviskem.
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez požadavku, bere na vědomí.

3.

Krajský úřad ÚK - odbor dopravy a SH
JID: 097798/2015/KUUK, č.j.: 2800/DS/2015 ze dne 15.07.2015

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 Světec bez
připomínek.
ÚP navrhuje pro stabilizaci stávajícího nadřazeného komunikačního systému obce Světec plochu 57-Z
(Bílina – Kostomlaty p.M. přes Radovesickou výsypku) a plochu 11-Z – novou místní komunikaci,
sloužící propojení silnic II/258 a III/25316 za účelem zlepšení napojení na silnici I/13. Jiné záměry,
dotýkající se koncepce sítě silnic II. a III. třídy se nenavrhují.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez požadavku, bere na vědomí.

4.

Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí
Č.j.: OŽP/26811/V-090/2015 ze dne 03.09.2015

Úplné znění nebo významná část podání:
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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 Světec
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 Světec připomínky.
Státní správa lesů:

-

K předloženému návrhu územního plánu Světec nemá připomínky
Vodoprávní usek:

-

Nemá připomínek k vodohospodářské části návrhu ÚP Světec.
Ochrana ovzduší:

-

Nemá připomínek
Zemědělský půdní fond:

-

Návrh počítá s celkovým záborem ZPF cca 50,33 ha. Pokud nedoje k naplnění odsouhlasených ploch,
budou nevyužité části ponechány v ZPF.

Odůvodnění pořizovatelem:
1.

Ochrana ovzduší:

Souhlasí s návrhem Územního plánu Světec
2.

Ochrana přírody a krajiny

Souhlasí s návrhem Územního plánu Světec
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 Světec
5.

Státní správa lesů

Souhlasí s návrhem Územního plánu Světec

5.

Městský úřad Bílina, STAVEBNÍ ÚŘAD, státní památková péče
Č.j.: MUBI 29664 /2015, SPP 15/2015 ze dne 31.07.2015

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:
1)

Součástí řešeného území není žádné plošně chráněné území ani památkové ochranné pásmo.

2)

Pro většinu památek je navrženo funkční využití SV – smíšené bydlení venkovské. Výjimkou je
areál zámku ve Světci, pro který je navrženo využití SV, respektive ZV (veřejná prostranství,
veřejná zeleň). Pro kostel sv. Jakuba Většího a faru je navrženo využití OV – občanská vybavenost.

3)

Nemovité kulturní památky: SVĚTEC -Kostel sv. Jakuba Většího, Socha sv. Jana, Nepomuckého,
ŠTRBICE - Sloup se sousoším Piety, Zámek, Fara, sousoší sv. Jana Nepomuckého, Venkovské
usedlosti č.p. 2, 3, 4, 5 a 16,ÚPOŘ -Kaple
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4)

V ostatních řešených k.ú. se nenachází žádné kulturní památky.

5)

V řešeném území se nachází území s archeologickými nálezy:

Kamenolom Světec, Výsypka Světec, Důl západně od Světce, Radovesická výsypka, Odkaliště Ledvice.
Předložený návrh územního plánu není v rozporu se zájmy státní památkové péče.
Odůvodnění pořizovatelem:
1)

Bez připomínek. Bereme na vědomí.

2)

Územním plán respektuje 12 nemovitých kulturní památek viz kap. G.4.2.2. textové části odůvodnění.

3)

Bez připomínek. Bereme na vědomí.

4)

Územní plán respektuje v textové i grafické části území s archeologickými nálezy.

5)

Návrh je akceptovatelný bez připomínek. Pořizovatel bere na vědomí stanovisko orgánu státní památkové
péče.

STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, EVENTUÁLNĚ NESOUHLASNÁ STANOVISKA:
6.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Teplice
Č.j.: HSUL-4070-4/TP-2014 ze dne 22.07.2015

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, ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh územního plánu.
K uvedené dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkami:
Případné rozšířené zastavitelné území obce je nutno zabezpečit z hlediska požární ochrany v souladu s
vyhláškou 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších změn a
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti, pro účinný a bezpečný zásah
jednotky požární ochrany:
a)

Dostatečným zásobováním vodou pro hašení požárů (zejména prostřednictvím vybudování
podzemních nebo nadzemních hydrantů. Požárních nádrží nebo přírodních zdrojů) v souladu s
ČSN 73 08 Zásobování požární vodou,

b)

Přístupovými komunikacemi případně nástupními plochami pro požární techniku, způsobem
umožňujícím průjezdnost pro potřeby jednotek požární ochrany (zpevněné, min. Šíře 3m).

Z hlediska ochrany obyvatelstva:
c)

Budou dodrženy zásady zpracování dokumentace územního plánu v souladu s §20 vyhl. č.
380/2002 Sb., zejména ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, nouzové zásobování
obyvatelstva vodou a elektrickou energií a další.

d)

Dále je při rozšiřování zastavitelných ploch nutné respektovat stanovená záplavová území a aktivní
zóny záplavových území vodního toku Bílina.

Odůvodnění pořizovatelem:
Ad a) Územní plán stanovuje v nově vymezovaných plochách výroby se zvýšenou potřebou vody nebo se zvýšeným
požárním nebezpečím vybudovat vlastní akumulační nádrže, sloužící současně jako zdroje požární vody.
Návrhem územního plánu je splněna podmínka týkající se návrhu zdrojů požárních vod v rozsahu odpovídacímu měřítku
zpracování územního plánu viz kap. 5.1.3. textové části.
Ad b) Při výstavbě v plochách změn stanovuje územní plán zajistit dostatečné zdroje požární vody a přístup pro požární
techniku podle platných předpisů. Územní plán zachovává všechny stávající příjezdové a přístupové pozemní komunikace
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na území obce a vymezuje jako stabilizované plochy dopravy silniční (DS) nebo jako plochy veřejných prostranství (PV) .
Územní plán nenavrhuje zrušení žádní pozemní komunikace. Územní plán vymezuje nové přístupové a příjezdové pozemní
komunikace pro dopravní obsluhu nově navrhovaných rozvojových ploch určených k zastavění.
Ad c) V dokumentaci jsou nedostatečně řešeny a odůvodněny všechny požadavky vyplývající pro ochranu obyvatelstva z §
20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. zejména pak řešení úkrytů obyvatelstva v důsledku mimořádné události a nouzové zásobování
obyvatel elektrickou energií.
Ad d) Územní plán respektuje stanovená záplavová území a aktivní zónu záplavového území vodního toku Bíliny.

7.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
JID: 108317/2015/KUUK ze dne 03. 09. 2015

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.

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:
Ad 1. Návrh není nutné upravovat. Návrh ÚP respektuje stanovisko KUUK.
Ad 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
Krajský úřad Ústeckého kraje jako dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny podle § 77a odst. 4
písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k návrhu Územního plánu Hrobčice nemá
připomínky.
1. Z hlediska územního systému ekologické stability (dále ÚSES) návrh respektuje regionální biokoridor
„Bílina-Milešovka“ (RBK 569) dle Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR). Do biokoridoru je
vloženo lokální biocentrum LBK569-L1. Z hlediska lokálních prvků ÚSES je příslušný Městský úřad Bílina,
odbor životního prostředí.
2. Na správním území obce Světec se nenacházejí maloplošná zvláště chráněná území ani lokality
soustavy Natura 2000. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů lze předpokládat zejména na místech
raných sukcesních stadií v bývalých těžebnách a na rekultivovaných pozemcích, zejména v přítomnosti
mokřadů a vodních ploch. Při umisťování staveb na tyto plochy nebo do jejich blízkosti proto
doporučujeme předem provést biologický průzkum.
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad 1. Návrh respektuje regionální biokoridor „Bílina-Milešovka“ (RBK 569). Městský úřad Bílina, OSÚŽP, odd. ŽP
vydal své stanovisko č.j.: OŽP/26911/V-090/2015 dne 03.09.2015.
Ad 2. Na správním území obce Světec se nenacházejí maloplošná zvláště chráněná území ani lokality
soustavy Natura 2000. V případě konkrétních návrhových ploch, které se nacházejí na místech raných
sukcesních stadií v bývalých těžebnách a na rekultivovaných pozemcích, zejména v přítomnosti mokřadů a
vodních ploch, kde je předpoklad výskytu zvláště chráněných druhů živočichů uvést do podmíněně přípustného
využití podmínku provedení biologického průzkumu.
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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), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:
§ Nesouhlasíme s návrhem podmínek pro využití ploch zemědělských NZ. Podmínky využití umožňují jiné
využití pozemků ZPF (např. vodní toky a plochy včetně doprovodné zeleně, komunikace pro chodce a
cyklisty, účelové komunikace apod.), než je v souladu s využitím podle § 1 zákona. Jelikož jsou plochy NZ
vymezeny i na pozemcích ZPF, nelze takové využití bez konkrétního umístění a vyhodnocení důsledků na
ZPF shledat za nezbytný návrh podle zásad ochrany ZPF podle § 4 zákona a odsouhlasit ho.
SVĚTEC:
1.Nelze souhlasit s návrhem plochy ZPF28 (11-Z) pro silniční dopravu jako propojení obce Světec na
silnici I/13, jež je navržena tak, že po realizaci stavby dojde k narušení organizace zemědělského půdního
fondu a ke zatížení obhospodařování zbývající části zemědělského pozemku p.č. 60/1 k.ú. Světec (orná
půda), což je v rozporu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 písm. c) a e) zákona. Návrh
dopravního propojení doporučujeme v celé délce vést v pozemcích původní cesty (po pozemku p.č. 520/4
k.ú. Světec).
2.Návrh ploch ZPF 11 (18a-Z), ZPF12 (18b-Z), ZPF13 (19a-Z), ZPF14 (19c-Z), ZPF22 (15-Z), ZPF24 (17Z), ZPF27 (16-Z) o celkové výměře pozemků ZPF 10,3410 ha byl projednán s Ministerstvem životního
prostředí, jelikož se jedná o návrh představující zábor pozemků ZPF větší než 10 ha. Plochy jsou
navrženy pro bydlení, rekreaci, sport a veřejnou zeleň a jako celek vytváří návrh prostoru pro využití
zejména pro bydlení a související aktivity. Z tohoto důvodu byla lokalita posuzována jako celek. Jedná se
o návrh na pozemcích s půdami zařazenými do III. třídy ochrany. K návrhu uvádíme, že v dokumentaci
takovýto enormní návrh záboru pozemků ZPF není dostatečně odůvodněný. Plánovaný rozvoj obce je
navržen zcela nepřiměřeně, zejména s ohledem na plochy pro bydlení. Světec sice leží v rozvojové oblasti
s důrazem na koncentraci lidských zdrojů, podmínky v samotné obci však takovémuto nárůstu počtu
obyvatel prozatím neodpovídají. Plochy jsou navíc v současné době zemědělsky obhospodařovány. I přes
to, že lokalitu je podle platného územního plánu a jeho změny možné využít již nyní pro bydlení, nebylo s
investicemi doposud započato. Návrh nelze v tomto rozsahu shledat jako nezbytně nutný z hlediska
ochrany ZPF, nelze konstatovat soulad návrhu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona, tudíž
s uvedenými plochami nesouhlasíme. S ohledem na uvedené skutečnosti je nutné tyto plochy pro bydlení
a související využití v návrhu výrazně omezit, případně zcela vypustit.
3.Návrh ploch 34a-Z, 34b-Z a 38-Z požadujeme přehodnotit v souvislosti s výše uvedeným. Plochy
představují nepřiměřený návrh pro bydlení, jež neodpovídá reálnému rozvoji obce. Plochy jsou přebírány z
platného územního plánu a jeho změn, avšak vzhledem k tomu, že plochy nejsou doposud využity, jeví se
opětovný návrh v tomto rozsahu pro bydlení jako předimenzovaný. Návrh ploch neodpovídá reálným
potřebám obce, nepředstavuje nezbytný návrh odnětí půdy ze ZPF, tudíž odporuje zásadě ochrany ZPF
podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona. Návrh ploch požadujeme v souvislosti s řešením i ploch v lokalitě výše
uvedené (plochy 18a-Z, 18b-Z atd.) výrazně omezit a to s ohledem na zásady ochrany ZPF podle § 4
zákona, kdy je nutné navrhovat pouze nezbytné zábory na pozemcích ZPF. Např. doporučujeme vypustit
plochy, jež jsou navrženy ve II. a III. etapě pro zastavění.
4.S návrhem ostatních ploch v obci Světec lze souhlasit, plochy většinou tvoří nezastavěné proluky,
doplňují stávající zástavbu, nebo jsou méně vhodné pro další zemědělské využití a lze je shledat v
souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona.
ŠTRBICE:
1.Plocha 52-Z je navržena tak, že po jejím využití dojde k narušení organizace zemědělského půdního
fondu a ke zatížení obhospodařování zbývajících částí zemědělských pozemků p.č. 82/6 a 82/10 k.ú.
Štrbice (orná půda), což je v rozporu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 písm. c) a e) zákona. S
návrhem plochy z uvedeného důvodu nesouhlasíme, plochu doporučujeme vymezit jiným způsobem s
ohledem na ochranu ZPF.
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2.Plochy 53a-Z a 53b-Z jsou podle textové části Odůvodnění převzaty z platného územního plánu a jeho
změny. Plocha 53b-Z je zařazena do 2. etapy výstavby s možností využití až po využití 1. etapy.
Vzhledem k tomu, že plochy nebyly doposud využity a v území se nachází i další nezastavěné plochy
umožňující stejný účel (bydlení), požadujeme přehodnotit rozsah navrhovaných záborů pro bydlení. Návrh
nelze v tomto bodě shledat jako nezbytný a v souladu se zásadami podle § 4 zákona. Z uvedeného
důvodu požadujeme snížit rozsah ploch pro bydlení v této lokalitě, doporučujeme zcela vypustit plochu
53b-Z.
Návrh v ostatních bodech v části Štrbice lze shledat souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona,
tudíž s ním souhlasíme.
CHOTĚJOVICE:
1.Návrh plochy ZPF6 (07-Z) – veřejná prostranství – veřejná zeleň o výměře 10,6853 ha pozemků ZPF byl
projednán s Ministerstvem životního prostředí, jelikož se jedná o návrh představující zábor pozemků ZPF
větší než 10 ha. Plocha je navržena na půdách zařazených do III. třídy ochrany, jedná se o okolí vodní
plochy Márinka, pozemky nejsou v současné době zemědělsky obhospodařované. Návrh v tomto bodě
neodporuje zásadám ochrany ZPF podle § 4 zákona a tudíž s ním souhlasíme. Navazující plochy
ZPF4 (105-K) pro rekreaci na plochách přírodního charakteru a ZPF5 (13- Z) rekreace hromadná jsou
navrženy na pozemcích, které jsou součástí obhospodařovaného bloku zemědělské půdy, již v minulosti
byla tato lokalita orgánem ochrany ZPF projednávána a nebyla odsouhlasena. Plochy jsou v dokumentaci
odůvodněny nutností vytvořit prostor pro vodácké tábořiště. K tomuto uvádíme, že v této lokalitě je podél
vodního toku dostatek pozemků nevyužívaných k zemědělským účelům, jež by bylo z hlediska ochrany
ZPF vhodnější pro takový účel využít – plocha 07-Z. Navrhované využití pozemků v plochách 105-K a 13Z se nejeví jako nezbytný návrh záboru ZPF z hlediska ochrany ZPF (§ 4 zákona), tudíž s plochami
nesouhlasíme.
2.S návrhem plochy 06a-Z a 06b-Z pro bydlení nelze s pohledu ochrany ZPF souhlasit. Plochy jsou
navrženy na půdách zařazených do II. třídy ochrany a jsou v současné době zemědělsky
obhospodařované. Návrh v tomto rozsahu na takto kvalitních půdách nepředstavuje vzhledem k
dosavadnímu rozvoji obce nezbytný případ v souladu se zásadami podle § 4 odst. 1 písm. b) a d) zákona,
tudíž s ním nelze souhlasit. Plocha 06b-Z je i špatně využitelná pro navrhovaný účel vzhledem k
probíhajícímu vedení elektrické sítě. Rozsah návrhu je nutné v tomto bodě přehodnotit, případně vypustit.
Doporučujeme vypustit plochu 06b-Z, jež je nyní navržena jako 2. etapa výstavby.
3.S návrhem ostatních ploch na území Chotějovic souhlasíme, jedná se převážně o nezemědělské
pozemky, jiné zemědělské pozemky jsou zabírány v minimálním rozsahu.
ÚPOŘ:
S návrhem ploch v části Úpoř souhlasíme, plochy navazují na již zastavěné pozemky, plocha 55-Z je mezi
pozemky komunikací a na půdách se IV. třídou ochrany, plocha 43-Z (převážně IV. třída ochrany a dále
III. třída ochrany) je v lokalitě, kde na druhé straně komunikace je již realizováno bydlení. Návrh ploch lze
shledat v souladu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona). Je nutné pouze dořešit vyhodnocení plochy ZS
přiléhající k ploše 43-Z, jelikož se podle podmínek využití jedná o návrh jiného než zemědělského využití
na pozemcích ZPF.Z uvedených důvodů by měla být plocha také vyhodnocena z hlediska
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.
Odůvodnění pořizovatelem:
Budou upraveny podmínky pro využití ploch zemědělských „NZ“ a to tak, aby byl zajištěn soulad s §1 zákona o ochraně
půdy. U záměrů, u kterých je možné provést výpočet záboru ZPF, budou tyto plochy v návrhu ÚP vymezeny jako konkrétní
plocha.
SVĚTEC:
Ad 1.

Upravit průběh vedení plochy 11-Z, tak aby napojení na komunikaci II/258 vedlo přes pozemek 520/4, k.ú.
Světec. Případně navrhnout takové řešení, které nebude představovat narušení organizace ZPF na p.p.č.
60/1, k.ú. Světec.
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Ad 2.

I přes skutečnost, že návrh je převzat z platné ÚPD a v návrhu ÚP byl zredukován, je návrh ploch ZPF 11
(18a-Z), ZPF12 (18b-Z), ZPF13 (19a-Z), ZPF14 (19c-Z), ZPF22 (15-Z), ZPF24 (17-Z), ZPF27 (16-Z) o
celkové výměře pozemků ZPF 10,3410 ha nepřiměřený a neodpovídá předpokládanému nárůstu počtu
obyvatel v obci i při přihlédnutí ke skutečnosti, že je obec součástí rozvojové oblasti. Zredukovat navržené
řešení: Jako návrhové vymezit plochy 19a-Z, 19a-Z a část 18b-Z a 19c-Z. Hranicí zastavitelného území
bude linie navržené komunikaci VP01. Plochy za touto linií (18b-Z, 19c-Z, 15-Z, 17-Z a 16-Z) budou
vymezeny jako plochy územních rezerv. Pro celou rozvojovou plochu stanovit podmínku zpracování
územní rezervy, případně pak i etapizaci výstavby.

Ad 3.

Po dohodě s obcí a s orgánem ochrany ZPF zcela vypustit plochu 38-Z. V textové části odůvodnění řádně
zdůvodnit vymezení ploch 34a-Z a 34b-Z.

Ad 4. S návrhem ostatních ploch v obci Světec lze souhlasit.
ŠTRBICE:
Ad 1.

Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s rozsahem vymezení plochy 52-Z z důvodu narušení organizace
zemědělského půdního fondu a zatížení obhospodařování zbývajících částí zemědělských pozemků p.č.
82/6 a 82,10, k.ú. Štrbice. Prověřit navržené řešení a navrhnout takovou úpravu plochy 52-Z, která umožní
„Bydlení venkovskéˇ“ a zároveň omezí narušení organizace ZPF. Při odůvodnění vymezení plochy 52-Z
přihlédnout rovněž ke skutečnosti, že se návrhová plocha nachází na IV. třídě ochrany ZPF jako i převážná
část obce Štrbice a dále ke skutečnosti, že , na p.p.č. 82/11, k.ú.Štřbice. již bylo vydáno stavební povolení.

Ad 2.

Vypustit z návrhu ÚP plochu 53b-Z.

Ad 3.

S návrhem ostatních ploch v obci Štrbice lze souhlasit.

CHOTĚJOVICE:
Ad 1.

Návrhová plocha 07-Z není v současnosti zemědělsky využívaná. Navrhované využití „veřejná prostranství
– veřejná zeleň“ neodporuje zásadám ochrany ZPF.

Ad 2.

Návrhové plochy 105-K a 13-Z se nachází na zemědělsky obhospodařovaném území. Navrhované využití
pozemků v plochách 105-K a 13-Z se nejeví jako nezbytný návrh záboru ZPF z hlediska ochrany ZPF (§ 4
zákona). V řešeném území podél toku Bíliny se nachází dostatek ploch, které nepředstavují zábor ZPF.
Návrhové plochy 105-K a 13-Z z návrhu ÚP vypustit a navrhnout nové vymezení plochy pro vodácké
tábořiště, které nebude představovat rozpor s §4 zákona č. 334/1992 Sb.

Ad 3.

Plochu 06b-Z se souhlasem obce Světec z návrhu ÚP vypustit zcela. Vymezení plochy 06a_Z prověřit a
nebude-li možné lépe odůvodnit celý rozsah jejího vymezení, navrhnout redukci této plochy a případně i její
vypuštění.

Ad 4.

S návrhem ostatních ploch v obci Chotějovice lze souhlasit.

ÚPOŘ:
S návrhem ploch v Úpoři lze souhlasit s výjimkou plochy ZS navazující na plochu 43-Z, podle podmínek využití se
jedná o návrh jiného než zemědělského využití na pozemcích ZPFÞ provést vyhodnocení z hlediska
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.

Vodní hospodářství
Krajský úřad Ústeckého kraje není podle § 107 odst. 1 písm. a) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně
plánovací dokumentaci obcí. Tím je MěÚ Bílina.
Odůvodnění pořizovatelem:
Příslušným dotčeným orgánem na úseku vodního hospodářství je MěÚ Bílina, OSÚŽP.

Státní správa lesů
1.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
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stanoviska k návrhu územního plánu Světec, neboť v návrhu je uvedeno dotčení pozemků určených k
plnění funkcí lesa umístěním rekreační a sportovní stavby a to cyklostezky D 27 v lokalitě LPF2, ploše 08Z, která je v územně plánovací dokumentaci projednávána poprvé, přestože na tuto stavbu je vydáno
pravomocné rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes
Radovesickou výsypku“, vydané v Bílině dne 8.8.2012, č.j. MUBI/19964/2012/330/Ku.
Souhlasíme s návrhem územního plánu Světec pro všechny záměry a stavby umístěné na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa.. Souhlasíme s umístěním ploch změn do pásma 50 m od
kraje lesa. Upozorňujeme, že tímto souhlasem není vázán příslušný orgán státní správy lesa, v tomto
případě obec s rozšířenou působností Městský úřad Bílina, v řízení podle § 14 odst. 2 lesního zákona a že
umístění staveb do ochranného pásma lesa lze pouze s jeho souhlasem a za podmínek jím stanovených.
2.Nesouhlasí:
V textové části Návrhu územního plánu, kapitole F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ),
……. U typu plochy PLOCHY LESA (NL) požadují vypustit z přípustného využití pro lesní plochy: trvalé
travní porosty, drobná architektura, účelové komunikace s možností vedení cyklistických a pěších stezek,
stavby umístitelné v nezastavěném území určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejích důsledků
Podmíněně přípustné využití je naprosto neúčelné uvádět, neboť stejně jako pro využití přípustné nebo
nepřípustné je limitem možností lesní zákon, který žádné přípustné využití nezná.
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad 1. KÚ ÚK souhlasí s návrhem územního plánu Světec pro všechny záměry a stavby umístěné na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa.
Ad 2. KÚ ÚK nesouhlasí a požaduje upravit regulativy plochy s rozdílným způsobem využití „PLOCHY LESA (NL)“,
tak aby byl v případě lesních ploch zajištěn soulad se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon). Jako nepřijatelné považuje „Správa lesů“, aby přípustným využitím byly trvalé
travní porosty, drobná architektura, účelové komunikace s možností vedení cyklistických a pěších stezek,
stavby umístitelné v nezastavěném území určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejích důsledků. U ploch NL nestanovovat podmíněně přípustné využití pokud nebude v souladu
s lesním zákonem.

8.

Městský úřad Bílina, odbor dopravy
JID: MUBI34126/2015 ze dne 09. 09. 2015

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 Světec za předpokladu, že budou dodrženy podmínky silničního správního
úřadu a to:
1. 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.
2. 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.
3. Uspořádání sítě pozemních komunikací vč. Cyklostezek bude v dalším stupni řízení předloženo k
vyjádření zdejšímu silničnímu správnímu úřadu, zejména úpravy napojení na stávající silniční síť.
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Odůvodnění pořizovatelem:
Souhlasí s návrhem ÚP Světec bez připomínek. Podmínky stanovené v bodech 1.-3. se nevztahují k měřítku zpracování
ÚP Světec a budou řešeny v rámci navazujících územních a stavebních řízení.

9.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha
Č.j.: MZDR 39527/2015-2/OZD-ČIL-L ze dne 02.09.2015

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:
1.
Návrh zadání územního plánu obsahuje požadavek na prověření potřeby vymezení ploch pro
umístění čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) pro části obce Štrbice a Úpoř. Obě části obce mají
stávající jednotnou kanalizační síť, do které odtékají nečištěné odpadní vody od 100 % trvale bydlících
obyvatel. Ve Štrbicich jsou odpadní vody vypouštěny do Štrbického potoka. V Úpoři není vodoteč, do
které jsou odpadní vody vypouštěny, blíže specifikována. V návrhu územního plánu je navržena ČOV
pouze pro část obce Štrbice. V Úpoři není s vybudováním ČOV uvažováno z důvodu investiční
nevýhodnosti vzhledem k velikosti této části obce. V textové části návrhu ani odůvodnění není způsob
likvidace odpadních vod v Úpoři konkrétně řešen a je dále uvažováno s využitím stávajícího systému
jednotné kanalizace.
Inspektorát nesouhlasí se zachováním současného způsobu likvidace odpadních vod v části obce Úpoř
a požaduje řešit tuto problematiku obdobně jako v části obce Štrbice, případně důsledným dobudováním
domovních ČOV.
ODŮVODNĚNÍ:
2.
Část obce Úpoř se nachází v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Teplice v Čechách. Současný způsob likvidace odpadních vod je v rozporu s
ustanovením hl. II odst. 6 výnosu Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 23/1976, které v tomto ochranném
pásmu zakazuje vypouštění odpadních vod bez úpravy do povrchových toků.
3.
Kromě jižního okraje se celé řešené území nachází v ochranném pásmu II. stupně II C
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách. Z navrženého funkčního využití
vymezených ploch nevyplývá přímá možnost negativního ovlivnění vlastností přírodních léčivých zdrojů
ve smyslu § 23 odst. 3 lázeňského zákona a ustanovení výměru MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. 10.
1959, ve znění následných předpisů, kterým byla ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Teplice v Čechách stanovena a v návaznosti na místní geologické podmínky
vymezena konkrétní ochranná opatření. Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů tedy inspektorát
neuplatňuje k projednávanému návrhu územního plánu další požadavky.
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad 1. Při zpracování návrhu územního plánu vycházel tým zpracovatelů z krajského dokumentu Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje, kde pro obec Úpoř není počítáno s realizací ČOV. Zpracovatel územního plánu navrhne na
základě projektové dokumentace zpracované SČVK umístění ČOV v obci Úpoř. Zpracovatel zároveň v dokumentaci popíše
kritickou situaci, a jakým způsobem je v současnosti odvádění odpadních vod v obci Úpoř řešeno, kdy jsou odpadní vody
odváděny do jednotného kanalizačního systému obecní části Úpoř, který je zakončen volnou výustí TP66. Výusť TP66 je
vyvedena do bezejmenné vodoteče, která je vedena následně severně do obce Ohníč, kde je zaústěna do stávajícího
kanalizačního systému. Současný způsob likvidace odpadních vod je v rozporu s ustanovením hl. II odst. 6 výnosu
Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 23/1976, které v tomto ochranném pásmu zakazuje vypouštění odpadních vod bez úpravy
do povrchových toků.
Vymezením nové plochy ČOV v Úpoři bude umožněna realizace navrhovaného záměru, který odstraní dlouhodobí problém
s vypouštěním odpadních vod do bezejmenné vodoteče.
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Ad 2. SČVK v současnosti připravují podklady pro územní a stavební řízení pro umístění nové ČOV v obci Úpoř.
Vymezením návrhové plochy v novém územním plánu bude investor moci napravit současnou kritickou situaci, kdy dochází
k rozporu s ustanovením hl. II odst. 6 výnosu Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 23/1976, které v tomto ochranném pásmu
zakazuje vypouštění odpadních vod bez úpravy do povrchových toků.
Z navrženého funkčního využití vymezených ploch nevyplývá přímá možnost negativního ovlivnění vlastností přírodních
léčivých zdrojů. Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů tedy inspektorát neuplatňuje k projednávanému návrhu
územního plánu další požadavky.

10.

Státní pozemkový úřad Teplice, KPÚ pro ÚK, Teplice
Č.j.: SPU 440723/2015 ze dne 26.08.2015

Úplné znění nebo významná část podání:
Pobočka Teplice vydává k návrhu Územního plánu Světec 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 (dále jen „zákon“) toto stanovisko:
1.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice nemá k výše
uvedenému návrhu územního plánu připomínky.
2.
V katastrálním území Štrbice probíhají komplexní pozemkové úpravy. Předpokládaný termín
zápisu do katastru nemovitostí je 1. čtvrtletí roku 2018. Plán společných zařízení není ještě vypracován.
3.
Upozorňujeme, že při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kostomlaty pod
Milešovkou byla navržena změna části katastrální hranice mezi k.ú. Kostomlaty p.M. a k.ú. Štrbice, která
bude zapsána do katastru nemovitostí v nejbližší době.
4.
V katastrálním území Světec, Chotovenka a Pohradice jsou vyhlášeny komplexní pozemkové
úpravy, ale dosud nebylo zahájeno jejich projektování. Předpoklad zahájení prací je rok 2016-2017. V
katastrálním území Chotějovice neproběhly pozemkové úpravy a ani se v současné době pozemkové
úpravy neprovádí.
Z výše uvedeného vyplývá, že v žádném katastrálním území v této době nedochází ke střetu návrhu
Územního plánu obce Světec s plánem společných zařízení.
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad 1. Bereme na vědomí.
Ad 2. Zpracovatel bude při úpravě návrhu ÚP pro veřejné projednání v kontaktu se zpracovatelem komplexních
pozemkových úprav v k.ú.Štrbice a bude-li to možné, upraví návrh ÚP, tak aby byl zajištěn soulad obou projednávaných
dokumentů.
Ad 3. Zpracovatel ÚP zohlední změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kostomlaty p.M. a k.ú. Štrbice, která byla provedena na
základě komplexních pozemkových úprav, které proběhly v k.ú. Kostomlaty p.M.
Ad 4. Zpracovatel bude při úpravě návrhu ÚP pro veřejné projednání v kontaktu se zpracovateli komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Světec, k.ú.Chotovenka a k.ú.Pohradice. Bude-li to možné, upraví návrh ÚP tak, aby byl zajištěn soulad obou
projednávaných dokumentů.
V žádném katastrálním území nedochází ke střetu návrhu Územního plánu obce Světec s plánem společných zařízení.

11.

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, Ústí n.L.
Č.j.: 1133/530/15 48865/ENV/15 ze dne 22.07.2015

Úplné znění nebo významná část podání:
Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá 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.
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K předmětnému oznámení zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt:
1.
sesuvů: Štrbice č. 4259, Strbice č. 4264, č. 4265, Světec č. 5957, č. 5959, č. 5970, Pohradice
č. 5958, Chotovenka č. 5960, č. 5961, č. 5968, č. 5971, Lyskovice č. 5962, Hostomice č. 5974, Ledvice
č. 5979, č. 5980, č. 5981,
2.
poddolovaných území:Chotějovice 1 č. 1582, Chotějovice 2 č. 1592, Bílina 4 č. 1610,
Hostomice 1 č. 1621, Světec 5 č. 1623, Světec 2 č. 1638, Světec 3 č. 1640, Světec 1 č. 1642,
Chotovenka 1 č. 1643, Chotovenka 2 č. 1658, Světec 4 č. 1685, Chotějovice 3 č. 5414,
3.

CHLÚ:Pohradice č. 07850000 a

4.

výhradního ložiska:Pohradice – Svornost č. 3078500

Odůvodnění pořizovatelem:
Doplnit textovou a grafickou část (koordinační výkres) návrhu ÚP tak, aby obsahovala:
Ad 1. sesuvná území a to: Štrbice č. 4259, Strbice č. 4264, č. 4265, Světec č. 5957, č. 5959, č. 5970, Pohradice č. 5958,
Chotovenka č. 5960, č. 5961, č. 5968, č. 5971, Lyskovice č. 5962, Hostomice č. 5974, Ledvice č. 5979, č. 5980, č. 5981,
Ad 2. poddolovaná území: Chotějovice 1 č. 1582, Chotějovice 2 č. 1592, Bílina 4 č. 1610, Hostomice 1 č. 1621, Světec 5
č. 1623, Světec 2 č. 1638, Světec 3 č. 1640, Světec 1 č. 1642, Chotovenka 1 č. 1643, Chotovenka 2 č. 1658, Světec 4 č.
1685, Chotějovice 3 č. 5414,
Ad 3. výhradní ložisková území: Pohradice – Svornost č. 3078500
Ad 4. CHLÚ: Pohradice č. 07850000.

12.

Obvodní báňský úřad Most
Č.j.:SBS/22292/2015/OBÚ-04/1// ze dne 11.08.2015

Úplné znění nebo významná část podání:
Obvodní báňský úřad 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.
V plochách řešených návrhem územního plánu (dále též ÚP) Světec se nachází:
1. výhradní ložisko evidované pod ozn. B 3078500 Pohradice - Svornost (surovina: uhlí hnědé,
správce: Česká geologická služba), a to v k.ú.Chotovenka, Pohradice, Světec a Štrbice.
2. chráněné ložiskové území (dále též CHLÚ) evidované pod ozn. 07850000 Pohradice (surovina:
uhlí hnědé, správce: Česká geologická služba), a to v k.ú.Chotovenka, Pohradice, Světec a Štrbice.
3. 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.
4. Dále požadujeme v textové části návrhu ÚP Světec uvést výše zmíněné výhradní ložiska a
chráněné ložiskové území.
5. Dále požadujeme v souladu s § 17 odst. 5 horního zákona provést změnu v koordinačním výkresu
ÚP Světec. V uvedeném výkresu je mylně uveden dobývací prostor Pohradice – Svornost, který
byl zrušen.Plocha, která je označena jako dobývací prostor, je ve skutečnosti plochou výhradního
ložiska, uvedeného výše pod bodem a).
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6. Dále požadujeme upravit legendu výkresu, a to tak, aby ložisko výhradních nerostů bylo označeno
jednoznačně, a ne dvojím způsobem, jako je tomu v předloženém výkresu.
7. Dále požadujeme, aby plochy rekreace 56-Z a 44-Z a plocha bydlení 55-Z a část plochy bydlení
43-Z, které jsou navrženy do plochy CHLÚ 07850000 Pohradice a současně mimo hranice zastavěného
území obce byly z návrhu ÚP Světec vyjmuty, protože není naplněn výše uvedený požadavek
ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona, o neumisťování staveb nesouvisejících s dobýváním
výhradního ložiska.
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad 1.
Textová a grafická část budou respektovat výhradní ložisko evidované pod ozn. B 3078500 Pohradice - Svornost
(surovina: uhlí hnědé, správce: Česká geologická služba), a to v k.ú.Chotovenka, Pohradice, Světec a Štrbice.
Ad 2.
Textová a grafická část budou respektovat chráněné ložiskové území (dále též CHLÚ) evidované pod ozn.
07850000 Pohradice (surovina: uhlí hnědé, správce: Česká geologická služba), a to v k.ú.Chotovenka, Pohradice, Světec a
Štrbice.
Ad 3.
Téměř celé zastavěné území spolu se zastavitelnými plochami se nachází v chráněném ložiskovém území
Pohradice, čímž dochází k blokaci dalšího rozvoje území obce Úpoř. Převážná část návrhových ploch s výjimkou ploch 55Z, 56-Z a části 43-Z a 40-P jsou převzaty z platné ÚPD. Po dohodě s OBÚ došlo k vypuštění ploch 55-Z, 56-Z, 44-Z a
plocha 43-Z byla zredukována dle původního ÚP.
Ad 4.

Součástí textové části odůvodnění bude výčet jednotlivých CHLU a výhradního ložiska evidovaného.

Ad 5.
V grafické části koordinačního výkresu opravit nesoulad vymezeného DP Pohradice - Svornost se skutečností, kdy
byl tento DP zrušen a je evidován již jen jako výhradní ložisko.
Ad 6.
V grafické části koordinačního výkresu upravit legendu výkresu, a to tak, aby ložisko výhradních nerostů bylo
označeno jednoznačně, a ne dvojím způsobem.
Ad 7.

Po dohodě s OBÚ došlo k vypuštění ploch 55-Z, 56-Z, 4-Z a plocha 43-Z byla zredukována dle původního ÚP.

13.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
Č.j.: MPO/35102/2015/SÚ ze dne 25.08.2015

Úplné znění nebo významná část podání:
Z hlediska působnosti MPO ČR ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení §15 odst.
2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, uplatňuje podle ustanovení §50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující připomínky:
Lokality změn 40 – 44 Z nebo P a 55 – 56 Z jsou situované do chráněného ložiskového území Pohradice,
některé z nich přímo do plochy výhradního ložiska Pohradice – Svornost. V textu není uvedeno, jak toto
řešení vyhovuje podmínkám ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 horního zákona. S návrhem územního
plánu nesouhlasíme.
Odůvodnění pořizovatelem:
Téměř celé zastavěné území spolu se zastavitelnými plochami se nachází v chráněném ložiskovém území Pohradice, čímž
dochází k blokaci dalšího rozvoje obce Úpoř. Dle §18 odst. 1) horního zákona lze v zájmu ochrany nerostného bohatství v
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě
závazného stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Dle §18 odst. 2) jestliže je nezbytné v zákonem chráněném
obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území,
je třeba dbát, aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních ložisek
nerostů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) horního zákona je možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-li o
mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen
malého množství zásob výhradního ložiska.
Po dohodě s OBÚ a MPO byly plochy 42-P, 44-Z, 55-Z a 56-Z vypuštěny. Plochy 40-P a 41-P byly v návrhu ÚP spolu s částí
plochy 43-Z ponechány a to v rozsahu vymezení dle platné ÚPD.
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V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO:
14.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Úplné znění nebo významná část podání:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje je dotčeným orgánem ochrany veřejného zdraví dle § 82
odst. 2 písm. i) v souladu s §77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění pořizovatelem:
Orgán ochrany veřejného zdraví neuplatnil v souladu s §50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v zákonem stanovené lhůtě stanovisko k vystavenému
návrh ÚP Světec. Územní plán je řešen v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Tato skutečnost
byla potvrzená souhlasným stanoviskem Krajské hygienické stanické Ústeckého kraje v souladu s ust. §52 odst. 3
stavebního zákona stanoviskem č.j.: KHSUL 39282/2017 ze dne 22.08.2017.

15.

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 Světec stanovisko č.j.: HSUL-4070-4/TP-2014 ze
dne 22.07.2015, které je odůvodněno v předchozí kapitole pod pořadovým číslem 6.

16.

Ministerstvo dopravy ČR, Praha

Je dotčeným orgánem na úseku:
Doprava na pozemních komunikacích:
MD ČR je příslušným DO dle §40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikácích ve
znění pozdějších předpis, z hlediska řešení dálníc a silnic I. třídy.
Odůvodnění pořizovatelem:
Správním územím obceSvětec neprochází dálnice. Součástí správního území je konunikace I. třídy silnice I/13. Územní plán
respektuje PÚR ČR a z ní vylývající úkoly a cíle ZÚR ÚK, ze kterých vyplývá, že území plány mají vytvořit územní
podmínky pro řešení přestavby vybraných úseků silnice I/13 mezi Ostrovem a Chomutovem. Trasa silnice I/13 je na
území obce Světec dlouhodobě stabilizovaná bez územních nároků na její přestavbu. Územní plán stabilizuje na území obce
vedení silnice I/13 zařazené do evropské silniční sítě pod označením E442. Územní plán zlepšuje podmínky dopravního
napojení jádrového území obce Světec na silnici I/13.

Doprava drážní:
MD ČR je příslušným DO dle §56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějšíchpředpisů.
Odůvodnění pořizovatelem:
Územní plán respektuje PÚR ČR a z ní vylývající úkoly a cíle ZÚR ÚK, které vymezují na území obceSvětec koridor pro
optimalizaci železniční trati č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace, vymezený v platných ZÚR Ústeckého
kraje jako koridor VPS – i a vymezuje koridor X01 v celkové šířce 120 m pro umístění vedení stavby optimalizace
železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad Labem, který poskytuje dostatek prostoru pro modernizaci tratě. Územním
plánem nejsou navrženy žádné jiné změny na úseku drážní dopravy.

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

Doprava letecká:
MD ČR je příslušným DO dle §88 odst. 1 písm. k) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o podnikání (živonostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění pořizovatelem:
Územní plánu nenavrhuje plochy, na kterých by mělo dojít k umístění výškových staveb či zařízení. ÚP nejsou řešeny
letecké stavby. Řešené území není dotčeno ochranným pásmem letiště.

17.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče
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 obce
Světec 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 obce Světec je dle § 29 odst. 2
písm. c) výše citovaného zákona, Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, odd. státní památkové péče,
které uplatnilo v souladu s § 50 odst. 2) stavebního zákona k návrhu ÚP své stanovisko Č.j.: MUBI 29664 /2015, SPP
15/2015 ze dne 31.07.2015, kterým vyjádřilo svůj souhlas s předloženým návrhem ÚP, které je odůvodněno v předchozí
kapitole pod pořadovým číslem 5.

18.

Státní energetická inspekce Ústeckého kraje
Jako dotčený orgán na úseku energetiky dle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění pořizovatelem:
Návrh územního plánu neřeší umístění nového zdroje energie nebo energetické distribuční soustavy sloužící veřejnému
zájmu v zájmovém území a rovněž nemění koncepci zásobování dotčeného území energií.

19.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Ústí n.L.
Je dotčeným orgánem na úseku využívání jaderné energie a ionizujícího záření dle §208 písm. n)
zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších zákonů, uplatňuje stanovisko k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany,
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a
zabezpečení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci
expozičních situací.

Odůvodnění pořizovatelem:
Na správním území obce Světec nejsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech souvisejících
s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, lokalizovány žádné konkrétní zájmy chráněné Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost, které by podléhaly vydání stanoviska tohoto dotčeného orgánu.
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-----------Po dohodě stanovisek dotčených orgánů požádal pořizovatel (MěÚ Bílina, odbor stavební úřad a životní
prostředí) ve smyslu § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) o vydání stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, po obdržení stanovisek a
připomínek a po posouzení dle § 50 odst. 7 stavebního zákona vydal následující stanovisko:
Stanovisko krajského úřadu dle §50 odst. 7)SZ
č.j.: 388/UPS/2014 a JID: 34050/2016/KUUK ze dne 24.02.2016

Úplné znění nebo významná část podání:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK UPS) obdržel v
souladu s ust. § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, dne 5. 2. 2016 žádost o stanovisko k návrhu Územního plánu Světec (dále jen
„návrh ÚP“); současně obdržel stanoviska a připomínky k návrhu ÚP.
KÚ ÚK UPS posoudil předložený návrh ÚP Světec z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního
zákona a sděluje následující:
1.

Širší územní vztahy:

Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy nemá KÚ ÚK UPS
připomínky. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila ve společném řízení k projednávanému návrhu ÚP
písemné připomínky.
2.

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Aktualizací č.1 (dále jen aPÚR):

a) KÚ ÚK UPS konstatuje, že je území obce Světec zahrnuto do rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem
– Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo, konkrétní úkol pro územní plánování
stanovený aPÚR pro tuto rozvojovou osu je stanoven pouze na úsek Karlovy Vary – Ostrov, mimo
řešené území návrhem ÚP.
b) Obec Světec rovněž spadá do specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko. Úkoly pro
územní plánování stanovené aPÚR jsou návrhem ÚP respektovány a v textové části odůvodnění
vyhodnoceny. V řešeném území aPÚR, v kap. 6 Koridory a plochy technické infrastruktury a
souvisejících rozvojových záměrů, již nevymezuje plochu E9 elektrické stanice 400/110 kVChotějovice
(jako v PÚR 2008), ale nahrazuje ji požadavkem na vymezení plochy pro rozšíření včetně koridorů pro
vyvedení elektrického a tepelného výkonu a potřebné infrastruktury pro elektrárnu Ledvice E4a, který je
návrhem ÚP respektován.
c) Železniční koridor ŽD3 Cheb – KV – Chomutov – Most – ÚL je v aPÚR omezen na úsek KV –
Ostrov tj. mimo řešené území.
d) S ohledem na čl. 175 PÚR, který ukládá krajům využívat a zohledňovat zjištění z územně
analytických podkladů, nevyplývají pro území obce Světec žádné problémy nadmístního významu k
řešení v ÚPD.
e) Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplývající z
kapitoly 2.2 aPÚR, které se vztahují k řešenému území jsou vyhodnoceny v kap. B.1.1 odůvodnění
návrhu ÚP; soulad s aktuální verzí politiky územního rozvoje je zajištěn.
3.

Soulad se Zásadami územního rozvoje ÚK (dále jen ZÚR ÚK):

a)

Návrh ÚP je v souladu s prioritami územního plánování ÚK.

b) Úkoly stanovené ZÚR ÚK pro obec Světec pro specifickou oblast SOB5 Specifická oblast
Mostecko a rozvojovou osu OS 7 jsou v návrhu ÚP vyhodnoceny a respektovány.
c) Na správním území obce Světec jsou ze ZÚR ÚK upřesněny a vymezeny plocha a koridor
technické infrastruktury - jedná se o územní ochranu pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV, TR
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Chotějovice – TR Výškov. Koridor je v ZÚR ÚK sledován jako územní rezerva ER 5, šířka koridoru je
stanovena v místech novostavby vedení 1000m. Na území obce Světec je dvojnásobné vedení zvláště
vysokého napětí 400kV již realizováno a návrh ÚP jej vymezuje jako stabilizované vedení (stav).
d) ZÚR ÚK zpřesňují plochu pro elektrickou stanici 400/110 kVChotějovice. Plocha je vymezena
jako územní rezerva ER 7 a je zároveň vymezena jako součást koridoru ER5. Elektrická stanice
400/110 kVChotějovice je již zrealizována v cílovém stavu, návrh ÚP ji vymezuje jako plochu technické
infrastruktury (TI) - stav.
e) ZÚR ÚK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD3, koridor Cheb – Karlovy Vary –
Chomutov – Most – Ústí nad Labem, podchycený v PÚR 2008 a vymezují ho jako koridor železniční
tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace. Koridor je v ZÚR ÚK
sledován jako VPS – i. Šířka koridoru je stanovena 250m. Návrh ÚP zpřesňuje na území obce Světec
tento koridor jako koridor X01 o celkové šíři maximálně 120m. Výše uvedené - upřesněné koridory
technické a dopravní infrastruktury včetně jejich již zrealizovaných částí jsou v souladu se ZÚR ÚK.
f) ZÚR ÚK stanovují na území ORP Bílina asanační území ASA8 nadmístního významu výsypky
Radovesice a respektují územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL7), stanovené usnesením
vlády ČR č. 331 a č. 444 z roku 1991, jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno
povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím. Vzhledem k pokročilému stádiu probíhající
rekultivace Radovesické výsypky jsou všechny její plochy, zasahující do obce Světec, vymezeny jako
stabilizované plochy lesní, plochy krajinné zeleně, plochy zemědělské nebo plochy vodní nebo
vodohospodářské. V odůvodnění návrhu ÚP jsou vyhodnoceny úkoly pro plánování a usměrňování
územního rozvoje pro výše uvedené asanační území, návrh ÚP je v souladu s požadavky ZÚR ÚK.
g) Severovýchodní částí území obce Světec prochází regionální biokoridor územního systému
ekologické stability (ÚSES) vymezený v ZÚR ÚK jako RBK 569 Milešovka – RBK 564 - k založení,
funkční. Návrh ÚP zpřesňuje vymezení tohoto biokoridoru vložením lokálního biocentra LBC 569, který
navazuje na vymezený lokální systém ÚSES navržený pro celé území obce. V odůvodnění návrhu ÚP je
vyhodnocen způsob řešení vymezení a zpřesnění výše uvedeného regionálního biokoridoru, který je v
souladu se ZÚR ÚK. S ohledem na provedené zpřesnění RBK 569 Milešovka – RBK 564, vložením
lokálního biocentra LBC 569_L1 do plochy tohoto regionálního biokoridoru, požadujeme doplnit do
legend příslušných výkresů RBK 569 a graficky vyznačit hranici regionálního biokoridoru tak, aby bylo i z
jednotlivých výkresů grafické části ÚP jednoznačně zřejmé, že se jedná o součást regionálního
biokoridoru RBK 569 upřesněného z nadřazené ÚPD. Tuto úpravu požadujeme zapracovat do
dokumentace návrhu ÚP před veřejným projednáním ve smyslu ust. § 52 a násl. stavebního zákona.
h) Požadavky na respektování koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území pro územní plánování stanovené v kap. 5 ZÚR ÚK jsou v části odůvodnění návrhu ÚP
vyhodnoceny. Návrh ÚP uvedené požadavky naplňuje a je tak v souladu s nadřazenou ÚPD.
i) Z hlediska naplňování cílových charakteristik krajiny se zohledněním specifických rysů dané oblasti
je řešené území v severozápadní části začleněno do krajinného celku KC Severočeské devastované a
souvisle urbanizované území (14), jihovýchodní část řešeného území je zařazena do KC České
středohoří – Milešovské středohoří (6a) a KC Severočeské nížiny a pánve (13). V předloženém
odůvodnění návrhu ÚP je zapracováno vyhodnocení požadavků na respektování příslušných dílčích
kroků pro naplňování cílových charakteristik krajiny týkají se řešeného území, návrh ÚP je tak v souladu
se ZÚR ÚK.
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad 1.Širší územní vztahy:
Žádná ze sousedních obcí neuplatnila ve společném řízení k projednávanému návrhu ÚP písemné připomínky.
Ad 2.Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Aktualizací č.1 (dále jen aPÚR):
a) ÚP je respektováno, že je obec součástí rozvojové osy OS7. aPUR nestanovuje konkrétní úkoly pro řešené území obce
Světec.

85

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

b) Úkoly pro územní plánování stanovené aPÚR jsou návrhem ÚP respektovány a v textové části odůvodnění
vyhodnoceny. Požadavek na vymezení plochy E9 je nahrazen požadavkem na vymezení plochy pro rozšíření včetně
koridorů pro vyvedeni el. a tepel. výkonu a potřebné infrastruktury pro ELE E4a, který je návrhem ÚP respektován.
c) Bereme na vědomí.
d) Bereme na vědomí.
e) ÚP je zajištěn soulad s republikovými prioritami ÚP pro zajištění udržitelného rozvoje území dle aPÚR.
Ad 3.Soulad se Zásadami územního rozvoje ÚK (dále jen ZÚR ÚK):
a) Návrh ÚP je v souladu s prioritami územního plánování ÚK.
b) ÚP respektuje a odůvodňuje zařazení obce Světec do specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko a do
rozvojové osy OS 7.
c) Dvojnásobné vedené 400 kV TR Chotějovice – TR Výškov je ÚP respektován, koridor dvojnásobného vedení je
zpřesněn a v ÚP vymezen jako stav.
d) ÚP respektuje elektrickou stanici 400/110 kVChotějovice a vymezuje ji jako stav – plochu TI.
e) Koridory technické a dopravní infrastruktury včetně jejich již zrealizovaných částí jsou v souladu se ZÚR ÚK.
f) V odůvodnění návrhu ÚP jsou vyhodnoceny úkoly pro plánování a usměrňování územního rozvoje pro výše uvedené
asanační území, návrh ÚP je v souladu s požadavky ZÚR ÚK.
g) S ohledem na provedené zpřesnění RBK 569 Milešovka – RBK 564, vložením lokálního biocentra LBC 569_L1 do
plochy tohoto regionálního biokoridoru, požadujeme doplnit do legend příslušných výkresů RBK 569 a graficky vyznačit
hranici regionálního biokoridoru tak, aby bylo i z jednotlivých výkresů grafické části ÚP jednoznačně zřejmé, že se
jedná o součást regionálního biokoridoru RBK 569 upřesněného z nadřazené ÚPD. Tuto úpravu požadujeme
zapracovat do dokumentace návrhu ÚP před veřejným projednáním ve smyslu ust. § 52 a násl. stavebního zákona.
h) ÚP respektuje koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území pro územní plánování
stanovené v kap. 5 ZÚR ÚK.
i) V předloženém odůvodnění návrhu ÚP je zapracováno vyhodnocení požadavků na respektování příslušných dílčích
kroků pro naplňování cílových charakteristik krajiny týkají se řešeného území, návrh ÚP je tak v souladu se ZÚR ÚK.

------------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.

B.5.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 a §53 stavebního zákona
(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 Světec upraven návrh pro veřejné projednání. O upraveném a posouzeném návrhu územního
plánu bylo zahájeno řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona. Pořizovatel oznámil místo a dobu
konání veřejného jednání a termín pro podání stanovisek, připomínek a námitek veřejnou vyhláškou a jednotlivě
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Světec (viz kapitola Postup pořízení územního
plánu Světec).

SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK:
1.

Hasičský záchranný sbor, Ústeckého kraje
Č.j.: HSUL-4070-6/TP-2014 ze dne 21.07.17

Úplné znění nebo významná část podání:
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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 § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2001
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve
smyslu ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh územního plánu obce Světec,
K uvedené dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko.
ODŮVODNĚNÍ:
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve
vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým
komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle
ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č.
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
2.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Č.j.: KHSUL39282/2017 ze dne 22.08.17

Úplné znění nebo významná část podání:
Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění
pozdějších předpisů, toto stanovisko:
K návrhu územního plánu obce Světec, v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska
zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví nemáme připomínky.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
3.

Krajská veterinární správa
Č.j.: SVS/2017/094129-U// ze dne 10.08.17

Úplné znění nebo významná část podání:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní orgán místně a věcně
příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „správní orgán“),
ve věci stanoviska k návrhu zadání Územního plánu Světec na základě oznámení, vydává v souladu s §
149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko
Správní orgán n e m á n á m i t k y k návrhu Územního plánu Světec.
Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 17. 1. 2017 oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Světec. Na
základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k územnímu plánu obce Světec a
následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno závazné
stanovisko č. j. SVS/2017/094115-U pro územní plán. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto návrhem nejsou
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dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu námitek.
Odůvodnění pořizovatele:
Vzhledem ke skutečnosti, že návrhem řešení ÚP Světec nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním
veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto
návrhu námitek.
4.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
JID: 2734/DS/2017 ze dne 28.06.2017

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 upraveným návrhem Územního plánu obce Světec a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bez připomínek.
Územní plán navrhuje pro stabilizaci stávajícího nadřazeného komunikačního systému obce Světec
plochu 57-Z, obnovující silnici Bílina - Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku a plochu
11-Z - novou místní komunikaci, sloužící jako propojení silnic II/258 a III/25316 za účelem zlepšení
napojení na silnici I/13. Jiné změny, dotýkající se koncepce sítě silnic II. a III. třídy se nenavrhují.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
5.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
JID: 161825/KUUK ze dne 27.09.2017

Úplné znění nebo významná část podání:
Krajský úřad ÚK, odbor OÚPS jako příslušný krajský úřad dle § 52 odst. (1) a (3) stavebního zákona
uplatnil stanovisko ve znění:
KÚ ÚK UPS po prostudování návrhu změny shledal, že od společného jednání nedošlo v návrhu ÚP ke
změně řešení, která by měnila zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy,
soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 a Zásadami územního rozvoje ÚK ve
znění Aktualizace č. 1.
KÚ ÚK UPS proto neuplatňuje stanovisko ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
6.

Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí
Č.j.: OŽP/32082/V-130/2017 ze dne 08.08.17

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:
Ochrana přírody a krajiny:
Upozorňujeme na nutnost dodržování ustanovení § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
který upravuje základní nástroje obecné ochrany přírody a krajiny.
Státní správa lesů:
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- bez připomínek;
Ochrana ovzduší:
- bez připomínek;
Zemědělský půdní fond:
- bez připomínek;
Odpadové hospodářství:
- bez připomínek;
Vodoprávní úsek:
- bez připomínek.
Odůvodnění pořizovatelem:
Koncepce ochrany přírody a krajiny ÚP Bílina je zpracována v souladu s §4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
Souhlasí s návrhem Územního plánu Světec bez připomínek.
7.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Teplice
Sp.zn.: SPU 342330/2017 ze dne 25.07.17

Úplné znění nebo významná část podání:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice vydává k návrhu Územního plánu Světec v
souladu s ustanovením § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. opozemkových 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:
Ve všech katastrálních územích obce Světec probíhají v současné době komplexní pozemkové úpravy. V
katastrálních územích Světec, Chotovenka, Chotějovice a Pohradice nejsou dosud zpracovány plány
společných zařízení (PSZ), takže nedochází ke střetu návrhu Územního plánu Světec s touto
dokumentací.
V katastrálním území Štrbice je plán společných zařízení (PSZ) již zpracován a schválen zastupitelstvem
obce Světec. Do návrhu územního plánu byly zapracovány všechny prvky PSZ, rozdíl je pouze v hranicích
určujících lokální ÚSES – LBC 139. Na jeho území není v PSZ navrženo žádné opatření k realizaci úpravy
zeleně
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice nemá k výše
uvedenému návrhu územního plánu další připomínky.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
8.

Městský úřad Bílina, Stavební úřad – odd. Státní památkové péče
Č.j.: MUBI 30285/2017 ze dne 24.07.17

Úplné znění nebo významná část podání:
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Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Státní památkové péče, jako orgán státní
správy, věcně a místně příslušný podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; dále §§ 2 a 3 písm. b)
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů; §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b), zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „správní řád“); § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), obdržel ve smyslu §
29 odst. 2 písm. c) památkového zákona Oznámení veřejného projednávání návrhu územního plánu
Světec.
Na základě obdrženého oznámení Městský úřad Bílina odbor stavební úřad a životní prostředí – státní
památková péče požádal dne 30.06.2017 o písemné vyjádření Národní památkový ústav. Na základě
vyjádření Národního památkové ústavu odborného územního pracoviště Ústí nad Labem č.j.: NPÚ351/52761/2017/PP/OS-Ha ze dne 10.07.2017 Vám sdělujeme následující:
K návrhu Územního plánu Světec státní památková péče uplatnila svoje stanovisko spis. zn.: MUBI
28516/2015/411.1/Je, čj.: MUBI 29664/2015 ze dne 31.07.2015. Návrh se změnil jen dílčími změnami v
bodech uvedených v odůvodnění návrhu k veřejnému projednání. Změny se netýkají ploch, chráněných
jako kulturní památky. Státní památková péče proto svoje stanovisko k částem, které byly
změněny od společného jednání, neuplatní.
Odůvodnění pořizovatele:
Textová i grafická část dokumentace ÚP Světec je zpracována v souladu s požadavky státní památkové péče.
9.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha
Č.j.: 905/14/31100 ze dne 03.02.2014

Úplné znění nebo významná část podání:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 52 stavebního zákona
k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky.
K částem návrhu, které byly změněny od společného jednání, nemáme připomínky. S upraveným a
projednaným návrhem ÚP souhlasíme.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
10.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Praha
Č.j.: 96019/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 03.08.17

Úplné znění nebo významná část podání:
MO ČR posoudilo předložený návrh v souladu s ustanovením § 6, odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany ČR a platných zněních a resortních předpisů.
MO ČR, jehož jménem na základě Rozkazu MO č. 39/2011 Věstníku MO, zabezpečení výkonu působnosti
ve věcech ÚP a stavebního řádu v platném znění, souhlasí s předloženým „Návrhem ÚP Světec“.
Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na
zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
11.

Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje
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Č.j.: SBS/21667/2017/OBÚ-04/1 ze dne 10.07.17
Úplné znění nebo významná část podání:
1.

V plochách řešených návrhem územního plánu (dále též ÚP) Světec se nachází:

-

výhradní ložisko evidované pod ozn. B 3078500 Pohradice - Svornost (surovina: uhlí hnědé,
správce: Česká geologická služba), a to v k.ú. Chotovenka, Pohradice, Světec a Štrbice.

-

chráněné ložiskové území (dále též CHLÚ) evidované pod ozn. 07850000 Pohradice (surovina:
uhlí hnědé, správce: Česká geologická služba), a to v k.ú. Chotovenka, Pohradice, Světec a Štrbice.

2. 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.
3. Dále požadujeme v textové části návrhu ÚP Světec uvést výše zmíněné výhradní ložiska a chráněné
ložiskové území.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvojové plochy, řešené návrhem ÚP Světec, které jsou umístěny
v ploše výše uvedeného CHLÚ, byly již vymezeny v minulosti a jsou tak součástí platného Územního
plánu Světec nebo jsou situovány v hranicích zastavěného území obce, nemá zdejší úřad k těmto
plochám žádných připomínek. Současně nemá připomínek ke všem ostatním rozvojovým plochám,
které nejsou navrhovány do plochy CHLÚ Pohradice.
Odůvodnění pořizovatele:
Ad (1)
Ad (2)
Ad (3)
Ad (4)

12.

Návrh ÚP Světec respektuje uvedené VLE i CHLÚ.
Návrh ÚP Světec je zpracován v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání
nerostného bohatství.
Uvedené výhradní ložisko evidované i chráněné ložiskové území jsou respektována návrhem testové i
grafické části návrhu ÚP.
Bez připomínek. Bereme na vědomí.

Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Č.j.: MV-82665-4/OSM ze dne 01.08.17

Úplné znění nebo významná část podání:
Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu Územního plánu Světec neuplatňujeme
z hlediska naší působnosti žádné připomínky.
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
13.

Městský úřad Bílina, odbor dopravy
Č.j.: MUBI 33816/2017 ze dne21.08.2017

Úplné znění nebo významná část podání:
MěÚ Bílina, odb. dopravy, jako příslušný speciální úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných
komunikací dle §16 a 40 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle §15 stavebního zákona a jako příslušný silniční úřad
obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. třídy dle §40 odst.. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 47 odst. 2
stavebního zákona SOUHLASÍ s předloženou dokumentací, a to bez dalších požadavků na obsah ÚP.
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Odůvodnění pořizovatelem:
Textová i grafická část dokumentace ÚP Světec je zpracována v souladu s požadavky MěÚ Bílina, OD.

STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, EVENTUÁLNĚ NESOUHLASNÁ STANOVISKA:
14.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha
Č.j.: MZDR31262/2017-2/OZD-ČILY-L ze dne 16.08.17

Úplné znění nebo významná část podání:
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „inspektorát“), jako dotčený orgán
podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu Světec upravenému pro
veřejné projednání sděluje:
1. Od společného jednání nedošlo v návrhu územního plánu k takovým změnám řešení, které by byly v
rozporu s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů stanovenými výměrem MZ č.j. LZ/3-288414.9.59 ze dne 9. 10. 1959, ve znění následných právních předpisů, kterým byla ochranná pásma
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách (dále jen „OP PLZ“) stanovena a v
návaznosti na místní geologické podmínky vymezena konkrétní ochranná opatření. Do návrhu Územního
plánu Světec upravenému pro veřejné projednání byl rovněž zapracován požadavek inspektorátu na
navržení čistírny odpadních vod pro sídlo Úpoř.
Na základě výše uvedeného inspektorát neuplatňuje z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů k
věcnému řešení projednávaného návrhu Územního plánu Světec žádné připomínky.
2. Inspektorát upozorňuje na následující chybnou úpravu v grafickém zpracování návrhu územního
plánu, ke které došlo bez jakéhokoliv zdůvodnění po společném jednání:
Zákres hranice OP PLZ II. stupně II C, v němž se většina řešeného území nachází, byl z koordinačního
výkresu vypuštěn a v legendě byl nahrazen poznámkou, že celé řešené území se nachází v OP PLZ II.
stupně II C. Hranice OP PLZ ve skutečnosti probíhá oběma jižními výběžky řešeného území, přičemž
území jižně od ní se nachází mimo OP PLZ. V návrhu pro společné jednání byla hranice OP PLZ sice
zakreslena, avšak po bližším prozkoumání bylo zjištěno, že ne zcela správně. Na východní hranici
řešeného území, kde by měla hranice OP PLZ toto území opustit a pokračovat směrem východním, se
zákres hranice stáčí na sever a sleduje hranici řešeného území, a to ještě se značnými nepřesnostmi,
které jsou zřejmě způsobeny rozdíly v použitých mapových a katastrálních podkladech. Tento zákres tak
nezobrazuje skutečný průběh hranice OP PLZ, protože ta nikde po hranici řešeného území neprochází, a
je tedy zavádějící.
Inspektorát proto požaduje obnovit zákres hranice OP PLZ v koordinačním výkresu dle návrhu pro
společné jednání, ale pouze tam, kde hranice OP PLZ skutečně prochází řešeným územím. Pokud je
území OP PLZ graficky vytvořeno jako plocha, může být mimo řešené území ohraničeno libovolně
vedenou čarou, která však nebude ve výkresu zobrazena.
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad 1.

Bez požadavku, bereme na vědomí.

Ad 2. Požadujeme v koordinačním výkrese obnovit zákres hranice OP PLZ II. stupně II C dle návrhu pro
společné jednání, ale pouze tam, kde hranice OP PLZ skutečně prochází řešeným územím. Pokud je území OP
PLZ graficky vytvořeno jako plocha, může být mimo řešené území ohraničeno libovolně vedenou čarou, která
však nebude ve výkresu zobrazena, aby nedocházelo k zavádějící domněnce, že hranice OP PLZ končí na
hranici správního území. Z legendy bude vypuštěna poznámka, že celé řešené území se nachází v OP PLZ II.
stupně II. C.
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15.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
Č.j.: 2805/ZPZ/2017/UP-090 ze dne 16.08.2017

Úplné znění nebo významná část podání:
Ochrana ovzduší:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu územního plánu
Světec 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“).
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
Ochrana přírody a krajiny:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny v působnosti krajského úřadu podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nemáme k návrhu připomínky.
Na správním území obce Světec se nenacházejí maloplošná zvláště chráněná území ani lokality soustavy
Natura 2000. Návrh respektuje regionální biokoridor „Bílina-Milešovka“ (RBK 569) dle Zásad územního
rozvoje Ústeckého kraje (ZUR). Z hlediska lokálních prvků ÚSES je příslušný Městský úřad Bílina, odbor
životního prostředí. Návrhem nejsou dotčeny lokality s evidovaným výskytem zvláště chráněných druhů (v
daném území jsou zvláště chráněné druhy evidovány zejména na vodních a mokřadních plochách a jejich
břehových porostech).
Odůvodnění pořizovatelem:
Souhlasí s návrhem Územního plánu Světec bez připomínek.
Vodní hospodářství:
Krajský úřad Ústeckého kraje není úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací
dokumentaci obcí.
Upozorňujeme na skutečnost, že Vláda České republiky schválila usnesením č. 1082 ze dne 21.12.2015
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, který byl vydán opatřením obecné povahy č.j.
90988/ENV/15 ze dne 22.12.2015. Povodňové riziko, které vychází z těchto map, je uvedeno v seznamu
limitů využití území, který vydal Ústav územního rozvoje jako podklad pro zpracování územně plánovací
dokumentace.
Odůvodnění pořizovatelem:
Nový limit „povodňové riziko“ je součástí 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Bílina 2016, dle které se tento limit na
správním území obce Světec nevyskytuje.
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 návrhu územního plánu Světec veřejné projednání, neboť v návrhu je uvedeno dotčení
pozemků určených k plnění funkcí lesa umístěním rekreační a sportovní stavby a to cyklostezky D 27 v
lokalitě LPF2, ploše 08-Z, která je v územně plánovací dokumentaci projednávána poprvé, přestože na
tuto stavbu je vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod
Milešovkou přes Radovesickou výsypku“, vydané v Bílině dne 8.8.2012, č.j. MUBI/19964/2012/330/Ku.
(1) Věcně souhlasíme s návrhem územního plánu Světec pro všechny záměry a stavby umístěné na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa, tedy stavbu silniční dopravy v lokalitě LPF1, ploše 11-Z;
cyklostezku D 27 v lokalitě LPF2, ploše 08-Z a novou cestní propoj v lokalitě LPF3, ploše 63-Z.
Souhlasíme s umístěním ploch změn do pásma 50 m od kraje lesa. Upozorňujeme, že tímto souhlasem
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není vázán příslušný orgán státní správy lesa, v tomto případě obec s rozšířenou působností Městský
úřad Bílina, v řízení podle § 14 odst. 2 lesního zákona a že umístění staveb do ochranného pásma lesa
lze pouze s jeho souhlasem a za podmínek jím stanovených.
(2) Požadujeme provedení opravy chybného textu v tabulce kapitoly I.2.1.
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad (1)

S návrhem zprávy souhlasí. Bereme na vědomí.

Ad (2)

Provést opravu chybného textu (celkový součet) v tabulce kapitoly I.2.1. viz CELKOVÝ ZÁBOR LESA.

Posouzení vlivů na životní prostředí:
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů na koncepce na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZPV), vydal k návrhu územního plánu souhlasné stanovisko dle § 10 h a 10i zákona ze
dne 25. 1. 2016, č. j. 2875/ZPZ/2014/SEA – stanovisko.
Změny v návrhu ÚP Světec pro veřejné projednání spočívají ve vypuštění ploch venkovského bydlení
(06b-Z, 20-P, 21-P, 26-P, 42-P), ploch rekreace (13-Z, 15-Z, 44-Z, 105-K), ploch pro sport (01-Z, 17-Z),
ploch drobné a řemeslné výroby (03-Z), dále v doplnění ploch veřejných prostranství (62-Z, 63-Z, 64-Z),
plochy dopravní infrastruktury (58-Z) a technické infrastruktury (60-P, 61-Z), plochy drobné řemeslné
výroby (26-P se zastavěnou plochou do 1ha), plochy lehké výroby (59-Z určená k rozšíření manipulační
plochy stávajícího výrobního areálu), plochy změn v krajině (105-K, 109-K) a v aktualizaci výměr
některých ploch s upraveným rozsahem.
Změny v návrhu ÚP nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní
prostředí (SEA) podle ZPV.
Odůvodnění pořizovatelem:
Změny v návrhu ÚP nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí
(SEA) podle ZPV.
Prevence závazných havárií:
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním
úřadem.
Odůvodnění pořizovatelem:
Není dotčeným orgánem. Bereme na vědomí.
Ochrana zemědělského půdního fondu:
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a)zákona
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující
stanovisko:
(1)
Návrh podmínek ploch zemědělských, jež jsou vymezeny převážně na pozemcích ZPF,
požadujeme upravit tak, aby podmínky odpovídaly využití pozemků ZPF. Pokud je na pozemcích ZPF
navrhováno jiné využití, než které je v souladu s § 1 zákona, musí to být v souladu s § 5 odst. 1 zákona
vyhodnoceno a zdůvodněno. Z tohoto důvodu nelze souhlasit s přípustným využitím „nezbytná technická
infrastruktura“ a podmíněně přípustným využitím „zařízení pro rekreační využití krajiny v rozsahu drobné
architektury a mobiliáře za podmínky, že zemědělské využití ploch bude omezeno minimálně nebo vůbec“,
takové využití není využitím pozemků ZPF, kde je plocha zemědělská vymezena, tudíž musí být takové
návrhy jasně umístěny a vyhodnoceny. Pokud nemá být uvedené využití v nezastavěném území přímo
znemožněno, doporučujeme jej nevylučovat v nepřípustném využití.
(2)
Podmínky využití ploch NK (krajinná zeleň), které jsou navrhovány na pozemcích ZPF (např. p.p.č.
434/7 v k.ú. Pohradice) neodpovídají využití pozemků ZPF podle § 1 zákona. Na pozemcích ZPF se
94

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

nejedná o stávající využití, návrh jiného využití je nutné umístit a vyhodnotit v souladu s § 5 odst. 1
zákona.
(3)
Stejně tak nelze souhlasit s podmínkami využití ploch ZS (zeleň soukromá), které jsou vymezeny
na pozemcích ZPF (např. p.p.č. 313 v k.ú. Pohradice), jelikož podmínky využití nepředstavují využití
pozemků ZPF podle § 1 zákona. Návrh jiného využití na pozemcích ZPF je nutní umístit a vyhodnotit v
souladu s § 5 odst. 1 zákona.
(4)
Návrh plochy 11-Z byl upraven, tak, že budoucí silnice povede po nezemědělských pozemcích,
takové řešení je z pohledu ochrany ZPF nejvýhodnější (§ 4 zákona), s návrhem souhlasíme.
(5)
Návrh ploch pro bydlení v části SVĚTEC byl zredukován ve prospěch pozemků ZPF vč. vypuštění
plochy pro sport (navrženo jako územní rezerva). U dvou hlavních lokalitách – východně a západně od
centrální části obce - byla navržena etapizace, jež umožní postupné využití území, přičemž zbývající část
vždy zůstane součástí ZPF. Rozsah navrhovaných ploch pro bydlení byl zdůvodněn potřebou rozvoje
obce. Návrh lze shledat jako nezbytný a v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona. Plochy
jsou sice navrženy na pozemcích s kvalitnější půdou (III. třída ochrany), avšak plochy jsou navrženy v
těsné návaznosti na stávající zástavbu obce, proto lze takový návrh považovat za nejvýhodnější z
hlediska ochrany ZPF.
(6)
Návrh ploch pro bydlení v části ŠTRBICE byl zmenšen ve prospěch pozemků ZPF. Návrh lze
shledat v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona, tudíž s ním souhlasíme.
(7)
V části Štrbice byla oproti návrhu ke společnému projednání přidána plocha 64-Z (veřejná
prostranství), která je zdůvodněna převzetím z plánu společných zařízení pro pozemkové úpravy a
budoucí realizací „vedlejší polní cesty, která doplní a optimalizuje stávající cestní síť, zajistí zpřístupnění
zahrad na jihovýchodním okraji Štrbic a umožní jejich racionální obhospodařování“. S předloženým
návrhem této plochy nezle z pohledu ochrany ZPF souhlasit, jelikož realizací by došlo k narušení
organizace pozemků ZPF a ztížení obhospodařování ZPF, což je v rozporu s § 4 odst. 1 písm. c) a e)
zákona. Návrh plochy je nutné upravit, nebo dořešit vznikající enklávy pozemků ZPF kolem plánované
cesty (pozemek orné půdy), např. zde navrhnout využití předpokládané po realizaci cesty – např. využití
umožňující zřízení zeleně apod. Upozorňujeme, že zeleň není využitím pozemků ZPF, tudíž je nutné
takové využití vyhodnotit z hlediska předpokládaných důsledků navrhovaného řešení podle § 5 odst. 1
zákona.
(8)
Stejným způsobem doporučujeme řešit návrh plochy 63-Z (veřejná prostranství), která je
zdůvodněna převzetím z plánu společných zařízení pro pozemkové úpravy a budoucí realizací „doplňkové
polní cesty, která optimalizuje stávající cestní síť, zajistí zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků na
západním okraji Štrbic a umožní jejich racionální obhospodařování“. S předloženým návrhem nelze
souhlasit, jelikož návrh je v rozporu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1 písm. c) a e) zákona, kdy
by došlo k vytvoření neobhospodařovatelných enkláv na pozemku p.č. 146/17 v k.ú. Štrbice (odtržení částí
pozemku ZPF u lesa).
(9)
Dále doporučujeme prověřit správnost vymezení „stávajícího“ využití pro bydlení na pozemku p.č.
21/2 v k.ú. Štrbice, jelikož se jedná o pozemek trvalého travního porostu bez zápisu stavby v KN.
(10) Návrh ploch 105-K a 13-Z v části Chotějovice byl vypuštěn, k řešení v tomto bodě nemáme
námitek.
(11) Návrh ploch pro bydlení v části Chotějovice byl zmenšen ve prospěch pozemků ZPF, jež zahrnují
velmi kvalitní půdy. Nyní navrhované plochy 05-Z a 06a-Z jsou převzaty z platného územního plánu, jsou
vymezeny v nezbytném rozsahu. V dokumentaci byla prokázána nezbytnost předloženého návrhu v
souladu s § 4 zákona, tudíž s ním v tomto bodě souhlasíme.
(12) V části Úpoř byl návrh ploch pro bydlení zmenšen ve prospěch pozemků ZPF, s úpravami
souhlasíme. Pouze požadujeme dořešit plochy ZS severně od plochy 43-Z podle vydaného stanoviska k
návrhu ke společnému projednání. Pozemky jsou součástí ZPF, avšak vymezené využití neodpovídá
využití pozemků ZPF (problematika viz výše).
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(13)

K návrhu v ostatních částech nemáme připomínky.

Odůvodnění pořizovatelem:
Ad (1) Budou upraveny podmínky pro využití ploch zemědělských „NZ“ a to tak, aby byl zajištěn soulad s §1
zákona o ochraně půdy. U záměrů, u kterých je možné provést výpočet záboru ZPF, budou tyto plochy v
návrhu ÚP vymezeny jako konkrétní plocha.
Ad (2) Prověřit vymezení ploch NK na pozemcích ZPF. V případech, kdy je zřejmé, že pozemek funkci ZPF
neplní a ve skutečnosti se jedná neobhospodařovanou plochu, která plní funkci krajinné zeleně, tuto
skutečnost řádně odůvodnit. V opačném případě vymezit v návrhu ÚP jako plochu zemědělskou – NZ.
Ad (3) Prověřit vymezení ploch ZS na pozemcích ZPF. Upravit podmínky využití ploch ZS tak, aby nedocházelo k
rozporu s §1 zákona o ochraně ZPF.
Ad (4) Souhlasí s upraveným vymezením plochy 11-Z.
Ad (5) Souhlasí s úpravou ploch pro bydlení v části Světec.
Ad (6) Souhlasí s úpravou ploch pro bydlení v části Štrbice.
Ad (7) Vymezení nové plochy 64-Z na základě pozemkových úprav narušuje organizaci pozemků ZPF ÞNávrh
plochy je nutné upravit, nebo dořešit vznikající enklávy pozemků ZPF kolem plánované cesty (pozemek
orné půdy), např. zde navrhnout využití předpokládané po realizaci cesty – např. využití umožňující zřízení
zeleně apod. Upozorňujeme, že zeleň není využitím pozemků ZPF, tudíž je nutné takové využití
vyhodnotit z hlediska předpokládaných důsledků navrhovaného řešení podle § 5 odst. 1 zákona.
Ad (8) Vymezení nové plochy 63-Z na základě pozemkových úprav narušuje organizaci pozemků ZPFÞNávrh
plochy je nutné upravit, nebo dořešit vznikající enklávy na pozemku p.č. 146/17 v k.ú. Štrbice (odtržení
částí pozemku ZPF u lesa), např. zde navrhnout využití předpokládané po realizaci cesty a vyhodnotit z
hlediska předpokládaných důsledků navrhovaného řešení podle § 5 odst. 1 zákona.
Ad (9) Plocha byla v ÚP vymezena na základě platného stavebního povolení č.j.: 212/330-Vo/1998 ze dne
11.05.1998. V textové části odůvodnit.
Ad (10) Souhlas s vymezením ploch 105-K a 13-Z v Chotějovicích.
Ad (11) Souhlas s upraveným vymezením ploch 05-Z a 06a-Z v Chotějovicích.
Ad (12) Upravit vymezení plochy 43-Z se způsobem využití ZS tak, aby byl zajištěn soulad s využitím pozemků
ZPF dle § 1 zkona o ochraně ZPF.
Ad (13) Bereme na vědomí.
Na základě požadavků vznesených Krajským úřadem ÚK orgánem ochrany ZPF byl návrh upraven a předložen
k novému posouzení orgánu ochrany ZPF.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, ochrana ZPF
Č.j.: JID36924/2018/KUUK ze dne 20.03.2018
Ochrana zemědělského půdního fondu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne14.2.2018 od
Městského úřadu Bílina žádost o stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu k
upravenému návrhu územního plánu Světec. Upravený návrh dokumentace byl zdejším orgánem ochrany
ZPF stažen dne 15.2.2018 z internetové krajské úschovny.
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:
1) Návrh podmínek ploch zemědělských byl upraven, s návrhem úprav souhlasíme. Doporučujeme
pouze vypustit obecné uvedení přípustného využití pro „stavby a zařízení pro ochranu a zlepšování stavu
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zemědělské půdy a krajiny“, jelikož není jasné, co takovým využitím může být a zda je takové využití
využitím pozemků ZPF v souladu s jejich druhem pozemků v katastru nemovitostí.
2) S návrhem ploch NK (krajinná zeleň) a ZS (zeleň soukromá), které jsou vymezeny na pozemcích
ZPF a nově vyhodnoceny z hlediska předpokládaných důsledků na ZPF, souhlasíme. Plochy byly
zdůvodněny, nepředstavují výraznou újmu ZPF, většinou se jedná o návrh na pozemcích, které neslouží
zemědělské výrobě a nejsou pro to nadále vhodné, nebo se jedná o enklávy pozemků vznikající návrhem
zastavitelných ploch. Plochy jsou umístěny na pozemcích s půdami zařazenými do III., IV. a V. třídy
ochrany. Návrh v těchto bodech lze shledat v souladu s ochranou ZPF podle § 4 zákona.
3) Podle hlavního výkresu jsou v západní části Světec navrženy plochy pro bydlení ve shodném
rozsahu jako v dokumentaci k veřejnému projednání, území je však rozděleno pouze nap lochy 19a-Z a
18-Z. V textové části byla zachována etapizace, přičemž území bylo rozděleno na více ploch, podle nich
byla etapizace stanovena. V nyní předkládaném návrhu není jasné, zda je počítáno se zrušením
etapizace, nebo došlo pouze k chybnému označení ploch. Pokud bude zachována etapizace tak, jak byla
odsouhlasena při posuzování dokumentace k veřejnému projednání, nemáme k tomuto bodu námitek, jen
je nutné doplnit názvy a hranice ploch, nebo aktualizovat popis etapizace v textové části.
4) S návrhem plochy 56-Z pro bydlení souhlasíme, plocha byla nově vymezena jako navrhovaná,
jelikož stavby na pozemku nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Jelikož se na pozemku stavby již
nachází a pozemek není vhodný pro další zemědělské využití, lze návrh shledat v souladu se zásadami
ochrany ZPF podle § 4 zákona, tudíž s ním souhlasíme.
Na závěr uvádíme některé nesrovnalosti v dokumentaci: Plochy 112-K a 113-K jsou v tabulkové části
dvakrát – v k.ú. Chotovenka a k.ú. Štrbice, ve výkresech jen jednou. Plochy ZPF14 také dvojí – (Světec)
pro 19c-Z (ve výkrese není) a pro 20-Z, ve výkresech jen jednou. Pokud jsou předmětem návrhu ty plochy,
které jsou ve výkresové části, s návrhem souhlasíme (odůvodnění viz výše).
Odůvodnění pořizovatelem:
Ad (1) Souhlasí s úpravou návrhu podmínek pro vymezení ploch zemědělských. Termín „stavby a zařízení pro
ochranu a zlepšování stavu zemědělské půdy a krajiny“ vypustit a místo něj uvést konkrétní záměry, které jsou
tímto termínem míněny.
Ad (2) Souhlasí s vymezením, vyhodnocením a upraveným zdůvodněním ploch NK a ZS.
Ad (3) Etapizace i nadále zůstala zachována, pouze v etapě A-2 došlo k sloučení ploch 19c-Z a 18b-Z do
plochy 18-Z a v etapě A-1 došlo ke sloučení plochy 19a-Z a 18a-Z do plochy 19a-Z přičemž výměra ploch i
způsob využití zůstaly beze změn. ÞUpravit textovou část VÝROK kapitola „N. Stanovení pořadí změn
v území“, tak aby výčet ploch v lokalitě „Světec – střed“ uvedený v tabulce pro etapu A-1 a A-2 byl v souladu
s grafickou částí tj. A-1 (19a-Z, 19b-P, 22P) a pro A-2 (18-Z).
Ad (4) Souhlasí s vymezením plochy 56-Z na p.p.č.21/2 v k.ú. Štrbice jako plochy návrhové.
Ad (5) Prověřit a upravit duplicitní vymezení ploch 112-K, 113-K a ZPF14 v tabulkové části ZPF.

V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO:
16.

Státní energetická inspekce Ústeckého kraje
Jako dotčený orgán na úseku energetiky dle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění pořizovatelem:
Návrh územního plánu neřeší umístění nového zdroje energie nebo energetické distribuční soustavy sloužící
veřejnému zájmu v zájmovém území a rovněž nemění koncepci zásobování dotčeného území energií.
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17.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Je dotčeným orgánem na úseku využívání jaderné energie a ionizujícího záření dle §208 písm. n)
zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších zákonů, uplatňuje stanovisko k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany,
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a
zabezpečení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci
expozičních situací.

Odůvodnění pořizovatelem:
Na správním území obce Světec nejsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech
souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, lokalizovány žádné konkrétní
zájmy chráněné Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, které by podléhaly vydání stanoviska tohoto
dotčeného orgánu.
18.

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.
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 obceSvětec neprochází dálnice, rychlostní silnice ani silnice I. třídy. Územní plán respektuje
stávající dopravní vazby obceSvětec 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 obceSvětec
koridor pro optimalizaci železniční trati č. 130. ÚP Světec 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:
98

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Správní území obceSvětec 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 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.

B.5.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 a §53 stavebního zákona
(řízení o územním plánu) uplatněných k opakovanému veřejnému projednání
V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili
výsledky projednání. Výsledkem vyhodnocení veřejného projednání byly úpravy, které byly pořizovatelem a
určeným zastupitelem vyhodnoceny jako úpravy, které si vyžadují podstatnou úpravu návrhu a opakované
veřejné projednání.
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (2) stavebního zákona požádal o stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje,
OŽPZ – SEA jako příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, zda má být
upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Krajský úřad provedl zjišťovací řízení a vydal
svým stanoviskem č.j.: KUUK/15188/2019/ZPZ ze dne 29.01.19, že je nutné posoudit upravený návrh Územního
plánu Světec z hlediska vlivů na životní prostředí.
Na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání a na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého
kraje, OŽPZ – SEA byl projektantem ÚP Světec upraven návrh pro opakované veřejné projednání spolu
s návrhem rozboru udržitelného rozvoje území. O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu bylo
zahájeno řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání
veřejného jednání a termín pro podání stanovisek, připomínek a námitek veřejnou vyhláškou a jednotlivě
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Světec (viz kapitola Postup pořízení územního
plánu Světec).
V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel od oslovených dotčených orgánů 14 souhlasných stanovisek a
2 stanoviska nesouhlasná, která byla s příslušnými dotčenými orgány dohodnuta a návrh na základě této dohody
upraven.

SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK:
1.

Hasičský záchranný sbor, Ústeckého kraje
Č.j.: HSUL-4070-10/TP-2014 ze dne 30.04.19

Úplné znění nebo významná část podání:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve
smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil předložený Návrh územního plánu Světec pro opakované veřejné projednání.
K uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.
ODŮVODNĚNÍ:
99

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č.
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru,
že Návrh územního plánu Světec respektuje požadavky ochrany obyvatelstva.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
2.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Č.j.: KHSUL21017/2017 ze dne 03.05.19

Úplné znění nebo významná část podání:
Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění
pozdějších předpisů, toto stanovisko:
K návrhu územního plánu obce Světec, v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska
zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví nemáme připomínky.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
3.

Krajská veterinární správa
Č.j.: SVS/2019/062186-U// ze dne 22.5.19

Úplné znění nebo významná část podání:
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní orgán místně a věcně
příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „správní orgán“),
ve věci stanoviska k návrhu zadání Územního plánu Světec na základě oznámení, vydává v souladu s §
149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko
Správní orgán n e m á n á m i t k y k návrhu Územního plánu Světec.
Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 17. 1. 2017 oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Světec. Na
základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k územnímu plánu obce Světec a
následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno závazné
stanovisko č. j. /2019/062186-U pro územní plán. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto návrhem nejsou
dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu námitek.
Odůvodnění pořizovatele:
Vzhledem ke skutečnosti, že návrhem řešení ÚP Světec nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním
veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto
návrhu námitek.
4.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
JID: KUUK/05226/DS/2019 ze dne 01.08.2019

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 upraveným návrhem Územního plánu obce Světec a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území bez připomínek.
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Územní plán Světec z důvodu zlepšení dopravních vazeb mezi obcemi Světec a Bílina navrhuje nové
propojení silnic III/25321 a III/25316.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
5.

Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí
Č.j.: MUBI 24599/v-68/2019 ze dne 31.05.2019

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 Světec stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny:
příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nemá
k předloženému návrhu Územního plánu Světec připomínky;
Státní správa lesů:
příslušný dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplňků nemá připomínky;
Ochrana ovzduší:
příslušný podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nemá k zahájení opakovaného řízení o
upraveném návrhu ÚP Světec připomínky;
Zemědělský půdní fond:
návrh ÚP obsahuje rozšíření vymezených ploch o plochy zabírající zemědělskou půdu o celkové výměře
36,9901 ha. Proti tomuto rozšíření území o plochy venkovského bydlení, plochy pro rekreaci, pro veřejná
prostranství, plochy sídelní zeleně a plochy přírodní nemá orgán ochrany ZPF příslušný podle zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu připomínky;
Vodoprávní úsek:
vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) nemá k upravenému návrhu ÚP Světec připomínky.
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez připomínek, bereme na vědomí.
6.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Teplice
Sp.zn.: SPU 172294/2019// 21.3.2019

Úplné znění nebo významná část podání:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice vydává k návrhu
Územního plánu Světec 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:
Ve všech katastrálních územích obce Světec probíhají v současné době komplexní pozemkové úpravy. V
katastrálních územích Světec, Chotovenka, Chotějovice a Pohradice nejsou dosud zpracovány plány
společných zařízení (PSZ), takže nedochází ke střetu návrhu Územního plánu Světec s touto
dokumentací. V katastrálním území Štrbice je plán společných zařízení (PSZ) již zpracován a schválen
zastupitelstvem obce Světec. Do návrhu územního plánu byly zapracovány všechny prvky PSZ. Ve
stanovisku ze dne 21. 7. 2017 jsme uváděli, že rozdíl je pouze v hranicích určujících lokální ÚSES – LBC
139 a že na jeho území není v PSZ navrženo žádné opatření k realizaci úpravy zeleně. Pokud bude
navrhovaný Územní plán obce Světec platný před schválením návrhu komplexních pozemkových úprav,
budou při aktualizaci PSZ převzaty hranice ÚSES z územního plánu. Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj.
Pobočka Teplice nemá k výše uvedenému návrhu územního plánu připomínky.
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Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek, bere na vědomí.
7.

Městský úřad Bílina, Stavební úřad – odd. Státní památkové péče
Č.j.: MUBI 20800/2019 14.5.2019

Úplné znění nebo významná část podání:
Na základě ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona, vydává Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a
životní prostředí - Státní památková péče, jako dotčený orgán ve věci památkové péče, podle § 29 odst. 2
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., památkového zákona, v platném znění, toto stanovisko:
Řešeným územím je správní území obce Světec v okrese Teplice v Ústeckém kraji tvořené katastrálními
územími Světec, Chotějovice, Chotovenka, Pohradice a Štrbice.
Městský úřad v Bílině, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památková péče konstatuje,že
předložený návrh Územního plánu Světec – změny po veřejném projednání je z hlediska ochrany
zájmů státní památkové péče přípustný.
Odůvodnění:
Dne 21. 03. 2019 přijal Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Státní památková
péče žádost o vydání stanoviska k výše uvedené územně plánovací dokumentaci. Dne 27. 03. 2019
požádal správní orgán Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem (dále jen
„NPÚ“) o vydání jejich odborného písemného vyjádření. NPÚ žádost obdržel dne 01. 04. 2019. V průběhu
stanovené lhůty správní orgán vyjádření od NPÚ obdržel dne 30. 04. 2019 a na jeho základě vydal
předmětné stanovisko.
Návrh územního plánu respektuje historický charakter a uspořádání sídel a chrání jejich kulturně historické
hodnoty – nemovité kulturní památky nacházející se v řešeném území a jejich prostředí. Správní orgán
posoudil části řešení, které byly od společného jednání změněny dle zveřejněného schématu, a shledal,
že nejsou v rozporu se zájmy státní památkové péče. Změny neohrožují objekty a plochy, které požívají
ochrany dle památkového zákona, dálkové ani blízké pohledy nejsou negativně dotčeny, stejně tak
charakter využití s ohledem na chráněné hodnoty kulturních památek v řešeném území.
Odůvodnění pořizovatele:
Textová i grafická část dokumentace ÚP Světec je zpracována v souladu s požadavky státní památkové péče.
8.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha
Č.j.: MPO26067/2019 6.5.19

Úplné znění nebo významná část podání:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 52 stavebního zákona
k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky a s upraveným návrhem územního plánu
Světec souhlasíme.
ODŮVODNĚNÍ
Úpravy územního plánu se netýkají zájmů chráněných v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
s výjimkou koridoru X01 převzatého z nadřazené územně plánovací dokumentace (zdvojení dálkového
vedení VN Vyškov – Chotějovice.)
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
9.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Praha
Č.j.: 107823/2019-1150-OÚZ-LIT// 25.05.19

Úplné znění nebo významná část podání:
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MO ČR posoudilo předložený návrh v souladu s ustanovením § 6, odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999
Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zmocněním v § 175 a odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon") a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu
působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu §
52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko:
Souhlasí s částmi řešení, které byly od veřejného projednání změněny. Navržené změny nejsou v
rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD “) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného
orgánu.
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, připomínky.
V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany v souladu s uplatněnými
požadavky MO.
Odůvodnění pořizovatele:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
10. Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje
Č.j.: SBS 10423/2019/OBÚ-04/1 ze dne 21.3.2019
Úplné znění nebo významná část podání:
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též „OBÚ“) jako dotčený orgán podle ustanovení
§15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění
pozdějších předpisů (dále též „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„stavební zákon“),
Souhlasné stanovisko s podmínkou
Podmínka:
1.OBÚ požaduje v textové části Územního pánu Světec uvést níže, v odůvodnění uvedené chráněné
ložiskové území a výhradní ložisko.
Odůvodnění:
OBÚ jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh Územního plánu
Světec ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného
bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí se shora uvedenou
podmínkou.
Dále konstatuje, že v řešeném území, vymezeném ÚP Světec se nachází chráněné ložiskové území:
07850000 Pohradice (surovina: uhlí hnědé, správce: Česká geologická služba)
A výhradní ložisko: B 3078500 Pohradice – Svornost (surovina: uhlí hnědé, správce: Česká geologická
služba).
K podmínce č.1 OBÚ sděluje, že byla stanovena proto, aby bylo při pořizování územně plánovací
dokumentace, postupováno ze strany pořizovatele v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 horního zákona,
tj. z hlediska ochrany nerostného bohatství nejvýhodněji, zejména, aby nebyly v plochách výše citovaných
chráněných ložiskových území, jež jsou stanoveny k ochraně rovněž shora uvedených výhradních ložisek
ve vlastnictví České republiky, umisťovány stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním výhradních
ložisek.

103

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění pořizovatele:
Návrh ÚP Světec respektuje výhradní ložisko B 3078500 Pohradice – Svornost i chráněné ložiskové území:
07850000 Pohradice.
Uvedené výhradní ložisko i chráněné ložiskové území jsou obsažena v testové části odůvodnění v kap. i grafické
části návrhu ÚP.
11. Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Č.j.: MV-82665-7/OSM-2017 ze dne 2.5.19
Úplné znění nebo významná část podání:
Ministerstvo vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu Územního plánu Světec neuplatňujeme
z hlediska naší působnosti (bezpečnost státu) žádné připomínky. Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Světec
nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona.
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
12. Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Č.j.: SÚJB/OEHO/9509/2019 ze dne 6.5.19
Úplné znění nebo významná část podání:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako dotčený orgán na úseku využívání jaderné energie a ionizujícího
záření v souladu s § 208 písm. n) zákona č. 263/2016 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon), sdělujeme, že s navrženou zprávou z hlediska působnosti Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost, resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech
souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, souhlasíme a k uvedené
věci nemáme žádné věcné připomínky.
Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním neidentifikovali v oblasti radiační
ochrany žádný konkrétní, zákonem č.263/2016 Sb. chráněný zájem.
Odůvodnění pořizovatelem:
Na správním území obce Světec nejsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech
souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, lokalizovány žádné chráněné
zájmy.
13. Městský úřad Bílina, odbor dopravy
Č.j.: MUBI 13770/2019 28.3.2019
Úplné znění nebo významná část podání:
Městský úřad Bílina, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a
veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “stavební zákon“) a jako příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností ve
věcech silnic II. a III. třídy dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, vydává z hlediska
zákona o pozemních komunikacích toto vyjádření, kdy zároveň souhlasí s upraveným návrhem
Územního plánu Světec.
Odůvodnění:
Předložený upravený návrh Územního plánu Světec, kdy tento byl posuzován především v intenci části
„D.1 Dopravní infrastruktura“ předloženého Návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání, zpracovaného
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společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. v lednu 2019, je z hlediska zájmů sledovaných
zdejším správním orgánem, tedy z hlediska zákona o pozemních komunikacích dostačující a není potřeba
jej dále nikterak doplňovat či upravovat.
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
14. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha:
Č.j.: MZDR 13019/2019-2/OZP-ČIL-L 06.05.2019
Úplné znění nebo významná část podání:
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „Ministerstvo“), jako dotčený orgán
podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících
zákonů, (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), na základě oznámení
č.j. MUBI 12525/2019 ze dne 21. 3. 2019 o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního
plánu Světec dne 29. 4. 2019 obsahujícího výzvu dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska, které ve
smyslu ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zaslal Ministerstvu dne 25. 3. 2019
datovou schránkou Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování,
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko, kterým
SOUHLASÍ
s částmi řešení návrhu Územního plánu Světec, které byly od veřejného projednání změněny, a jsou
součástí upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Světec pro opakované veřejné projednání,
jehož dokumentace byla zveřejněna na webových stránkách Městského úřadu Bílina a byla použita jako
podklad pro vydání tohoto stanoviska.
Odůvodnění:
Části řešení, které byly od veřejného projednání změněny a které se stejně jako převážná většina
řešeného území nacházejí v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně II C lázeňského místa
Teplice v Čechách, nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů vymezenými v
návaznosti na místní geologické podmínky ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 lázeňského zákona
výměrem MZ č.j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. 10. 1959, ve znění následných právních předpisů, kterým
byla ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách stanovena.
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.

STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, EVENTUÁLNĚ NESOUHLASNÁ STANOVISKA:
15. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
JID: KUUK/60360/2019/UPS ze dne 3.5.2019
Úplné znění nebo významná část podání:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK UPS“),
obdržel dne 27.3.2019 oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Světec (dále
jen “upravený návrh ÚP”) dle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění. Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona, krajský úřad, jako
nadřízený orgán územního plánování, uplatňuje v řízení o návrhu ÚP stanovisko pouze k těm částem
řešení, které byly od společného jednání změněny.
Upravený návrh ÚP vymezuje koridor dvojitého vedení zvláště vysokého napětí 400kV TR Chotějovice –
TR Výškov jako koridor technické infrastruktury X04, který respektuje vymezení koridorů a ploch E10a
(1.A) v aZÚR. Upravený návrhu ÚP zpřesňuje/zužuje tento koridor na šířku 75 až 100m v závislosti na
lokálních územních podmínkách.
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Upravený návrh ÚP je aktuálně doplněn o požadavky KÚ ÚK ZPZ, které byly uplatněny podle § 52 odst. 3
stavebního zákona, k problematice ochrany ZPF a PUPFL. Změny v návrhu ÚP, ke kterým došlo od
společného jednání jsou uvedeny v textové části odůvodnění upraveného návrhu ÚP v kap. A.5 Veřejné
projednání návrhu ÚP. Ostatní části návrhu ÚP zůstávají beze změn. Upravený návrhu ÚP není dotčen
řešením 3. aktualizace ZÚR ÚK, která nabyla účinnosti 17.2.2019. Přesto v této souvislosti upozorňujeme,
že před vydáním návrhu ÚP je nezbytné doplnit odůvodnění upraveného návrhu ÚP o vyhodnocení ve
vztahu k 3. aktualizaci ZÚR ÚK.
KÚ ÚK UPS po posouzení předložené dokumentace konstatuje, že upravený návrh ÚP zajišťuje
koordinaci využívání území, zejména s ohledem na širší územní vazby, soulad s Politikou
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 a se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje
ve znění Aktualizace č. 1 a 3.
Odůvodnění pořizovatelem:
Upravený návrhu ÚP není dotčen řešením 3. aktualizace ZÚR ÚK, která nabyla účinnosti 17.2.2019 i přes tuto
skutečnost, bude před vydáním návrhu ÚP odůvodnění upraveného návrhu ÚPP doplněno o vyhodnocení ve
vztahu k 3. aktualizaci ZÚR ÚK.
16. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
Č.j.: KUUK/53623/2019/ZPZ ze dne 6.5.2019
Úplné znění nebo významná část podání:
Ochrana ovzduší:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu územního plánu
Světec 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“).
Odůvodnění pořizovatelem:
Bez připomínek. Bereme na vědomí.
Ochrana přírody a krajiny:
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny v působnosti krajského úřadu podle § 77a odst. 4
písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nemáme k návrhu připomínky.
Na správním území obce Světec se nenacházejí maloplošná zvláště chráněná území ani lokality soustavy
Natura 2000. Návrh respektuje regionální biokoridor „Bílina-Milešovka“ (RBK 569) dle Zásad územního
rozvoje Ústeckého kraje (ZUR). Z hlediska lokálních prvků ÚSES je příslušný Městský úřad Bílina, odbor
životního prostředí. Na ploše 07-Z je evidován výskyt zvláště chráněného druhu zařazeného v kategorii
kriticky ohrožený, jeřába popelavého (Grus grus).
Odůvodnění pořizovatelem:
Souhlasí s návrhem Územního plánu Světec. Do textové části bude doplněna informace, že v ploše 07-Z je
evidován výskyt zvláště chráněného druhu zařazeného v kategorii kriticky ohrožený jeřáb popelavý (Grus grus).
Vodní hospodářství:
Krajský úřad Ústeckého kraje není úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací
dokumentaci obcí.
Odůvodnění pořizovatelem:
KUUK není příslušný dotčeným orgáne. Příslušným orgánem je Městský úřad Bílina, OSÚŽP – vodoprávní úřad,
který vydal stanovisko bez připomínek.
Státní správa lesů:
Krajský úřad Ústeckého kraje, orgán státní správy lesů není příslušný podle § 48a odst. 2 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, neboť Návrh územního plánu Světec se
netýká rekreačních a sportovních staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
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Odůvodnění pořizovatelem:
Krajský úřad Ústeckého kraje, orgán státní správy lesů není příslušný podle § 48a odst. 2 zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, neboť Návrh územního plánu Světec se netýká
rekreačních a sportovních staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Příslušným dle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplňků je MěÚ Bílina, OSÚŽP – ŽP, který vydal stanovisko
bez připomínek.
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), obdržel Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a Vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území v listinné a elektronické podobě. Stanovisko dle § 10g zákona bude
vydáno po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací dle § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Odůvodnění pořizovatelem:
Pořizovatel požádal v souladu s §50 odst. (5) stavebího zákona o vydání stanoviska k návrhu koncepce
Územního plánu Světec dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. KÚ ÚK, OŽPZ vydal souhlasné stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí č.j.: KUUK/103778/2019/ZPZ ze dne 31.05.2019.
Odůvodnění stanoviska je obsaženo v odůvodnění zpracovaném pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem v souladu s ustanovením § 53 odst. (1), (4), a (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s §172 ost. (4) a (5) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění. textové části odůvodnění. Obsah tohoto odůvodnění bude doplněn do textové části
ODŮVODNĚNÍ ÚP SVĚTEC do kapitoly „C.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly“.
Prevence závazných havárií:
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním
úřadem.
Odůvodnění pořizovatelem:
Není dotčeným orgánem. Bereme na vědomí.
Ochrana zemědělského půdního fondu:
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:
Oproti návrhu dokumentace k veřejnému projednání došlo k některým změnám v souladu se stanoviskem
vydaným k tomu návrhu ze dne 16.8.2017. K úpravám bylo zdejším orgánem ochrany ZPF vydáno
stanovisko ze dne 20.3.2018. Oproti dokumentaci s úpravami došlo v nyní předkládaném návrhu ke
změnám převážně na pozemcích mimo ZPF, dále bylo upraveno odůvodnění důsledků na ZPF. Dále byl
upraven návrh v části navrhované cyklostezky přes Radovesickou výsypku. Místo ploch 08-Z a 57-Z byla
stávající komunikace vymezena jako „stávající“ plocha DS a pro cyklostezku byl vymezen koridor X05.
Koridor je však vymezen tak, že na zbývajících částech pozemků ZPF p.č. 658 k.ú. Světec a 168/29 k.ú.
Chotovenka by po realizaci záměru zůstaly drobné pozemky ZPF nevhodné pro využití jako trvalý travní
porost (stávající druh pozemku) svým tvarem i velikostí a vymezené jako plochy NZ. Není pravděpodobné,
že by pozemky v budoucnu sloužily jako ZPF. Tyto enklávy je nutné dořešit. Jelikož v předešlém návrhu
byly celé pozemky součástí plochy PV, máme za to, že pouze došlo k chybě v zakreslení koridoru X05.
Předmětné části pozemků požadujeme dořešit, nejlépe zahrnout do vymezeného koridoru X05, případně
je možné zde navrhnout i jinou plochu přestavující pravděpodobné budoucí využití, např. plochu NK. Dále
byl nově vymezen koridor X04 pro vedení 400 kV TR Výškov – TR Chotějovice. Koridor je v souladu se
Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje a změnami. Jelikož se jedná o posílení vedení a umisťování
patek pro elektrické vedení, není zábor pozemků ZPF očekáván v celém rozsahu koridoru. Návrh je
opodstatněný, v souladu s § 4 zákona, tedy s ním souhlasíme.
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Návrh v ostatních bodech byl včetně odůvodnění upraven v souladu s doposud vydanými
stanovisky zdejšího orgánu ochrany ZPF. S návrhem v ostatních částech souhlasíme.
Odůvodnění pořizovatelem:
Původně navržený koridor 08-Z pro cyklostezku a 57-Z pro komunikaci byly v dokumentaci pro opakované
veřejné projednání nahrazeny zákresem stávající komunikace na základě realizovaného stavebního povolení a
koridor cyklostezky byl dle dokumentace pro stavební povolení. Na stavbu cyklostezky je vydáno pravomocné
územní rozhodnutí o umístění stavby „dykllostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou
výsypku“ vymezen nově jako koridor X05. Důvodem vymezení plochy je zlepšení podmínek prostupnosti
Radovesické výsypky mezi Bílinou a Kostomlaty pod M. Vzhledem k vedení cyklostezky těsně v souběhu
s realizovanou silnicí Bílina – Kostomlaty bude stavba zasahovat do pozemků ZPF (IV. a V. třída ochrany ZPF)
pouze okrajově a nenaruší celistvost zemědělské půdy. Þ Koridor X05 bude rozšířen na celé pozemky ppč.
658, k.ú. Světec a 168/29, k.ú. Chotovenka. V textové části bude upřesněno, že zbývající část koridoru po
realizaci cyklostezky bude využita pro zeleň. (přípustné využití). Jedná se o úpravu, která rozsahem nemění
zásah do vlastnických vztahů. Provedená úprava nevyvolá potřebu dalšího opakovaného veřejného
projednání. Oba pozemky již byly dotčeny koridorem cyklostezky v předešlých fázích projednání návrhu ÚP
Světec. Provedená úprava není podstatnou úpravou návrhu ÚP dle §53 odst. (2) stavebního zákona.
Orgán ochrany ZPF souhlasí s návrhem úprav ostatních částí, které byly provedeny v souladu s vydaným
stanoviskem orgánu ochrany ZPF.

V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO:
17.

Státní energetická inspekce Ústeckého kraje
Jako dotčený orgán na úseku energetiky dle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění pořizovatelem:
Návrh územního plánu neřeší umístění nového zdroje energie nebo energetické distribuční soustavy sloužící
veřejnému zájmu v zájmovém území a rovněž nemění koncepci zásobování dotčeného území energií.
18.

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.
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:
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Správním územím obceSvětec neprochází dálnice, rychlostní silnice ani silnice I. třídy. Územní plán respektuje
stávající dopravní vazby obceSvětec 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 obceSvětec
koridor pro optimalizaci železniční trati č. 130. ÚP Světec 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 obceSvětec 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 nebyla žádným z dotčených orgánů uplatněna taková stanoviska,
která by nebyla s příslušnými dotčenými orgány dohodnuta. V průběhu veřejného projednání nebyly
řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 6 zákona c.
500/2004 Sb., správní řád.
------------------Územní plán Světec je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů. V průběhu pořizování ÚP Světec nebyly řešeny žádné
rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb.,
správní řád.

B.6 Vyhodnocení přezkoumání Územního plánu Světec podle
§53 odst. (4) stavebního zákona
Z přezkoumání uvedeného v kapitolách B.1.6, B.2.8, B.3.3., B.4. a B.5 vyplývá, že územní plánu je v souladu
s politikou územního rozvoje ČR, dále v souladu s cíli a úkoly územního plánování, v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a s požadavky zvláštních právních předpisů, tj. se stanovisky
dotčených orgánů.
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C.

Z P R Á VA O V Y H O D N O C E N Í V L I V Ů N A U D R Ž I T E L N Ý
ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
V L I V Ů N A Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í , S TA N O V I S K O
K R A J S K É H O Ú Ř A D U P O D L E § 5 0 O D S T. 5 A
S D Ě L E N Í , J A K B Y L O S TA N O V I S K O P O D L E § 5 0
O D S T. 5 Z O H L E D N Ě N O , S U V E D E N Í M Z Á VA Ž N Ý C H
D Ů V O D Ů , P O K U D N Ě K T E R É P O Ž A D AV K Y N E B O
P O D M Í N K Y Z O H L E D N Ě N Y N E B Y LY

C.1 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí
Na základě zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. na základě stanoviska Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k návrhu zadání ÚP Světec ze dne 13.08.2014, č.j.
2875/ZPZ/2014/SEA, JID 115187/2014/KUUK je nutno posoudit návrh ÚP Světec z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Ve stanovisku k zadání Územního plánu Světec ze dne 12. 8. 2014 pod č.j. 114601/2014/KUUK orgán ochrany
přírody vylučuje, že návrh územního plánu bude mít samostatně či ve spojení s jinými záměry významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí,
jelikož se v celém území obce Světec nenachází výše zmíněná lokalita, resp. oblast. Nejbližší evropsky
významnou lokalitou vzdálenou cca 4 km od správního území obce je EVL Bořeň.
S ohledem na výše uvedené bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Světec na udržitelný rozvoj území
včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tedy části A a C-F vyhodnocení.

C.1.1 Základní údaje o vyhodnocení
Předmětem vyhodnocení vlivů je územně plánovací dokumentace Územní plán Světec (dále též „ÚP“)
zpracovaná podle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.
Zadání ÚP bylo schváleno Zastupitelstvem obce Světec dne 17. 9. 2014 usnesením ZO č. 26/4/2014.
Zhotovitelem ÚP je HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., Sokolovská 100/98, 186 00 Praha 8.
Zpracovatelem Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území je společnost HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.
Dokumentace je zpracována pro celé správní území obce Světec, tvořené 5 katastrálními územími Chotějovice;
Chotovenka; Pohradice; Světec; Štrbice o celkové rozloze 1234 ha s 1006 obyvateli.
Návrh ÚP je invariantní.
VVURÚ bylo provedeno k návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona (návrh pro společné jednání) ze dne 30. 4.
2015.
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VVURÚ reflektuje fakt, že samotný návrh ÚP pouze podmiňuje řadu činností (zejména v oblasti výstavby), které
mohou mít nebo budou mít na udržitelnost přímý vliv. Z toho vyplývá, že hodnocení vlivů ÚP je do značné míry
přiblížením k reálným vztahům a interakcím a vodítkem pro budoucí rozhodovací procesy.

C.1.2 Struktura vyhodnocení
Obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále též „VVURÚ“) je definován
přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Dle vyhlášky obsahuje VVURÚ
tyto části
A.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (dále též „SEA“).

B.

Vyhodnocení vlivů na území Natura 2000.

C.

Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.

D.

Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v
územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.

E.

Vyhodnocení přínosu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.

F.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.

Obsah části A je definován přílohou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) a je následující
1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace,
vztah k jiným koncepcím.
2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní
nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by
nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace.
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.
5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje
nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná
území a ptačí oblasti.
6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo
územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na
obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu,
ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a
vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant
řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení.
8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
9. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na mezinárodní nebo
komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení
způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace
a jejich zohlednění při výběru variant řešení.
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10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na
životní prostředí.
11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí.
12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Procesní náležitosti části A se dále řídí § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů“).
Pro část A jsou dále určující požadavky Ústeckého kraje definované ve stanovisku k návrhu zadání ÚP
Světec ze dne 13.08.2014, č.j. 2875/ZPZ/2014/SEA, JID 115187/2014/KUUK
a) „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ je třeba zpracovat v rozsahu přílohy stavebního
zákona. Zpracovatel se zaměří na vlivy navrhovaných záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na
možnost celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí.
b) „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ musí být zpracované na základě přílohy
stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona a bude nedílnou součástí návrhu
územně plánovací dokumentace.
c) Musí být podrobně popsány vlivy záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového
negativního ovlivnění složek životního prostředí a možné ovlivnění zdraví obyvatelstva.
d) Součástí „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí“ bude vypracování kapitoly závěry a
doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroků, zda lze z
hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem
souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit.

C.1.3 Část A Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
C.1.3.1 Závěr vyhodnocení
Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí přineslo tyto výsledky:
1.

Celkové hodnocení vlivů ÚP na životní prostředí je spíše pozitivní.

2.

ÚP jako celek je hodnocen jako proveditelný.

3.

Vliv ÚP na přírodu je hodnocen jako pozitivní.

4.

Vliv ÚP na krajinný ráz byl indikován jako pozitivní.

5.

Vliv na funkčnost ÚSES je hodnocen jako vysoce pozitivní. Jedná se doplnění ploch krajinné zeleně, dotvářející
systém lokálních prvků ÚSES.

6.

ÚP má mírně negativní vliv na ZPF vlivem trvalých záborů, to se týká hlavně ploch pro bydlení a výrobu.

7.

ÚP má v podstatě neutrální vliv na PUPFL.

8.

Z hlediska ovlivnění vodního režimu byl uplatněním ÚP indikován neutrální až mírně pozitivní vliv.

9.

Vliv ÚP na ochranu vodních toků byl indikován jako neutrální.

10.

Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví byly indikovány jako mírně pozitivní.

11.

Z hlediska rozložení kvality ovzduší a jejich zdravotních dopadů byl indikován velmi mírný negativní vliv
novým rozložením. Vytápění na nových plochách pro bydlení a činnost na plochách výroby nebude mít
významný negativní vliv na emisní zátěž v okolí.

12.

Zvýšená dopravní obsluha nových ploch pro bydlení a výrobu bude mít velmi mírný negativní vliv na hlukovou
zátěž v okolí příjezdových cest na lokality - hluková situace bude uplatněním ÚP ovlivněna mírně negativně.

13.

Vliv na památky byl indikován jako neutrální. Nebudou dotčeny.
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C.1.3.2 Doporučení zhotovitele vyhodnocení k ÚP
Zhotovitel vyhodnocení vlivů na životní prostředí doporučuje Krajskému úřadu Ústeckého jako dotčenému
orgánu:
1.

Vydat souhlasné stanovisko k návrhu ÚP jako celku s tím, že pro některé plochy změn
se stanoví podmínky k předcházení, eliminaci nebo minimalizaci předpokládaných vlivů na životní prostředí.

2.

Vydat souhlasné stanovisko pro plochy bydlení na k.ú. Světec 18-Z, 19a-Z, 19b-P, 27-P, 34a-Z, 34b-Z, 35-P, pro
plochy smíšené obytné na k.ú. Světec 28-P, 29-P a pro plochy veřejných prostranství 30-P, 31-P na k.ú. Světec
s podmínkou:
a) specifikovat využití a uspořádání ploch formou podrobné územní studie,

3.

Pro zástavbu ploch bydlení BV uplatnit tyto požadavky:
a) zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně), tj. rozčlenit jednotlivé
plochy propustnými plochami tak jak je navrženo i částečně v ÚP;
b) vhodně organizovat dopravní obsluhu, především s ohledem na minimalizaci hlukové zátěže;
c) skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;
d) důsledně vyžadovat na nových plochách bydlení ekologické způsoby vytápění.

4.

Vydat souhlasné stanovisko ke všem plochám krajinné zeleně pro vytváření prvků ÚSES a zajistit ochranu
stávajících prvků ÚSES při výstavbě jiných zastavitelných ploch nebo ploch přestavby.

5.

Požadovat v dalším územním rozvoji obce, zejména při stavební činnosti, uplatnění v maximální možné míře
relevantní postupy, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména:
a) na základě podrobných územních studií minimalizovat zásahy do území, zejména do ploch ZPF;
b) nezastavovat a nezpevňovat plochy, které jsou součástí ÚSES;
c) organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně;
d) skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;
e) vodní toky, které zůstanou součástí zastavitelných ploch, zahrnout do veřejných prostranství;
f) zpevněné plochy rozčlenit propustnými plochami (zeleň) pro vsak dešťové vody;
g) zajistit správné hospodaření se srážkovými vodami, retence a vsakování dešťových vod ze střech a chodníků
(vsakovací pásy, plochy zeleně);
h) vhodně organizovat dopravní obsluhu s cílem eliminace hlukové a emisní zátěže;
i) realizovat v nezbytném případě protihluková opatření na objektech.

C.1.4 Část B Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Ve stanovisku k zadání Územního plánu Světec ze dne 12. 8. 2014 pod č.j. 114601/2014/KUUK orgán ochrany
přírody vylučuje, že návrh územního plánu bude mít samostatně či ve spojení s jinými záměry významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí,
jelikož se v celém území obce Světec nenachází výše zmíněná lokalita, resp. oblast. Nejbližší evropsky
významnou lokalitou vzdálenou cca 4 km od správního území obce je EVL Bořeň.
S ohledem na výše uvedené nebyla dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Světec na území Natura 2000 vůbec
zpracována.

C.1.5 Část C-F Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
C.1.5.1 Stručný závěr vyhodnocení vlivů ÚP Světec na udržitelný rozvoj území
Na základě požadavků, jež vznesl Krajský úřad Ústeckého kraje ve svých stanoviscích k zadání územního plánu,
bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
v platném znění nebo ve znění pozdějších předpisů.
Územní plán jako celek přispívá k udržitelnému rozvoji území obce i širšího území správního obvodu ORP Bílina.
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Z hlediska územních podmínek pro příznivé životní prostředí je pozitivní zejména návrh plynofikace rozvojových
ploch pro bydlení ve Štrbicích a v Úpoři. Pozitivní vliv má také návrh přestavby betonárky v historickém jádru
Světce a stabilizace plochy pro rekreaci na ploše bývalého odkaliště Eleonora, čímž ÚP vylučuje další činnost
související s těžbou na této ploše. Negativním jevem je rozsah předpokládaného záboru ZPF.
Z hlediska územních podmínek pro hospodářský rozvoj lze hodnotit vymezení ploch rekreace a sportu pro možný
rozvoj základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu jako ekonomického odvětví s vyšší přidanou
hodnotou.
Pro územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel je zásadní navržené zatraktivnění obce pro bydlení,
které je dáno nejen vymezením dostatečných ploch pro bydlení, ale i doplněním ploch pro občanské vybavení,
pro krátkodobou rekreaci (plochy v okolí vodní plochy Márinky) a pro zatraktivnění krajiny.

C.1.5.2 Doporučení vyplývající pro ÚP z vyhodnocení vlivů ÚP Světec na udržitelný rozvoj území
Na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a na územní podmínky pro příznivé životní prostředí,
pro ekonomický rozvoj a pro soudržnost společenství lze doporučit projednání a vydání ÚP v navržené podobě
s těmito doporučeními a podmínkami
1.

Vydat souhlasné stanovisko k návrhu ÚP jako celku s tím, že pro některé plochy změn
se stanoví podmínky k předcházení, eliminaci nebo minimalizaci předpokládaných vlivů na životní prostředí.

2.

Vydat souhlasné stanovisko pro plochy bydlení na k.ú. Světec 18-Z, 19a-Z, 19b-P, 27-P, 34a-Z, 34b-Z, 35-P, pro
plochy smíšené obytné na k.ú. Světec 28-P, 29-P a pro plochy veřejných prostranství 30-P, 31-P na k.ú. Světec
s podmínkou:

3.

Specifikovat využití a uspořádání ploch formou podrobné územní studie,

4. Pro zástavbu ploch bydlení BV uplatnit tyto požadavky
a) zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně), tj. rozčlenit
jednotlivé plochy propustnými plochami tak jak je navrženo i částečně v ÚP;
b) vhodně organizovat dopravní obsluhu, především s ohledem na minimalizaci hlukové zátěže;
c) skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace poškozených ploch;
d) důsledně vyžadovat na nových plochách bydlení ekologické způsoby vytápění.
5. Požadovat v dalším územním rozvoji obce, zejména při stavební činnosti, uplatnění v maximální možné
míře relevantní postupy, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména
a) na základě podrobných územních studií minimalizovat zásahy do území, zejména do ploch ZPF;
b) nezastavovat a nezpevňovat plochy, které jsou součástí ÚSES;
c) organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně;
d) zajistit vsakování dešťových vod ze střech a chodníků rozčleněním zpevněných ploch propustnými
plochami (vsakovací pásy, plochy zeleně);
e) vhodně organizovat dopravní obsluhu s cílem eliminace hlukové a emisní zátěže;
f)

realizovat v nezbytném případě protihluková opatření na objektech.

C.1.6 Úprava vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání
V souvislosti se změnami v návrhu ÚP pro veřejné projednání byla provedena rovněž úprava vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území včetně úpravy vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Předmětem změn v návrhu ÚP bylo:
·

doplnění ploch veřejných prostranství (62-Z, 63-Z, 64-Z), plochy dopravní infrastruktury (58-Z) a
technické infrastruktury (60-P, 61-Z), plochy drobné řemeslné výroby (26-P se zastavěnou plochou do
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1ha), plochy lehké výroby (59-Z určená k rozšíření manipulační plochy stávajícího výrobního areálu) a
plochy změn v krajině (105-K, 109-K)
·

vypuštění ploch venkovského bydlení (06b-Z, 20-P, 21-P, 26-P, 42-P), ploch rekreace (13-Z, 15-Z, 44-Z,
105-K), ploch pro sport (01-Z, 17-Z) a plochy drobné a řemeslné výroby (03-Z)

V upraveném hodnocení byly zohledněny též úpravy rozsahu zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Úprava části A Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V kap. 7 – Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů ÚP došlo k aktualizaci údajů v souvislosti
s vypuštěnými a nově vymezenými plochami.
Hodnocení vlivů na životní prostředí (kap. 7.1. – 7.3.) ani Rozsah a znění opatření pro předcházení, snížení a
kompenzaci možných vlivů na životní prostředí (kap. 9) se úpravami v návrhu ÚP nemění.
V kap. 12 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí je zohledněno vypuštění ploch a vymezení nových, pro které se
stanovuje podmínka pořízení územní studie následovně:
ozn.

název územní studie

plochy změn dotčené podmínkou zpracování územní
studie

katastrální území

US-01

Světec – západ

16-Z, 18a-Z, 18b-Z, 19a-Z, 19b-P, 19c-Z

Světec

US-02

Světec - střed

27-P, 28-P, 29-P, 30-P, 31-P

Světec

US-03

Světec – východ

34a-Z, 34b-Z, 35-P

Světec

V kap. 14 Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí se mění
znění bodu 2 v návaznosti na upravené vymezení ploch s podmínkou pořízení ÚS takto:
Vydat souhlasné stanovisko pro plochy bydlení na k.ú. Světec 18, 19, 34 a 35 a pro plochy smíšené
obytné 27, 28 a 29 s podmínkou:
· specifikovat využití a uspořádání ploch formou podrobné územní studie
Úprava částí C-F Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
V úvodní části (kap. 2.3) a částech C, E a F došlo k aktualizaci údajů v souvislosti s vypuštěnými a nově
vymezenými plochami. V závěrečných doporučeních bylo upraveno znění bodů 1 a 2 takto:
1. Zvážit potřebnost vymezení ploch pro bydlení 05-Z a 06a-Z v Chotějovicích. Jedná se o prostorově
oddělenou lokalitu bez historické vazby na jádrové území obce Světec. Celé obytné území sídla
Chotějovice je vystaveno nadměrné environmentální zátěži hlukem a emisemi ze silniční a železniční
dopravy a z provozu blízkého povrchového lomu Bílina a provozu elektrárny Ledvice.
Z výše uvedených důvodů je rozvoj bydlení v Chotějovicích nevhodný.
2. Zvážit potřebnost vymezení plochy pro bydlení 53a-Z ve Štrbicích. Rozvojová plocha nevhodně
expanduje do svahů vrchu Hůrka až k samému okraji lesního masivu a nevhodně dosahuje až na hranici
správního území obce Světec.

C.1.7 Úprava vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné
projednání
Na základě úprav návrhu ÚP Světec, vyplývajících z výsledků veřejného projednání, bylo Krajským úřadem
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 29.1.2019 vydáno stanovisko (JID
18925/2019/KUUK), v následujícím znění:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 3. 1. 2019 návrh Územního
plánu Světec s žádostí o vydání stanoviska podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
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prostředí, v platném znění a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. U návrhu
Územního plánu Světec, došlo po vyhodnocení výsledků veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu
územního plánu.
Z posouzení obsahu návrhu změny územního plánu a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), provedl
zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona zjišťovací řízení podle § 10i odst. 2 s následujícím
závěrem: navržené změny Územního plánu Světec je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Součástí podstatných úprav územního plánu je plocha 59-Z (1,203 ha) s funkčním využitím drobná a řemeslná
výroba, kdy došlo k úpravě její jižní hranice, plocha 65-Z (0,392 ha) s funkčním využitím lehká výroba, kde
důvodem jejího vymezení je rozšíření manipulačních a skladovacích ploch přilehlého výrobního areálu a
vybudování dopravního napojení, plocha 66- Z (8,190 ha) s funkčním využitím lehká výroba, která je vymezena
pro výstavbu logistické haly, plocha 67-Z (0,606 ha) a 68-Z (7,091 ha) s funkčním využitím drobná a řemeslná
výroba, které jsou vymezeny pro umístění pozemků a objektů pro těžbu a zpracování dřeva, dále je vymezen
koridor X02 – koridor cyklostezky, koridor X03 – koridor silniční dopravy vymezený za účelem přímého napojení
silnic III/25321 a III/25316, koridor X04 – koridor dvojitého vedení 400 kV vymezený v souladu s Aktualizací č. 1
ZÚR Ústeckého kraje. Dále je součástí změn změna způsobu využití stabilizované plochy (na plochu lehké
výroby) s ohledem na skutečný stav a provozované výrobní aktivity areálu VHS holding s.r.o.
V souladu s výše uvedeným stanoviskem byla provedena úprava Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, zahrnující posouzení ploch, nově vymezených po veřejném
projednání návrhu ÚP. Upravené VVURÚ je nedílnou součástí dokumentace ÚP Světec.

C.2 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona
C.2.1. Stanovisko krajského úřadu k návrhu ÚP Světec ke společnému jednání
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 5.11.2015 žádost
pořizovatele dle §50, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, včetně všech stanovisek, připomínek a
výsledků konzultací, k vydání stanoviska k návrhu koncepce podle §10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Krajský úřad Ústeckého kraje vydal k vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Světec na životní prostředí dne 25.1.2016
pod číslem jednacím 2875/ZPZ/2014/SEA, souhlasné stanovisko, v tomto znění:
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STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
Název koncepce:
Umístění koncepce:

ÚZEMNÍ PLÁN Světec
kraj

Ústecký

obec

Světec

Předkladatel koncepce:

Městský úřad Bílina
odbor stavební úřad a životní prostředí

IČ předkladatele:

266230

Zpracovatel posouzení:

Ing. Dalibor Vostál
Kounicova 31
602 00 Brno
osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování
vlivů na životní prostředí – rozhodnutí o autorizaci
č.j. 2167/326/OPV/93

Průběh posuzování:
Návrh zadání územního plánu Světec byl Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, předložen dne 17. 7. 2014. Dne 13. 8. 2014 bylo vydáno stanovisko podle §
10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), s výsledkem: územní plán Světec je nutno posoudit z hlediska vlivů na
životní prostředí. Návrh zadání územního plánu včetně identifikačních údajů a stanoviska SEA byl
zveřejněn dne 19. 8. 2014 v Informačním systému
SEA.
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu podle § 10i odst. 2 zákona požadovalo zpracování
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro celý územní plán. Zpracovatel se měl
zaměřit na vlivy záměrů na poměry v dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového negativního
ovlivnění složek životního prostředí.
Krajský úřad Ústeckého kraje jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydal k návrhu zadání
územního plánu stanovisko ze dne 12. 8. 2014, č.j. 3022/ZPZ/2014/N-2091, JID: 114601/2014/KUUK,
ve kterém sdělil, že lze vyloučit, že návrh zadání územního plánu Světec může mít samostatně či ve
spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých
evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého
kraje.
Společné jednání o návrhu územního plánu Světec se konalo dne 5. 8. 2015 v budově Městského
úřadu Bílina. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 5. 11.
2015 žádost pořizovatele podle § 50 odst. 5 stavebního zákona včetně všech stanovisek, připomínek
a výsledků konzultací jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g a § 10i
zákona. Dne 3. 12. 2015 byla prodloužena lhůta o uplatnění stanoviska.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí předložené k návrhu územního plánu Světec
bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno ve smyslu § 18, resp. § 50, zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu
přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Hodnocení koncepce
1. Charakter a rozsah koncepce
Předmětem posouzení je územní plán Světec. Řešené území tvoří 5 katastrálních území Chotějovice,
Chotovenka, Pohradice, Světec a Štrbice.
Obsahem návrhu územního plánu obce Světec je vymezení 35 nových zastavitelných ploch, 23 ploch
přestavby a 5 změn pro plochy přírodní. Návrh územního plánu se soustředí především na vymezení
nových ploch pro obytnou výstavbu, ploch pro rozvoj výroby, občanské vybavenosti včetně
sportovních zařízení a na odstranění dopravních problémů. Součástí návrhu je upřesnění a vymezení
místního systému ekologické stability.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů koncepce na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti
Územní plán Světec má mírně negativní vliv na životní prostředí. Především to způsobují navržené
zastavitelné plochy o značné rozloze, které zabírají velkou část volné přírodní krajiny. Jedná se
především o plochy bydlení. Tyto plochy budou mít také negativní vliv na půdní fond. Zábor
hodnotných půd I. a II. třídy ochrany pro zastavitelné plochy činí cca 5 % z celkového zásahu do ZPF,
což lze považovat za malý zásah do hodnotných půd. V územním plánu nejsou navrženy žádné
plochy, které by umožnily činnosti výrazně poškozující jednotlivé složky životního prostředí. Z hlediska
územních podmínek pro příznivé životní prostředí je pozitivní zejména návrh plynofikace rozvojových
ploch pro bydlení ve Štrbicích a v Úpoři a návrh ČOV ve Štrbicích. Další pozitivní vliv má návrh
přestavby betonárky v historickém centru Světce a stabilizace plochy pro rekreaci na ploše bývalého
odkaliště Eleonora. Vlivy územního plánu Světec na přírodu a krajinu a na prvky ÚSES jsou
hodnoceny jako výrazně pozitivní. Jedná se o doplnění ploch krajinné zeleně, které dotvářejí systém
lokálních prvků ÚSES.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů koncepce na životní prostředí
Ve většině navržených ploch nebyly zjištěny významné vlivy na životní prostředí. Navržený způsob
využití území je za předpokladu plnění právních požadavků z hlediska ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví přijatelný. Zpracovatel vyhodnocení SEA doporučuje návrh územního plánu Světec
ke schválení. V rámci projektové přípravy konkrétních záměrů bude v souladu se zákonem č.
100/2011 Sb. v platném znění aplikován proces EIA, který přispěje k minimalizaci vlivu staveb na
životní prostředí a veřejné zdraví.
4. Varianty
Územní plán Světec je navrhován v jediné aktivní variantě.
Stanovisko
Na základě návrhu územního plánu, dokumentace k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyjádření podaných k návrhu
územního plánu, k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a k vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve smyslu § 10g a § 10i uvedeného zákona vydává

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí k návrhu územního plánu Světec
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při respektování podmínek prostorových a funkčních regulativů uvedených ve vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí v navazujících územních řízeních.
Podmínky souhlasného stanoviska:
1.

Při konkretizaci záměrů na jednotlivých dílčích plochách postupovat v souladu se zákonem č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i u podlimitních záměrů s požadavkem na
adekvátní kompenzace. V případě variantního řešení vybrat variantu s minimálními dopady na
životní prostředí a ochranu veřejného zdraví.

2.

Uplatnění záměrů v lokalitě je nutné podmínit pořízením územní studie. Prověří a zohlední širší
vazby ploch vymezených pro zpracování územní studie a prověří a navrhne podrobné
urbanistické uspořádání ploch, navrhne vymezení veřejných prostranství, vymezení pozemků a
stanoví způsob využití a prostorové uspořádání zástavby na pozemcích.

3.

Uplatnění záměrů v lokalitě
·
·
·
·
·

105-K (rekreace na plochách přírodního charakteru), 13-Z, 14-Z, 15-Z (rekreace
hromadná), 16-Z (veřejná zeleň) a 17-Z (sport) v k.ú. Světec a Chotějovice
16-Z (veřejná zeleň) a 18a-Z, 18b-Z, 19a-Z, 19-b-P, 19c-Z, 20-P a 21-P (bydlení
vesnické) v k.ú. Světec
34a-Z, 34b-Z, 35-P (bydlení vesnické) v k.ú. Světec
26-P, 27-P, 30-P (bydlení vesnické) a 28-P, 29-P (plochy smíšené obytné – venkovské)
v k.ú. Světec
53a-Z a 53b-Z (bydlení vesnické) v k.ú. Štrbice

Uplatnění záměrů v lokalitě je nutné podmínit pořízením územní studie. Prověří a zohlední širší
vazby ploch vymezených pro zpracování územní studie a prověří a navrhne podrobné
urbanistické uspořádání ploch, navrhne vymezení veřejných prostranství, vymezení pozemků a
stanoví způsob využití a prostorové uspořádání zástavby na pozemcích.
4.

Uplatnění záměrů v lokalitě
·
·
·
·
·

105-K (rekreace na plochách přírodního charakteru), 13-Z, 14-Z, 15-Z (rekreace
hromadná), 16-Z (veřejná zeleň) a 17-Z (sport) v k.ú. Světec a Chotějovice
16-Z (veřejná zeleň) a 18a-Z, 18b-Z, 19a-Z, 19-b-P, 19c-Z, 20-P a 21-P (bydlení
vesnické) v k.ú. Světec
34a-Z, 34b-Z, 35-P (bydlení vesnické) v k.ú. Světec
26-P, 27-P, 30-P (bydlení vesnické) a 28-P, 29-P (plochy smíšené obytné – venkovské)
v k.ú. Světec
53a-Z a 53b-Z (bydlení vesnické) v k.ú. Štrbice

je nutné podmínit pořízením územní studie. Prověří a zohlední širší vazby ploch vymezených pro
zpracování územní studie a prověří a navrhne podrobné urbanistické uspořádání ploch, navrhne
vymezení veřejných prostranství, vymezení pozemků a stanoví způsob využití a prostorové
uspořádání zástavby na pozemcích.
4.

U všech navržených ploch je nutné dodržovat regulativy stanovené územně plánovací
dokumentací, včetně procentuálního zastoupení zeleně.

5.

Podmínky týkající se územně plánovací dokumentace je nutné zahrnout do návrhu územního
plánu. Ostatní podmínky je nutné respektovat při navazujících řízeních.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
RNDr. Tomáš Burian
v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde
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C.2.2. Stanovisko krajského úřadu k upravenému návrhu ÚP Světec pro veřejné
projednání
Na základě stanoviska KÚ ÚK byl upraven návrh a odůvodnění ÚP Světec do podoby pro veřejné projednání,
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. K upravenému vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 16.8.2017 vydáno stanovisko
(JID 112071/2017/KUUK), v následujícím znění:
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů na koncepce na životní prostředí
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPV),
vydal k návrhu územního plánu souhlasné stanovisko dle § 10 h a 10i zákona ze dne 25. 1. 2016, č. j.
2875/ZPZ/2014/SEA – stanovisko.
Změny v návrhu ÚP Světec pro veřejné projednání spočívají ve vypuštění ploch venkovského bydlení (06b-Z, 20P, 21-P, 26-P, 42-P), ploch rekreace (13-Z, 15-Z, 44-Z, 105- K), ploch pro sport (01-Z, 17-Z), ploch drobné a
řemeslné výroby (03-Z), dále v doplnění ploch veřejných prostranství (62-Z, 63-Z, 64-Z), plochy dopravní
infrastruktury (58-Z) a technické infrastruktury (60-P, 61-Z), plochy drobné řemeslné výroby (26-P se zastavěnou
plochou do 1ha), plochy lehké výroby (59-Z určená k rozšíření manipulační plochy stávajícího výrobního areálu),
plochy změn v krajině (105-K, 109-K) a v aktualizaci výměr některých ploch s upraveným rozsahem. Změny v
návrhu ÚP nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)
podle ZPV.

C.2.3. Stanovisko krajského úřadu k upravenému návrhu ÚP Světec pro opakované
veřejné projednání
Z vyhodnocení výsledků veřejného projednání vyplynulo, že je nezbytné přistoupit k opakovanému veřejnému
projednání. V této souvislosti si pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, zda
má být upravený návrh posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí. Po posouzení předložených podkladů
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 29.01.2019 stanovisko č.j.:
18935/2019/KUUK, kterým konstatoval, že ÚP Světec je nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
S ohledem na výše uvedené bylo upraveno Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Světec na udržitelný rozvoj území
včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále jen VVURÚ). Návrh ÚP Světec spolu s VVURÚ byl v rámci
opakovaného veřejného projednání projednán v souladu s § 50 odst. (1) – (3) stavebního zákona s dotčenými
orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností.
V souladu s § 50 odst. (5) stavebního zákona obdržel dne 26.7.2019 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, žádost pořizovatele včetně všech stanovisek, připomínek a výsledků
konzultací, k vydání stanoviska k návrhu koncepce podle §10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění.
Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK) vydal k vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Světec na životní prostředí
dne 31.7.2019 pod číslem jednacím 124288/2019/KUUK, souhlasné stanovisko, v následujícím znění:
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STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně
některých
souvisejících
zákonů
(zákon
o
posuzování
vlivů
na
životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Název
Umístění
Pořizovatel

Územní plán Světec
Ústecký kraj, obec Světec
Městský úřad Bílina
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Zpracovatel

RNDr. Ivo Staněk (držitel osvědčení odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve
smyslu § 19 zákona, č. 8200/1309/OPV/93)
- Zhotovitel části A: Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí

Průběh posuzování
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona,
vydal k návrhu Územního plánu Světec souhlasné stanovisko dle § 10 g zákona dne 25. 1. 2016, č. j. 2875/ZPZ/2014/SEA –
stanovisko. Obsahem návrhu územního plánu obce Světec bylo vymezení 35 nových zastavitelných ploch, 23 ploch
přestavby a 5 změn pro plochy přírodní. Návrh územního plánu se soustředil především na vymezení nových ploch pro
obytnou výstavbu, ploch pro rozvoj výroby, občanské vybavenosti včetně sportovních zařízení a na odstranění dopravních
problémů. Součástí návrhu bylo upřesnění a vymezení místního systému ekologické stability. Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 3. 1. 2019 žádost o vydání stanoviska podle § 10i zákona k podstatné
úpravě návrhu Územního plánu Světec, ke které došlo po vyhodnocení výsledků veřejného projednání. Součástí
podstatných úprav územního plánu je plocha 59-Z (1,203 ha) s funkčním využitím drobná a řemeslná výroba, kdy došlo k
úpravě její jižní hranice, plocha 65-Z (0,392 ha) s funkčním využitím lehká výroba, kde důvodem jejího vymezení je rozšíření
manipulačních a skladovacích ploch přilehlého výrobního areálu a vybudování dopravního napojení, plocha 66- Z (8,190 ha)
s funkčním využitím lehká výroba, která je vymezena pro výstavbu logistické haly, plocha 67-Z (0,606 ha) a 68-Z (7,091 ha) s
funkčním využitím drobná a řemeslná výroba, které jsou vymezeny pro umístění pozemků a objektů pro těžbu a zpracování
dřeva, dále je vymezen koridor X02 – koridor cyklostezky, koridor X03 – koridor silniční dopravy vymezený za účelem
přímého napojení silnic III/25321 a III/25316, koridor X04 – koridor dvojitého vedení 400 kV vymezený v souladu s
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Aktualizací č. 1 ZÚR Ústeckého kraje. Dále je součástí změn změna způsobu využití stabilizované plochy (na plochu lehké
výroby) s ohledem na skutečný stav a provozované výrobní aktivity areálu VHS holding s.r.o.
Návrh změn územního plánu nevylučuje vymezení ploch pro umístění záměrů podléhajících posouzení, a proto je nutno
Návrh Územního plánu Světec posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad vydal k navrženým změnám Územního plánu Světec také stanovisko dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém konstatuje, že lze vyloučit možnost, že předložený návrh změny
územního plánu Světec bude mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na předměty ochrany, popř. celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Návrh Územního plánu Světec a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Světec na udržitelný rozvoj území včetně části A:
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí byly předány v listinné a elektronické podobě dne 27. 3. 2019 na Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Žádost o stanovisko dle § 10g zákona včetně stanovisek a připomínek obdržených v rámci opakovaného veřejného
projednání konaného dne 29. 4. 2019 byly doručeny na krajský úřad dne 26. 7. 2019.
Stručný popis posuzování
Předmětem vyhodnocení je Územní plán Světec v etapě návrhu. Dokumentace je zpracována pro celé správní území obce
Světec tvořeného 5 katastrálními územími: Chotějovice, Chotovenka, Pohradice, Světec, Štrbice o celkové rozloze 1234 ha.
Návrh ÚP je zpracován v jedné variantě a definuje urbanistickou koncepci obce, koncepci obce, koncepci dopravní
infrastruktury, koncepci technické infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny a další náležitosti dané právními předpisy.
Obsahem úpravy návrhu Územního plánu Světec je vymezení následujících ploch změn:
29 ploch bydlení, 2 plochy rekreace, 1 plocha občanského vybavení, 12 ploch veřejných prostranství, 2 plochy smíšené
obytné, 3 plochy dopravní infrastruktury, 3 plochy technické infrastruktury, 7 ploch výroby a skladování, 11 ploch systému
sídelní zeleně, 31 přírodních ploch, 4 koridory pro vedení dopravní infrastruktury a 1 koridor pro vedení technické
infrastruktury.
Hlavním cílem je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného území, a to zejména dostatečnou nabídkou ploch pro
novou obytnou výstavbu, pro podporu podnikatelských aktivit s rozvojem výroby, služeb a také pro rozvoj a zkvalitnění
občanské vybavenosti. Přitom je uplatňována zásada ochrany architektonických, urbanistických a přírodních hodnot
řešeného
území. Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce a obcí, stávající strukturu osídlení
doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a rozvíjí ji do nových ploch. Návrh se soustředil především na nalezení nových
ploch pro obytnou výstavbu, na nalezení ploch pro rozvoj výroby a skladování, občanské vybavenosti včetně sportovních
zařízení a na odstranění dopravních závad. Součástí návrhu je upřesnění a vymezení místního systému ekologické stability
a rovněž také koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu.
Návrh koncepce rozvoje řešeného území vychází z následujících zásad:
- jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty území;
- je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu;
- v zájmu ochrany zemědělské půdy je přednostně uvažováno se zástavbou proluk;
- jsou navrženy plochy pro rozvoj občanské vybavenosti, výroby a výrobních služeb;
- je navrženo odstranění nedostatků ve vybavení území technickou infrastrukturou;
- jsou respektovány vazby na nejbližší centrum osídlení základního významu.
Závěry posuzování:
Celkové hodnocení vlivů ÚP na životní prostředí je spíše pozitivní a ÚP jako celek je hodnocen jako proveditelný. Vliv ÚP na
přírodu, krajinný ráz, ÚSES je hodnocen jako pozitivní. Jedná se o doplnění ploch krajinné zeleně, dotvářející systém
lokálních prvků ÚSES. ÚP má mírně negativní vliv na ZPF vlivem trvalých záborů, které se týkají hlavně ploch pro bydlení a
výrobu. Vliv na PUPFL byl vyhodnocen jako neutrální. Z hlediska ovlivnění vodního režimu byl uplatněním ÚP indikován
neutrální až mírně pozitivní vliv. Vliv na ochranu vodních toků byl indikován jako neutrální. Jako mírně pozitivní byly
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hodnoceny vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví. Z hlediska rozložení kvality ovzduší a jejich zdravotních dopadů byl
indikován velmi mírný negativní vliv novým rozložením. Vytápění na nových plochách pro bydlení a činnost na plochách
výroby nebude mít významný negativní vliv na emisní zátěž v okolí. Hluková zátěž byla vyhodnocena mírně negativně z
důvodu zvýšené dopravní obsluhy nových ploch pro bydlení a výrobu. Vliv na památky byl indikován jako neutrální.
Stanovisko:
Na základě návrhu územního plánu, vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), vyjádření dotčených
orgánů státní správy a připomínek veřejnosti uplatněných ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona, Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu § 10g uvedeného zákona vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
k návrhu Územního plánu Světec
Podmínky souhlasného stanoviska:
1. Plochy bydlení BV budou rozčleněny na jednotlivé plochy propustnými plochami tak, jak je navrženo i částečně v ÚP;
dopravní obsluha v těchto plochách bude organizována s ohledem na minimalizaci hlukové zátěže; skrývka ornice bude
využita pro rekultivace poškozených ploch; na nových plochách bydlení bude vyžadován ekologický způsob vytápění.
2. Bude zajištěna ochrana stávajících prvků ÚSES při výstavbě jiných zastavitelných ploch nebo ploch přestavby.
3. V dalším územním rozvoji obce, zejména při stavební činnosti, budou uplatněny v maximální možné míře relevantní
postupy, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména: na základě podrobných územních studií
minimalizovat zásahy do území, zejména do ploch ZPF; nezastavovat a nezpevňovat plochy, které jsou součástí ÚSES;
organizovat výstavbu tak, aby zemědělská půda byla zabírána postupně; skrýt ornici a využít skrývku pro rekultivace
poškozených ploch; vodní toky, které zůstanou součástí zastavitelných ploch, zahrnout do veřejných prostranství;
zpevněné plochy rozčlenit propustnými plochami (zeleň) pro vsak dešťové vody; zajistit správné hospodaření se
srážkovými vodami, retence a vsakování dešťových vod ze střech a chodníků (vsakovací pásy, plochy zeleně); vhodně
organizovat dopravní obsluhu s cílem eliminace hlukové a emisní zátěže; realizovat v nezbytném případě protihluková
opatření na objektech.
4. Při konkretizaci záměrů na jednotlivých dílčích plochách bude postupováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, s požadavkem na adekvátní kompenzace. V případě variantního řešení bude vybrána
varianta s minimálními dopady na životní prostředí a ochranu veřejného zdraví.
5. Realizace následujících ploch bude podmíněna pořízením územní studie, která prověří a zohlední širší vazby ploch,
vymezených pro zpracování územní studie a prověří a navrhne podrobné urbanistické uspořádání ploch, navrhne
vymezení veřejných prostranství, vymezení pozemků a stanoví způsob využití a prostorové uspořádání
zástavby na pozemcích.
· 18-Z, 19a-Z, 19b-P, 27-P, 34a-Z, 34b-Z, 35-P – plochy bydlení v k. ú. Světec,
· 28-P, 29-P – plochy smíšené obytné v k. ú. Světec,
· 30-P, 31-P – plochy veřejných prostranství v k. ú. Světec
6. U všech navržených ploch je nutné dodržovat regulativy stanovené územně plánovací dokumentací, včetně
procentuálního zastoupení zeleně.
7. Podmínky týkající se územně plánovací dokumentace je nutné zahrnout do návrhu územního plánu. Ostatní podmínky je
nutné respektovat při navazujících řízeních.
Z procesu vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že návrh Územního plánu Světec lze dle
závěrů vyhodnocení SEA považovat za akceptovatelný. Zpracovatelem vyhodnocení SEA byla navržena opatření s cílem
předcházení, snížení či kompenzace identifikovaných potenciálně negativních vlivů.
Zároveň Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na ustanovení § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., podle kterého bez
stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Dále je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky
vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce
nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepci je
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dále povinen zveřejnit včetně prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona a zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 10h zákona.
Případná další opatření mohou být navržena v rámci projednávání záměrů resp. související projektové dokumentace a
dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí. Předpokládá se dodržování všech zákonných předpisů na ochranu
jednotlivých složek životního prostředí.
Pokud budou do změn územního plánu přidávány nové návrhové lokality nebo pokud se budou významně měnit hranice,
funkční využití ploch či jejich regulativy, bude nutné tyto změny vyhodnotit z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. V
případě, že by tyto nové změny mohly ovlivnit evropsky významné lokality a ptačí oblasti, bude nutné je vyhodnotit také
z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000.
Obec Světec (jako dotčený územně samosprávný celek) žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění informace o
stanovisku SEA na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň žádáme, aby nám bylo neprodleně zasláno
písemné potvrzení o vyvěšení této informace na úřední desce.
Se stanoviskem SEA a podkladovými materiály se lze seznámit rovněž na internetových stránkách www.cenia.cz/sea.
Toto stanovisko SEA není závazným stanoviskem ani rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat.
Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

C.3 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly
Na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného k
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Světec na životní prostředí dne 25.1.2016 pod č.j.: 2875/ZPZ/2014/SEA
(uplatněného ke SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚP SVĚTEC) byla dokumentace upravena pro veřejné
projednání při respektování všech stanovených požadavků.
Jednotlivé podmínky byly, s ohledem na další uplatněná stanoviska dotčených orgánů k návrhu ÚP Světec,
zohledněny takto:
Plochy 105-K, 13-Z, 14-Z, 15-Z, 16-Z a 17-Z v k.ú. Světec a k.ú. Chotějovice:
·

Plochy 105-K (RN) a 13-Z (RH) byly vypuštěny z důvodu nesouhlasu Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a na základě dodatečné dohody s obcí Světec. Jiná
vhodná poloha pro plochy rekreace ve vazbě na tok Bíliny (vodácká turistika), mimo pozemky ZPF a
mimo záplavová území nebyla nalezena. Z důvodu vypuštění ploch podmínka zpracování územní studie
nebyla stanovena.

·

Plochy 15-Z (RH) a 17-Z (OS) byly s ohledem na nesouhlasné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, v celém rozsahu vymezeny jako plochy územní
rezervy (R04 a R05), se zachováním navrženého způsobu využití. Plocha 16-Z (ZV) byla v západní
části v poloze mezi plochami územní rezervy R04 a R05 vymezena rovněž jako plocha územní rezervy
(R03), se zachováním navrženého způsobu využití. Z důvodu vymezení záměrů jako plochy územní
rezervy podmínka zpracování územní studie nebyla stanovena.
(V navazující etapě byla v návrhu ÚP Světec na základě výsledků veřejného projednání zbývající část
plochy 16-Z zcela vypuštěna, resp. začleněna do přilehlých zastavitelných ploch bydlení 18-Z a 19a-Z.)
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·

Plocha 14-Z (RH) byla zachována jako zastavitelná plocha, na základě dodatečného požadavku
pořizovatele a obce Světec a s ohledem na současné využití tohoto území však byla vymezena jako
plocha individuální rekreace (RI). Přehodnocení navrženého způsobu využití je rovněž důsledkem
úprav ve vymezení záměrů v navazujícím území, kde plochy změn určené pro rozvoj rekreačního
potenciálu území okolo vodní plochy Márinka byly buď vymezeny jako plochy územní rezervy nebo
vypuštěny. Vymezení izolované plochy pro hromadnou rekreaci tak postrádá své opodstatnění, stejně
jako podmínka pořízení územní studie pro tuto plochu. Z uvedeného důvodu podmínka zpracování
územní studie nebyla stanovena.

Plochy 16-Z, 18a-Z, 18b-Z, 19a-Z, 19b-P, 19c-Z, 20-P a 21-P v k.ú. Světec:
·

Zastavitelná plocha 16-Z (ZV) byla redukována pouze na východní část propojující zastavitelné plochy
bydlení 18-Z a 19-Z.
(V navazující etapě byla v návrhu ÚP Světec na základě výsledků veřejného projednání zbývající část
plochy 16-Z zcela vypuštěna, resp. začleněna do přilehlých zastavitelných ploch bydlení 18-Z a 19a-Z.)

·

Plochy 18b-Z (BV) a 19c-Z (BV) byly s ohledem na nesouhlasné stanovisko Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, redukovány pouze na východní část
přiléhající k zastavěnému území a zastavitelným plochám 18a-Z, 19a-Z a 19b-P.
(V navazující etapě byly v návrhu ÚP Světec na základě výsledků veřejného projednání sloučeny plochy
18a-Z a 19a-Z do plochy 19a-Z a plochy 18b-Z a 19c-Z do plochy 18-Z.)

·

Pro plochy 16-Z, 18a-Z, 18b-Z, 19a-Z, 19b-P a 19c-Z byla stanovena podmínka zpracování územní
studie jako podmínka pro rozhodování o změnách v území.
(V navazující etapě byla v návrhu ÚP Světec na základě výsledků veřejného projednání podmínka
zpracování územní studie stanovena pro plochy 18-Z, 19a-Z a 19b-Z, v souladu s úpravami ve
vymezení ploch změn.)

·

Plochy 20-P (BV) a 21-P (BV) byly na základě požadavku obce Světec vypuštěny, s cílem zachování
celistvosti navazující plochy veřejné zeleně. Z důvodu vypuštění ploch podmínka zpracování územní
studie nebyla stanovena.

Plochy 34a-Z, 34b-Z, 35-P v k.ú. Světec:
·

Plochy 34a-Z (BV), 34b-Z (BV) a 35-P (BV) byly v upraveném návrhu ÚP Světec ponechány ve
stávajícím rozsahu a pro rozhodování o změnách v tomto území byla stanovena podmínka pořízení
územní studie.

Plochy 26-P, 27-P, 30-P, 28-P a 29-P v k.ú. Světec:
·

Plocha 26-P (BV) byla na základě připomínky vlastníka pozemku (společnost ABS – stavební
společnost, s r.o.) přehodnocena a vymezena jako plocha přestavby pro drobnou a řemeslnou výrobu
(VD). Výsledné řešení je kompromisem mezi soukromým zájmem o zachování současných výrobních
aktivit a obecním zájmem na zkvalitnění a posílení území centra a zámeckého areálu.

·

Plochy 27-P (BV), 30-P (BV), 28-P (SV) a 29-P (SV) byly v upraveném návrhu ÚP Světec ponechány
ve stávajícím rozsahu i s původně navrženým způsobem využití.

·

Pro plochy 27-P, 28-P, 29-P a 30-P (včetně přilehlé komunikace v ploše 31-P) byla stanovena podmínka
zpracování územní studie jako podmínka pro rozhodování o změnách v území. Plocha 26-P byla z této
podmínky vyjmuta s ohledem na navržený způsob využití, plocha nebude součástí smíšeného jádra
obce a není tedy reálný důvod prověřovat v rámci ÚS její vnitřní uspořádání za účelem ochrany
urbanistických a architektonických hodnot centra Světce.

Plochy 53a-Z a 53b-Z v k.ú. Štrbice:
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·

Plocha 53b-Z (BV) byla z důvodu nesouhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, vypuštěna. Pro navazující plochu 53a-Z (BV) vzhledem ke svému výrazně
redukovanému rozsahu oproti původní ploše 53-Z ztrácí stanovení podmínky zpracování územní studie
opodstatnění. Z uvedeného důvodu podmínka zpracování územní studie nebyla stanovena.

Zpracování územní studie jako podmínka pro rozhodování v území byla tedy stanovena pro tyto plochy:
·

lokalita US-01, zahrnující plochy 16-Z, 18a-Z, 18b-Z, 19a-Z, 19b-P, 19c-Z;
(V navazující etapě byla v návrhu ÚP Světec na základě výsledků veřejného projednání podmínka
zpracování územní studie stanovena pouze pro plochy 18-Z, 19a-Z a 19b-Z, v souladu s úpravami ve
vymezení ploch změn.)

·

lokalita US-02, zahrnující plochy 27-P, 28-P, 29-P, 30-P, 31-P;

·

lokalita US-03, zahrnující plochy 34a-Z, 34b-Z, 35-P.

Ostatní podmínky, obsažené ve stanovisku KÚ Ústeckého kraje, se vztahují na navazující řízení, nikoliv ÚP.
Na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného k
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Světec na životní prostředí dne 31.7.2019 pod číslem jednacím
124288/2019/KUUK (uplatněného k OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ) byla dokumentace upravena
pro vydání při respektování všech stanovených požadavků.
Jednotlivé podmínky byly, s ohledem na další uplatněná stanoviska dotčených orgánů k návrhu ÚP Světec,
zohledněny takto:
Ad 1.

Tento požadavek je návrhem ÚP respektován. Všechny větší plochy (18-Z, 19a-Z, 19b-P, 27-P, 28-P,
29-Pm 30-P, 31-P, 34a-Z, 34b-Z a 35-P), kde doposud nebyla započata výstavba, mají stanovenu
podmínku zpracování územní studie. Splnění této podmínky se vztahuje na navazující řízení.

Ad 2.

Zastavitelné plochy i plochy přestavby jsou vymezeny tak, aby nedocházelo k omezení funkčnosti prvků
ÚSES. Splnění této podmínky se vztahuje na navazující řízení.

Ad 3.

ÚP stanovil vymezením jednotlivých rozvojových ploch a ploch přestavby pravidla pro naplnění
požadavku stanovených orgánem ochrany přírody. Splnění těchto konkrétních požadavků však bude
možné až v navazujících řízeních.

Ad 4.

Splnění požadavku se vztahuje na navazující řízení, nikoliv ÚP.

Ad 5.

V souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny je ÚP stanovena podmínka zpracování
územní studie pro plochy 18-Z, 19a-Z, 19b-P, 27-P, 28-P, 29-P, 30-P, 31-P, 34a-Z, 34b-Z a 35-P.
Územní studie zohlední širší vazby dotčených ploch, navrhne podrobné urbanistické uspořádání,
vymezení veřejných prostranství, stanovení způsobu využití a prostorové uspořádání zástavby na
pozemcích.

Ad 6.

Splnění této podmínky se vztahuje na navazující řízení.

Ad 7.

Podmínky stanovené pro územně plánovací dokumentaci jsou územním plánem respektovány.
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D.

V Y H O D N O C E N Í S P L N Ě N Í P O Ž A D AV K Ů Z A D Á N Í ,
P O P Ř Í PA D Ě V Y H O D N O C E N Í S O U L A D U S E
S C H V Á L E N Ý M V Ý B Ě R E M N E J V H O D N Ě J Š Í VA R I A N T Y
A P O D M Í N K A M I K J E J Í Ú P R AV Ě V P Ř Í PA D Ě
P O S T U P U P O D L E § 5 1 O D S T. 2 S TAV E B N Í H O
ZÁKONA, S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
Ú Z E M N Í H O P L Á N U V P Ř Í PA D Ě P O S T U P U P O D L E §
5 1 O D S T. 3 S TAV E B N Í H O Z Á K O N A , S P O K Y N Y
K Ú P R AV Ě N Á V R H U Ú Z E M N Í H O P L Á N U V P Ř Í PA D Ě
P O S T U P U P O D L E § 5 4 O D S T. 3 S TAV E B N Í H O
ZÁKONA

D.1 Vyhodnocení splnění požadavků Zadání Územního plánu
Světec
Zadání územního plánu Světec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Světec dne 17. 9. 2014 pod číslem
usnesení 26, bod č. 4/2014.
Schválené Zadání Územního plánu Světec stanovuje následující požadavky na řešení ÚP Světec (uvedeny
kurzívou). Vyhodnocení splnění jednotlivých požadavků zadání v ÚP Světec je uvedeno vždy pod každým
jednotlivým požadavkem zadání

A)

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

· Územní plán vytvoří podmínky pro zachování a ochranu historických, kulturních, civilizačních a přírodních
hodnot v území. Koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny bude navržena s ohledem na ochranu a další rozvoj 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 chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území – respektuje a chrání všechny hodnoty dané platnou
legislativou, rozvíjí a stabilizuje ÚSES v řešeném území, v komplexním pohledu dotváří krajinu pro zlepšení jejích
ekologických, retenčních, kompozičních a dalších funkcí. Koncepce rozvoje území obce je zaměřena na posílení
a využívání vodních prvků v území, s čímž souvisí i jejich ochrana a obnova. Plochy podél Štrbického potoka a
řeky Bíliny jsou navrženy k vytvoření komunikační osy pro pěší a cyklisty s maximálním důrazem na zachování
stávající zeleně. Územní plán chrání přírodní hodnoty na území obce, zejména důsledně chrání všechny plochy
lesů a veřejné zeleně a navrhuje další plochy k zalesnění a k založení veřejné zeleně. Územní plán chrání také
všechny stávající plochy krajinné zeleně a navrhuje jejich další rozvoj. Územní plán důsledně chrání volnou
krajinu před nekoordinovanou exploatací zástavby, rozvoj nové zástavby koncentruje výhradně v bezprostřední
vazbě na zastavěná území stávajících sídel a nenavrhuje vznik žádných nových sídel ve volné krajině.
Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky významné stavby a
urbanisticky cenná území, které vymezuje s cílem ochrany identity území obce Světec, jeho historického vývoje a
kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních atraktivit území pro cestovní ruch a turistiku.
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Hlavním předmětem ochrany v Územním plánu Světec je historické jádro sídla Světec, především pak historický
komplex zámku se zámeckým parkem a přilehlá fara a kostel sv. Jakuba Většího. Ochrana těchto významných
místních dominant je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad prostorového uspořádání území a
podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v území chrání územní plán dále zejména
regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury a charakteru zástavby, jednotlivé další
architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem historického vývoje obce Světec. Územní plán
také důsledně chrání dochovaný systém veřejných prostranství, s důrazem na centrální Preissigovo náměstí,
které je dokladem historického vývoje osídlení obce. Územní plán svým návrhem dotváří založenou a vlivem
těžby do značné míry narušenou strukturu zástavby. Cílem je zkompaktnění a funkční propojení oddělených částí
obce. Přednostně jsou k dostavbám využívány proluky mezi stávající zástavbou či nedostatečně využívaná a
zdevastovaná území, zejména území charakteru brownfields.
Územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí stávající dochovanou strukturu osídlení obce Světec, tvořenou
dodnes dochovaným jádrovým sídlem Světec a oddělenými sídly Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Historická sídelní
struktura obce byla v minulosti fatálně narušena povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi,
s důsledkem v úplném a nenávratném zánikem sídel Pohradice a Chotovenka. Další narušení sídelní struktury
obce nelze připustit a územní plán proto vytváří důsledně podmínky pro stabilizaci a další udržitelný rozvoj sídel
na území obce.
Přes značně nepříznivou polohu a expozici negativními vlivy automobilové a železniční dopravy, blízké Elektrárny
Ledvice a povrchového dolu Bílina stabilizuje územní plán obytné sídlo Chotějovice, zejména pro jeho velkorysé
založení jako někdejší dělnické kolonie a zejména pak jako doklad a memento hornické minulosti nejen obce
Světec, ale celého regionu Podkrušnohoří. Nejcennější částí sídla Chotějovice, kterou územní plán vymezuje
chránit jako jednu z kulturních hodnot území obce, je hornická osada založená v letech 1928 – 29 podle
zastavovacího plánu Otakara Fierlingera mezi dnešními ulicemi Smetanova, Palackého a Dvořákova. V okolí
Chotějovic navrhuje územní plán zejména zlepšení podmínek pro rekreaci, obnovu přírodních prvků a rekultivaci
území poznamenaných důsledky průmyslové výroba a těžební činnosti.
Oddělená sídla Štrbice a Úpoř jsou územním plánem chráněna jako dochovaná venkovská sídla ve volné krajině
podhůří Českého středohoří.
Prostřednictvím navrhovaného plošného a zejména prostorového uspořádání území je chráněna urbanistická
struktura osídlení se zaměřením na výšku a intenzitu zástavby, na výškovou i objemovou gradaci k jádru sídel a
na citlivý přechod zástavby do volné krajiny.
Územní plán chrání a rozvíjí všechny civilizační hodnoty v území a navrhuje jejich doplnění zejména s ohledem
na celkový rozvoj území obce a s ohledem na zajištění optimálních podmínek obsluhy území dopravní a
technickou infrastrukturou, občanským vybavením a veřejnými prostranstvími.
Jedním ze zásadních ekonomických potenciálů obce Světec, který územní plán důsledně chrání a dále rozvíjí, je
strategická poloha obce mezi významnými centry osídlení a jejich výborná dopravní dostupnost. S cílem
zachování podmínek výborné dopravní dostupnosti významných center osídlení (Bílina, Most, Chomutov,
Teplice, Ústí nad Labem) z obce Světec územní plán důsledně chrání a navrhuje rozvíjet stávající silniční síť a
železniční tratě včetně stanic a zastávek.
· Územní plán bude respektovat jednotlivé priority a úkoly vyplývající pro řešené území obce Světec z Politiky
územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR), vydané vládou České republiky, usnesením č.
929 dne 20.7.2009.
Vyhodnocení plnění jednotlivých priorit a úkolů vyplývajících pro řešené území obce Světec z Politiky územního
rozvoje České republiky ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2 a 3, je uvedeno samostatně v kapitole B.1. tohoto
odůvodnění.
· Územní plán bude v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚR ÚK), které byly
vydány usnesením zastupitelstva ÚK č. 23/25Z/12011 dne 05.10.2011 a nabyly účinnosti dne 20.10.2011.
V Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje byla obec Světec zařazena do specifické oblasti SOB5
Specifická oblast Mostecko a rozvojové osy OS 7 Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb
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– hranice ČR, které stanovují pro územní plánování požadavky, které budou Územním plánem Světec
zpřesněny a rozvinuty.
Vyhodnocení souladu ÚP Světec se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje v platném znění je uvedeno
samostatně v kapitole B.2. tohoto odůvodnění.
· Nepředpokládá se změna úlohy obce Světec v sídelní struktuře, úloha obce Světec v sídelní struktuře
zůstane zachována. Především s ohledem na polohu obce Světec na kapacitní silnici I/13 a celostátních
železničních tratích č. 130 a 131 a tedy s ohledem na velmi dobrou dostupnost spádových center Bílina a
Teplice, resp. také Most a krajského města Ústí nad Labem, lze v návrhovém období územního plánu
předpokládat setrvalý trend spádovosti obce Světec do výše uvedených spádových center. I přesto územní
plán vytvoří podmínky pro
§
§
§

možný rozvoj především základního občanského vybavení přímo na území obce Světec v rozsahu
odpovídajícím předpokládanému cílovému navrhovanému počtu obyvatel obce
vznik nových pracovních příležitostí přímo na území obce Světec
zlepšení prostupnosti Radovesické výsypky s cílem zlepšení dostupnosti spádového centra města Bílina
alternativně ke stávajícím silnicím především pro cyklisty.

Územní plán plně respektuje a zachovává pozici obce Světec ve struktuře osídlení a nenavrhuje změnu úlohy
obce v sídelní struktuře. Územní plán navrhuje zachování obytné resp. obytně rekreační funkce obce Světec,
spádující do blízkých vyšších center osídlení, zejména do Bíliny a Teplic.
I přes vynikající dostupnost vyšších center osídlení, disponujících širokým spektrem občanského vybavení i
pracovních příležitostí, z obce Světec, vytváří územní plán zejména vymezením ploch smíšených obytných
v jádrech jednotlivých sídel Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř podmínky pro fungování stávajících i rozvoj
nových staveb a zařízení občanského vybavení každodenní potřeby, v optimální pěší docházkové vzdálenosti
z obytných území jednotlivých sídel. Pro možný rozvoj občanského vybavení pro tělovýchovu a sport vymezuje
územní plán rozvojové plochy sportu 02-Z v Chotějovicích a plochu územní rezervy R04 ve Světci.
Pro možný vznik nových pracovních příležitostí přímo na území obce vytváří územní plán podmínky nejen
stabilizací stávajících ploch průmyslu disponujících vnitřními rozvojovými rezervami, ale především vymezením
zastavitelných ploch lehké výroby (65-Z, 66-Z), zastavitelných ploch pro drobnou a řemeslnou výrobu (25-Z, 67-Z,
68-Z) a vymezením výhledových ploch pro rozvoj základní i doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
(ubytovací zařízení, stravovací zařízení, maloobchod, sportovní zařízení, infocentrum apod.) ve vazbě na vodní
plochu Márinka a pravý břeh řeky Bíliny (plochy územní rezervy R04 a R05).
Územní plán stabilizuje a doplňuje stávající, dostatečně hustou, cestní síť na území rekultivované Radovesické
výsypky, zabezpečující propojení obce Světec s městem Bílina pro chodce a cyklisty.
· S ohledem na polohu obce Světec v rámci rozvojové osy OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov –
Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (Nürnberg) vymezené v PÚR ČR 2008 a upřesněné v ZÚR ÚK
lze předpokládat zvýšené požadavky na změny v území, především západní části území obce ve vazbě na
část obce Chotějovice a část obce Světec. Územní plán vytvoří podmínky pro
§

§
§

možný rozvoj obce v západní části území obce při zachování a možnosti rozvoje hodnot v této části
území obce, především řeky Bíliny, vodních ploch, ploch přírodní i sídelní zeleně a ploch veřejných
prostranství,
zlepšení prostupnosti západní části území pro chodce a cyklisty s cílem eliminace negativních důsledků
liniových i plošných prostorových a plošných bariér v území,
zachování souvislých ploch přírodní zeleně, především ve vazbě na řeku Bílinu a na vodní plochy.

Územní plán koncentruje rozvoj především do jádrového území obce Světec, dotváří jeho urbanistickou strukturu
a vytváří podmínky pro zlepšení dopravních vazeb na okolí. Rozvoj v západní části území, v sídle Chotějovice a
okolí, je s ohledem na zatížení této části území obce negativními vlivy blízkého dolu Bílina, provozu elektrárny
Ledvice a dopravy, omezen na doplnění proluk na okraji zástavby sídla Chotějovice a na doplnění ploch pro
rozvoj lehké, drobné a řemeslné výroby a sportu a rekreace. Územní plán v západní části území obce
v maximální možné míře chrání stávající plochy zeleně a navrhuje jejich další rozvoj, zejména pak v nivě řeky
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Bíliny, kde navrhuje doplnění ploch krajinné zeleně na levém břehu řeky (101-K) a dále plochy veřejné zeleně na
pravém břehu toku (plochy 07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z, 10-Z).
Územní plán navrhuje zlepšení prostupnosti pravého břehu řeky Bíliny pro chodce a cyklisty (plochy 07-Z, 09a-Z,
09b-P, 09c-Z, 10-Z) a nová veřejná prostranství pro zlepšení prostupnosti rekreačního území kolem vodní plochy
Márinka (plocha 07-Z), čímž přispívá zlepšení prostupnosti západní části obce Světec. Mezi obytnou částí
Chotějovic a obcí Bílina, s odbočením k železniční stanici Chotějovice, územní plán vymezuje nové propojení pro
chodce a cyklisty podél silnice III/25316 (koridor X02).
· S ohledem na polohu obce Světec v rámci specifické oblasti SOB5 – Specifická oblast Mostecko vymezené
v PÚR ČR 2008 a upřesněné v ZÚR ÚK prověří územní plán
§
§
§
§

§

§
§
§

možnost dalšího rozvoje bydlení pro stabilizaci počtu obyvatel a předcházení rizika vylidňování obce,
v rozsahu adekvátním předpokládaným demografickým trendům
zlepšení vzájemné prostorové a provozní integrace jednotlivých oddělených sídel Světec, Chotějovice,
Štrbice a Úpoř
možnost zkompaktnění a dotvoření urbanistické struktury části obce Světec
vytvoření podmínek pro posílení pozice a role centrální části obce Světec ve vazbě na areál zámku
Světec, zámecký park a Preissigovo náměstí v urbanistické struktuře a struktuře osídlení obce Světec,
především s ohledem na eliminaci nežádoucích způsobů využití nevhodných pro centrální část obce
(betonárka a další výrobní provozy) a naopak posílení funkce bydlení a občanského vybavení
možnost dalšího rozvoje ploch pro každodenní rekreaci obyvatel obce především ve vazbě na vodní
plochu Márinka a další vodní plochy a ve vazbě na vodní toky - řeku Bílinu a Štrbický potok a dále
v rámci území Radovesické výsypky
využití četných ploch brownfields na území obce
zlepšení podmínek pro zemědělské i mimoprodukční využívání krajiny
zlepšení prostupnosti území obce ve směru k území CHKO České Středohoří pro chodce a cyklisty.

Územní plán vytváří vymezením rozvojových ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných pro návrhové období
územního plánu (cca 20 let, tedy přibližně do roku 2035) podmínky pro uspokojení předpokládané potřeby
nových bytů zohledňující předpokládané demografické trendy obyvatelstva obce Světec, tedy změnu počtu
obyvatel přirozenou měnou a hledisko pozitivní migrace, a zohledňující dále nároky na vyrovnání odpadu bytů,
nároků na zvýšení kvality bydlení (postupné snižování obložnosti bytů a růst obytné plochy na jednoho obyvatele
bytu), nedostupnost některých pozemků vymezených pro rozvoj bydlení a nutnost vytvoření rezervy pro možné
budoucí vymístění bytů z nevhodných lokalit (záplavové území, prostorově vyloučené lokality apod.). Územní
plán vytváří v návrhovém období podmínky pro možný vznik až 273 nových bytových jednotek převážně
v rodinných domech, předpokládaná potřeba nových bytů na území obce Světec do roku 2035 je přitom cca 201
nových bytových jednotek.
Územní plán stabilizuje všechny plochy stávajících cest v krajině vedených mimo silnice s provozem motorových
vozidel propojujících jednotlivá oddělená sídla obce Světec. Ke zlepšení prostupnosti území mezi sídly Světec a
Chotějovice jsou vymezeny nové komunikace v ploše 11-Z a v koridoru X03, ke zlepšení prostupnosti území mezi
sídlem Chotějovice a obcí Bílina pro pěší a cyklisty je vymezen koridor stezky X02, včetně napojení železniční
stanice Chotějovice. Územní plán navrhuje ucelenou síť místních (lokálních) cyklistických tras vedených
přednostně po cestách v krajině pro propojení jednotlivých sídel na území obce pro chodce a cyklisty. Územní
plán navrhuje zlepšení integrace jádrového sídla Světec a odděleného sídla Štrbice zlepšením prostupnosti podél
Štrbického potoka.
Územní plán navrhuje dotvoření urbanistické struktury jádrového sídla Světec, navrhuje konverzi části extenzivně
využívaného areálu bývalého hospodářského zázemí zámku severně od historického jádra Světce (dnes
betonárka a související provozy, stavební dvory, sklady apod.) na plochy smíšené obytné a na plochy pro bydlení
(plochy 27-P, 28-P, 29-P) a dále navrhuje obestavění centrálního parku ve Světci a propojení dosud prostorově
izolovaných obytných částí sídla kolem historického jádra a podél ulice Kostomlatská (plochy 18-Z, 19a-Z, 19b-P,
22-P, 32-Z, 33-Z, 34a-Z, 34b-Z, 35-P). Cílem je integrovat dosud značně urbanisticky rozdrobenou strukturu
jádrového území obce Světec v jeden urbanisticky kompaktní celek a posílit pozici historického jádra obce (území
kolem Preissigova náměstí a areálu zámku) jako těžiště urbanistické struktury sídla Světec.
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Územní plán vymezuje ve vazbě na vodní plochu Márinka soubor ploch pro rozvoj veřejné zeleně a pro rozvoj
zařízení pro rekreaci a sport (plocha 07-Za výhledově navazující plochy územní rezervy R03, R04, R05), určené
kromě zlepšení podmínek pro cestovní ruch na území obce také pro každodenní rekreaci obyvatel obce. Územní
plán dále navrhuje prostupnost pravého břehu řeky Bíliny mezi Světcem a Hostomicemi (plochy 07-Z, 09a-Z,
09b-P, 09c-Z, 10-Z) a pro zachování pěší a cyklistické prostupnosti mezi Světcem a Bílinou stabilizuje stávající
cestní síť v rámci území rekultivované Radovesické výsypky.
Územní plán navrhuje všechny plochy zcela nevyužité i plochy využité nevhodně nebo nedostatečně včetně
ploch charakteru brownfields k přestavbě na plochy bydlení nebo na plochy smíšené obytné (plochy 27-P, 28-P,
29-P, 40-P, 41-P, 46-P, 47-P, 48-P, 51-P).
Územní plán respektuje zemědělsky i rekreačně využívané plochy v krajině a vymezuje je jako plochy
stabilizované. Územní plán důsledně chrání všechny plochy lesa i plochy nelesní krajinné zeleně.
Územní plán stabilizuje s cílem zachování prostupnosti pro chodce a cyklisty stávající síť cest v krajině na
pomezí obce Světec a území Českého středohoří a hodnotí ji jako vyhovující.

(1)

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

· Bude prověřeno a aktualizováno vymezení zastavěného území dle skutečného zastavění a vlastního
průzkumu terénu.
Územní plán vymezuje nové zastavěné území postupem dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu.
· Územní plán vytvoří podmínky pro zachování současné struktury osídlení obce Světec tvořené 4 oddělenými
sídly Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř a vytvoří podmínky pro zachování jejich charakteru a identity a pro
ochranu jejich hodnot.
Územní plán plně respektuje zachování současné struktury osídlení obce Světec tvořené 4 oddělenými sídly
Světec, Chotějovice, Úpoř a Štrbice. ÚP navrhuje rozvoj bydlení přednostně uvnitř zastavěného území jako
doplnění nezastavěných proluk. Koncepce rozvoje území obce se zaměřuje na urbanistické scelení sídla Světec,
převážně okolo historického jádra. Cílem je funkční propojení zástavby podél Kostomlatské ulice s územím okolo
Preissigova náměstí a jasné vymezení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně v jádru obce. Severně od
jádra sídla Světec navrhuje územní plán s cílem posílení pozice historického jádra obce jako těžiště osídlení celé
obce konverzi části areálu betonárky a navazujících ploch na plochy smíšení obytné a na plochy bydlení.
Sídla Chotějovice, Štrbice a Úpoř navrhuje územní plán rozvíjet v porovnání s jádrovým územím obce, jen velmi
extenzivně a zachovat jejich nynější charakter venkovských obytných resp. obytně rekreačních sídel.
· Územní plán prověří a stanoví hranice růstu jednotlivých oddělených sídel a vytvoří podmínky pro přirozený
přechod zástavby sídel do okolní volné krajiny.
Územní plán navrhuje stabilizaci a dotvoření urbanistické struktury všech čtyřech hlavních obytných resp. obytně
rekreačních sídel na území obce. Územní plán navrhuje zastavění všech proluk a nevhodně nebo nedostatečně
využívaných ploch v zastavěném území a navrhuje také doplnění proluk na okraji zástavby s cílem zkompaktnění
urbanistické struktury sídel a zmírnění dopadů na volnou krajinu. Na okraji zastavení sídel, na přechodu sídel do
volné krajiny, navrhuje územní plán prostřednictvím regulace maximálních výšek a regulace struktury a
charakteru zástavby vždy nižší maximální výšku a menší hustotu zastavění tak, aby se na okraji zástavby sídel
lépe uplatnila vysoká zeleň na pozemcích.
· Územní plán prověří možnosti lepší vzájemné prostorové a provozní integrace jednotlivých oddělených sídel
přednostně s využitím přírodních prvků na území obce (niva řeky Bíliny a niva Štrbického potoka, krajinné
zázemí Českého středohoří, rekultivovaná Radovesická výsypka).
Územní plán stabilizuje všechny plochy stávajících cest v krajině vedených mimo silnice s provozem motorových
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vozidel propojujících jednotlivá oddělená sídla obce Světec. Územní plán navrhuje ucelenou síť místních
(lokálních) cyklistických tras vedených přednostně po cestách v krajině pro propojení jednotlivých sídel na území
obce pro chodce a cyklisty. Územní plán navrhuje zlepšení integrace jádrového sídla Světec a odděleného sídla
Štrbice zlepšením prostupnosti podél Štrbického potoka.
Územní plán stabilizuje s cílem zachování prostupnosti pro chodce a cyklisty stávající síť cest v krajině na
pomezí obce Světec a území Českého středohoří.
S cílem lepší vzájemné prostorové a provozní integrace jednotlivých oddělených sídel přednostně s využitím
přírodních prvků na území obce navrhuje územní plán zlepšení prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty
včetně návrhu nových veřejných prostranství podél Štrbického potoka a podél řeky Bíliny, jako součásti širší sítě
cykloturistických tras propojujících vzájemně sídla na území obce Světec, ale i obce Světec s okolními obcemi.
· Územní plán vytvoří podmínky pro zkompaktnění a dotvoření v současné době vysoce fragmentované a
nesourodé urbanistické struktury části obce Světec.
· Územní plán vytvoří podmínky pro posílení a stabilizaci urbanistické struktury centrální části obce Světec ve
vazbě na areál zámku, zámecký park a Preissigovo náměstí.
Územní plán navrhuje dotvoření urbanistické struktury jádrového sídla Světec, navrhuje konverzi části extenzivně
využívaného areálu bývalého hospodářského zázemí zámku severně od historického jádra Světce (dnes
betonárka a související provozy, stavební dvory, sklady apod.) na plochy smíšené obytné a na plochy pro bydlení
(plochy 27-P, 28-P, 29-P) a dále navrhuje obestavění centrálního parku ve Světci a propojení dosud prostorově
izolovaných obytných částí sídla kolem historického jádra a podél ulice Kostomlatská (plochy 18-Z, 19a-Z, 19b-P,
22-P, 32-Z, 33-Z, 34a-Z, 34b-Z, 35-P). Cílem je integrovat dosud značně urbanisticky rozdrobenou strukturu
jádrového území obce Světec v jeden urbanisticky kompaktní celek a posílit pozici historického jádra obce (území
kolem Preissigova náměstí a areálu zámku) jako těžiště urbanistické struktury sídla Světec.
· S cílem předcházet riziku vzniku sociálně vyloučených lokalit prověří územní plán možnost asanace
v současné době prostorově dislokované lokality „Sídliště“ v k.ú. Chotějovice.
Územní plán doporučuje z důvodu prostorové vyloučenosti a rizika vzniku sociálně vyloučené lokality plochy tzv.
sídliště v Chotějovicích jeho výhledové nahrazení plochami krajinnými doplňujícími zeleň v údolní nivě řeky Bíliny.
· Územní plán prověří na základě předpokládaného demografického vývoje obce alespoň do roku 2035 a na
základě vyhodnocení potřeby realizace nových bytů na území obce Světec potřebu vymezení dosud
nezastavěných zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v platném ÚPO Světec ve znění 1.
Změny ÚPO Světec. Na základě tohoto prověření posoudí ÚP převzetí vybraných ploch nebo jejích částí,
případně upraví jejich rozsah či v odůvodněných případech do nového ÚP vůbec nezahrne.
· Územní plán posoudí a podle výsledku navrhne nové zastavitelné plochy, popřípadě plochy přestavby. Návrh
vymezení zastavitelných ploch bude, v souladu s § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
zdůvodněn s ohledem na předpokládaný demografický vývoj počtu obyvatel, na potenciál rozvoje území obce
a na míru využití zastavěného území.
Územní plán vytváří vymezením rozvojových ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných pro návrhové období
územního plánu (cca 20 let, tedy přibližně do roku 2035) podmínky pro uspokojení předpokládané potřeby
nových bytů zohledňující předpokládané demografické trendy obyvatelstva obce Světec, tedy změnu počtu
obyvatel přirozenou měnou a hledisko pozitivní migrace, a zohledňující dále nároky na vyrovnání odpadu bytů,
nároků na zvýšení kvality bydlení (postupné snižování obložnosti bytů a růst obytné plochy na jednoho obyvatele
bytu), nedostupnost některých pozemků vymezených pro rozvoj bydlení a nutnost vytvoření rezervy pro možné
budoucí vymístění bytů z nevhodných lokalit (záplavové území, prostorově vyloučené lokality apod.). Územní
plán vytváří v návrhovém období podmínky pro možný vznik až 273 nových bytových jednotek převážně
v rodinných domech, předpokládaná potřeba nových bytů na území obce Světec do roku 2035 je přitom cca 201
nových bytových jednotek.
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V novém územním plánu jsou jako plochy bydlení nebo plochy smíšené obytné vymezeny všechny plochy
vymezené pro rozvoj bydlení v platném Územním plánu obce Světec.
V novém územním plánu jsou jako plochy bydlení nebo plochy smíšené obytné vymezeny všechny plochy
vymezené pro rozvoj bydlení ve Změně č. 1 Územního plánu obce Světec, s výjimkou plochy č. 10, která je
s ohledem na neodůvodnitelný a neúměrně velký plošný rozsah (13,3173 ha !) v novém územním plánu
redukována a vymezena pro bydlení pouze v rozsahu ploch 18-Z, 19a-Z a 19b-P. Zbylá část plochy je v novém
ÚP vymezena jako územní rezerva pro bydlení, rekreaci, sport a veřejnou zeleň.
Nad rámec zastavitelných ploch bydlení vymezených v platném Územním plánu obce Světec, ve znění Změny č.
1, vymezuje nový ÚP pro bydlení jen plochu 05-Z (na žádost obce Světec) a ) a plochu 39-Z (z důvodu dotvoření
urbanistické struktury jižní části jádrového sídla Světec. Jedná se ve všech případech o plochy malého rozsahu,
bez zásadního vlivu na celkovou koncepci rozvoje území obce Světec.
· Územní plán na základě průzkumu území prověří a vymezí stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití
odpovídající skutečnému stavu a rozvojovým záměrům obce.
Územní plán vymezuje stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití odpovídající skutečnému stavu využití
území obce Světec, zjištěnému v rámci terénního průzkumu území a na základě konzultací se zástupci vedení
obce Světec.
· Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tj. hlavní využití, přípustné
využití, nepřípustné využití a podmíněně přípustné využití.
Územní plán stanoví pro všechny typy ploch s rozdílným způsobem využití podmínky pro jejich vyžití v souladu s
§§ 4 – 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
· Podmínky využití a podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití budou
stanoveny tak, aby byl zajištěn soulad budoucí zástavby s hmotovým uspořádáním a měřítkem okolní
zástavby, a aby byla zajištěna ochrana hodnot v území, především ochrana dominanty Kostela sv. Jakuba
Většího a areálu zámku Světec, ochrana urbanisticky hodnotného historického jádra části obce Štrbice se
souborem nemovitých kulturních památek bývalých (často hrázděných) statků, ochrana dalších
identifikovaných urbanistických hodnot v území a krajinný ráz východní části obce Světec s charakteristickými
vrcholy Českého středohoří.
Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání území obce Světec s cílem dosažení optimálního
vztahu budoucí zástavby se zástavbou stabilizovanou a s cílem ochrany všech identifikovaných hodnot na území
obce, zejména pak s cílem ochrany urbanistické struktury historických jader sídel Světec, Štrbice a Úpoř a s
cílem zachování dominantního uplatnění objektu zámku, kostela sv. Jakuba Většího a fary v kompozici
urbanistické struktury sídla Světec.
· Pro nezastavěné území budou stanoveny regulativy využití ploch ve vazbě na ochranu ZPF a PUPFL i
omezení ohrožení obce. Územní plán prověří možnost vyloučení některých druhů staveb obsažených v § 18
odst. (5) stavebního zákona.
Omezení umisťování staveb v nezastavěném území podle § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
je územním plánem stanoveno prostřednictvím stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
v nezastavěném území, konkrétně pak v plochách vodních ploch a toků (W), v plochách zemědělské půdy (NZ),
v plochách lesa (NL), v plochách krajinné zeleně (NK) a v plochách rekreace na plochách přírodního charakteru
(RN). Ve skladebných částech ÚSES jsou vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření, jejichž umístění
v nezastavěném území umožňuje § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, s výjimkou staveb pro
ochranu přírody, nezbytné technické infrastruktury a pěších a cyklistických stezek, které lze ve skladebných
částech ÚSES umístit za podmínky, že neomezí funkčnost skladebné části v ÚSES jako celku.
· Nové zastavitelné plochy budou vymezeny přednostně ve vazbě na zastavěné území a budou řešeny tak, aby
sídla vhodně zahušťovaly a dotvářely, například formou doplnění proluk na okraji zástavby. Zábor krajiny
bude minimalizován.
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Územní plán navrhuje dotvoření urbanistické struktury jádrového sídla Světec, navrhuje konverzi části extenzivně
využívaného areálu bývalého hospodářského zázemí zámku severně od historického jádra Světce (dnes
betonárka a související provozy, stavební dvory, sklady apod.) na plochy smíšené obytné a na plochy pro bydlení
(plochy 27-P, 28-P, 29-P) a dále navrhuje obestavění centrálního parku ve Světci a propojení dosud prostorově
izolovaných obytných částí sídla kolem historického jádra a podél ulice Kostomlatská (plochy 18-Z, 19a-Z, 19b-P,
22-P, 32-Z, 33-Z, 34a-Z, 34b-Z, 35-P). Cílem je integrovat dosud značně urbanisticky rozdrobenou strukturu
jádrového území obce Světec v jeden urbanisticky kompaktní celek, posílit pozici historického jádra obce (území
kolem Preissigova náměstí a areálu zámku) jako těžiště urbanistické struktury sídla Světec a přitom
minimalizovat zábor volné krajiny. Všechny zastavitelné plochy v sídle Světec vymezuje ÚP v bezprostřední
návaznosti na zastavěné území.
V rámci oddělených sídel Chotějovice, Štrbice a Úpoř navrhuje územní plán jen velmi extenzivní rozvoj zástavby,
přednostně navrhuje k zástavbě jako plochy přestavby proluky v zastavěném území (plochy 04-P, 40-P, 41-P, 46P, 47-P, 48-P, 50-P, 51-P), pouze v omezené míře vymezuje plochy zastavitelné. Všechny zastavitelné plochy
v sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř vymezuje ÚP v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.
· Nové zastavitelné plochy budou vymezeny především v lokalitách, které jsou napojeny na veřejné přístupné
komunikace včetně respektování odstupu staveb od okraje lesních porostů.
Všechny nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v bezprostřední vazbě na veřejně přístupné komunikace. Do
ochranného pásma lesa zasahuje pouze plocha 67-Z (kde je na záměr již vydáno pravomocné územní
rozhodnutí) a okrajově plocha 14-Z.
· Územní plán bude minimalizovat návrhy zastavitelných ploch v plochách vysoce chráněných zemědělských
půd (na půdách I. a II. třídy ochrany ZPF).
Územní plán nevymezuje žádné plochy změn na nejcennějších půdách I. třídy ochrany. Na půdách II. třídy
ochrany navrhuje pouze přibližně 0,7 ha ploch změn z celkových 36,7 ha celkových vyhodnocovaných ploch
záborů ZPF.
· Nemovité kulturní památky budou podle povahy svého využití součástí ploch s rozdílným způsobem využití.
Výčet nemovitých kulturních památek a způsob jejich ochrany bude součástí odůvodnění územního plánu,
stejně jako informace o existenci archeologických nalezišť nacházejících se v řešeném území, o jejich
ochraně související s případným záměrem na zásah do tohoto kulturního dědictví a vyplývající z
památkového zákona.
Výčet nemovitých kulturních památek a informace o existenci archeologických nalezišť nacházejících se na
území obce Světec je uveden v kapitole G.4.2.2 Základní koncepce ochrany kulturních hodnot území obce
Světec komplexního zdůvodnění přijatého řešení.
· Budou vymezeny, chráněny a rozvíjeny historicky, urbanisticky nebo architektonicky hodnotné stavby,
významná veřejná prostranství, hodnoty urbanistické struktury a památky místního významu, které
dokumentují historický vývoj obce.
Územní plán chrání vedle hodnot daných platnou legislativou také architektonicky významné stavby a
urbanisticky cenná území včetně staveb, které se v nich nacházejí, které vymezuje s cílem ochrany identity
území obce Světec, jeho historického vývoje a kompozičních hodnot a také s cílem jejich uplatnění jako místních
atraktivit území pro cestovní ruch. Hlavním předmětem ochrany v ÚP Světec je historické jádro sídla Světec,
především pak historický komplex zámku se zámeckým parkem, přilehlé fary a kostela sv. Jakuba Většího.
Ochrana těchto významných místních dominant je v územním plánu zajištěna prostřednictvím zásad
prostorového uspořádání území a podmínek prostorového uspořádání území. Před nevhodnými změnami v
území chrání územní plán dále zejména regulací maximální výšky zástavby a stanovením cílových typů struktury
a charakteru zástavby, jednotlivé další architektonicky významné stavby v území, které jsou dokladem
historického vývoje osídlení obce Světec. Územní plán také důsledně chrání dochovaný systém veřejných
prostranství historického jádra Světce, s důrazem na ochranu a integraci centrální Preissigovo náměstí a
zámeckého parku do systému veřejných prostranství celé obce.
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· Územní plán prověří možnosti eliminace všech dosud přítomných negativních důsledků předchozí povrchové i
hlubinné těžby a s ní souvisejících činností (výsypkové hospodářství, odkaliště, apod.) a v územním plánu pro
tento účel případně vymezí odpovídající plochy či jiná opatření.
Územní plán respektuje všechna provedená rekultivační území postižená v minulosti těžbou a souvisejícími
činnostmi a plochy rekultivací vymezuje jako stabilizované plochy v krajině. Územní plán navrhuje k rekultivaci na
plochy krajinné zeleně plochu dřívějšího lomu (pískovny) ve Štrbicích.

BYDLENÍ
· Územní plán prověří vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení primárně v části obce
Světec, ve vazbě na centrální část obce Světec.
Územní plán vymezuje převažující podíl ploch pro rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec jako těžišti sídelní
struktury celé obce a jako části obce s koncentrací občanského vybavení. Územní plán navrhuje dotvoření
urbanistické struktury jádrového sídla Světec, navrhuje konverzi části extenzivně využívaného areálu bývalého
hospodářského zázemí zámku severně od historického jádra Světce (dnes betonárka a související provozy,
stavební dvory, sklady apod.) na plochy smíšené obytné a na plochy pro bydlení (plochy 27-P, 28-P, 29-P) a dále
navrhuje obestavění centrálního parku ve Světci a propojení dosud prostorově izolovaných obytných částí sídla
kolem historického jádra a podél ulice Kostomlatská (plochy 18-Z, 19a-Z, 19b-P, 22-P, 32-Z, 33-Z, 34a-Z, 34b-Z,
35-P). Cílem je integrovat dosud značně urbanisticky rozdrobenou strukturu jádrového území obce Světec
v jeden urbanisticky kompaktní celek, posílit pozici historického jádra obce (území kolem Preissigova náměstí a
areálu zámku) jako těžiště urbanistické struktury sídla Světec a přitom minimalizovat zábor volné krajiny.
Všechny zastavitelné plochy v sídle Světec vymezuje ÚP v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.
· V částech obce Úpoř a Štrbice budou zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení vymezeny výhradně
v prolukách v zastavěném území a dále v prolukách na okraji stávající zástavby ve vazbě na zastavěné území
s cílem dotvoření urbanistické struktury částí obce a s cílem oboustranného obestavění komunikací.
V rámci oddělených sídel Štrbice a Úpoř navrhuje územní plán jen velmi extenzivní rozvoj ploch bydlení,
přednostně navrhuje k zástavbě přestavby proluk v zastavěném území (plochy 40-P, 41-P, 46-P, 47-P, 48-P, 50P, 51-P), pouze v omezené míře vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení. Všechny zastavitelné plochy pro
bydlení v sídlech Štrbice a Úpoř vymezuje ÚP v bezprostřední návaznosti na zastavěné území s cílem dotvoření
a zkompaktnění urbanistické struktury obou sídel.
· V části obce Chotějovice územní plán, s ohledem na vysoké zatížené celé západní části území obce hlukem
a emisemi z automobilové a železniční dopravy, průmyslu a povrchové těžby a s ní souvisejících činností,
zváží vymezení jakéhokoli dalšího rozvoje bydlení jak v zastavěném území tak mimo něj.
V rámci sídla Chotějovice jsou s cílem dotvoření urbanistické struktury sídla Chotějovice vymezeny 3 rozvojové
plochy pro bydlení (plochy 04-P, 05-Z, 06a-Z). Plocha 06a-Z je zároveň vymezena z důvodu možnosti
bezplatného převodu pozemků v rámci předmětných ploch od Státního pozemkového úřadu na obec Světec,

REKREACE
· Územní plán prověří podmínky zlepšení pěších a cyklistických vazeb obce na území CHKO České Středohoří.
Územní plán stabilizuje s cílem zachování prostupnosti pro chodce a cyklisty stávající síť cest v krajině na
pomezí obce Světec a území Českého středohoří a hodnotí ji jako vyhovující.
· Územní plán prověří a případně navrhne zpřístupnění břehů Bíliny a Štrbického potoka pro chodce a cyklisty
a vedení cyklistických a pěších stezek a tras podél těchto vodních toků.
Územní plán navrhuje na území obce Světec zpřístupnění pravého břehu řeky Bíliny a vymezuje pro ten účel
plochy veřejné zeleně 07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a 10-Z.
Na území rekultivované Radovesické výsypky stabilizuje územní plán stávající cestní síť vedenou podél

135

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Štrbického potoka mezi údolní nivou řeky Bíliny a Štrbicemi.
· Územní plán prověří možnost využití řeky Bíliny pro vodáckou turistiku a prověří a případně navrhne umístění
infrastruktury pro vodáky na území obce ve vazbě na řeku.
Územní plán vymezuje řeku Bílinu jako vodáckou trasu. S ohledem na limity využití přilehlého území (zejména
záplavové území, aktivní zóna záplavového území a ochrana zemědělského půdního fondu) není vymezena
žádná plocha pro umístění vodáckého tábořiště.
· Územní plán prověří možnost intenzifikace využití území Radovesické výsypky pro každodenní rekreaci
obyvatel obce.
Územní plán stabilizuje všechny plochy provedených rekultivací na území Radovesické výsypky, včetně cestní
sítě sloužící pro pohybovou rekreaci (pěší a cyklistická turistika, in-line apod.) na plochách přírodního charakteru.
Územní plán stabilizuje území Radovesické výsypky jako součást volné krajiny s vyloučením intenzivních forem
rekreace. Jako zázemí pro uživatele Radovesické výsypky vymezuje územní plán plochy rekreace a sportu ve
vazbě na vodní plochu Márinka v jižní části Světce.
· Územní plán prověří možnost rozvoje agroturistiky a hippoturistiky na území obce.
Pro realizaci agroturistiky a hippoturistiky, zejména pro pastvu koní či jiných domácích zvířat, a pro pohyb na
koních jsou na území obce Světec vytvořeny vhodné podmínky ve volné krajině, kde se střídají plochy
zemědělské, plochy krajinné zeleně a plochy lesa. Jako zázemí hippoturistiky a agroturistiky mohou být využity
stabilizované plochy zemědělské výroby ve Světci a v Chotějovicích a také výhledově plochy územní rezervy pro
hromadnou rekreaci či sport vymezené v okolí vodní plochy Márinka (R04, R05).
· Územní plán prověří možnost dalšího rozvoje ploch pro každodenní rekreaci obyvatel obce ve vazbě na vodní
plochu Márinka a případně také na další vodní plochy v území, pro potřeby rekreace územní plán případně
vymezí odpovídající plochy.
Územní plán vymezuje ve vazbě na vodní plochu Márinka soubor ploch pro rozvoj veřejné zeleně a pro rozvoj
zařízení pro rekreaci a sport (plocha 07-Z a navazující plochy územní rezervy R03, R04, R05), určené kromě
zlepšení podmínek pro cestovní ruch na území obce také pro každodenní rekreaci obyvatel obce. Územní plán
dále navrhuje prostupnost pravého břehu řeky Bíliny mezi Světcem a Hostomicemi (plochy 07-Z, 09a-Z, 09b-P,
09c-Z, 10-Z).

VÝROBA
· Územní plán prověří vhodnost dalšího rozvoje výroby, výrobních a nevýrobních služeb či drobného a
řemeslného podnikání.
S ohledem na dlouhodobě zvýšenou zátěž prostředí obce Světec provozem průmyslových areálů elektrárny
Ledvice a Průmyslové zóny Chudeřice vymezuje územní plán plochy pro rozvoj výroby a skladování pouze
omezeně – plochy 65-Z a 66-Z pro doplnění Průmyslové zóny Chudeřice o nové skladovací haly, plochy 67-Z a
68-Z pro zpracování dřeva v návaznosti na zarostlé svahy okolo fotovoltaické elektrárny a plocha pro rozvoj
drobného a řemeslného podnikání (plocha 25-Z), vždy bez negativních vlivů na prostředí obce.

a)

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů

Územní plán prověří a navrhne možnosti řešení závad, problémů a střetů vyplývajících z územně analytických
podkladů ORP Bílina (ÚAP)
1. Závady urbanistické a hygienické
· Infrastruktura území jako bariéra rozvoje - nevhodně umístěná obytná zástavba v průmyslové zóně, mezi
silnicí I/13 a železniční tratí, s vysokou hlukovou zátěží; izolace výrobními areály, které představují bariéry
rozvoje (Chotějovice).
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Silnice I/13 a celostátní železniční trati č. 130 a 131 představují jedny z hlavních civilizačních hodnot území obce,
zabezpečující komfortní a rychlé dopravní napojení obce Světec na území spádových vyšších center osídlení,
měst Bílina, Teplice, Most, Chomutov či Ústí nad Labem a z toho důvodu je nutné je i přes jejich bariérový efekt a
negativní vlivy na prostředí obce chránit.
V sídle Chotějovice je v důsledku negativního působení okolních ploch těžkého průmyslu a dopravy snaha další
plošný rozvoj bydlení omezit. Územní plán v hlukově a emisně nejpostiženějším sídle Chotějovice stabilizuje
stávající plochy bydlení a navrhuje pouze dostavbu proluk v rámci zastavěného území (04-P) a na jeho okraji (05Z, 06a-Z). Pozemky v rámci plochy 06a jsou dále vázány vymezením pro bydlení z důvodu bezúplatného převodu
z pozemkového úřadu do vlastnictví obce.
· Hluková a emisní zátěž území - kontaminace prostředí provozem skládky odpadů Štrbice, hlukové zatížení;
způsob využití území (skládka) není v souladu s platnou ÚPD (Štrbice).
Provoz skládky Štrbice byl již ukončen a území je již rekultivováno.
· Nekompaktní struktura zástavby - nekompaktní roztříštěná struktura sídla v severní části Světce.
Územní plán vymezuje převažující podíl ploch pro rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec jako těžišti sídelní
struktury celé obce a jako části obce s koncentrací občanského vybavení. Územní plán navrhuje dotvoření
urbanistické struktury jádrového sídla Světec, navrhuje konverzi části extenzivně využívaného areálu bývalého
hospodářského zázemí zámku severně od historického jádra Světce (dnes betonárka a související provozy,
stavební dvory, sklady apod.) na plochy smíšené obytné a na plochy pro bydlení (plochy27-P, 28-P, 29-P) a dále
navrhuje obestavění centrálního parku ve Světci a propojení dosud prostorově izolovaných obytných částí sídla
kolem historického jádra a podél ulice Kostomlatská (plochy 18-Z, 19a-Z, 19b-P, 22-P, 32-Z, 33-Z, 34a-Z, 34b-Z,
35-P). Cílem je integrovat dosud značně urbanisticky rozdrobenou strukturu jádrového území obce Světec
v jeden urbanisticky kompaktní celek, posílit pozici historického jádra obce (území kolem Preissigova náměstí a
areálu zámku) jako těžiště urbanistické struktury sídla Světec a přitom minimalizovat zábor volné krajiny.
Všechny zastavitelné plochy v sídle Světec vymezuje ÚP v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.
· Nevyužívaná či nevhodně využívaná území (brownfields)
-

negativní dopad fotovoltaické elektrárny na krajinný ráz (Světec)
chátrající objekt v areálu zámeckého parku Světec
výrazná fragmentace území nadzemními liniovými stavbami (Chotějovice)
zbořeniště v části obce Úpoř (brownfield)
zčásti nevyužívaný zemědělský areál v části obce Úpoř (brownfield)
zbytky původního objektu v jižní části Štrbic (brownfield)

S ohledem na trvající životnost fotovoltaické elektrárny ve Světci vymezuje územní plán její plochu jako plochu
stabilizovanou. Negativní vliv fotovoltaické elektrárny na krajinný ráz bude potlačen realizací záměru v ploše
výroby v bezprostřední okolí a navazujícími plochami krajinné zeleně s vysokým podílem vysoké zeleně.
S ohledem na polohu elektrárny v jámě bývalého povrchového lomu se elektrárna ani nijak negativně vizuálně
neuplatňuje ve vztahu k historickému jádru obce Světec.
Jižní část areálu bývalého hospodářského zázemí zámku ve Světci (dnes betonárka a související plochy jako
sklady materiálu, stavební dvory apod.) je vymezena pro revitalizaci na plochy smíšené obytné a na plochy
bydlení (plochy 27-P, 28-P, 29-P).
Všechny významné nadzemní liniové stavby (zejména silnice I/13, železniční tratě a vlečky, elektrická vedení
velmi vysokého napětí a zvláště vysokého napětí) reprezentují dopravní a technickou infrastrukturu regionálního
významu a jako takovou je nezbytné ji důsledně chránit a dále rozvíjet. Územní plán vytváří podmínky pro
zmírnění negativního vlivu těchto významných liniových staveb zejména tím, že do jejich okolí a do sféry jejich
negativního vlivu nenavrhuje žádné plochy pro rozvoj bydlení.
Zbořeniště zemědělské usedlosti v Úpoři je v ÚP vymezeno ke konverzi na plochu bydlení (40-P).
Extenzivně využívaný zemědělský areál v Úpoři je v ÚP vymezen jako stabilizovaná plocha drobné a řemeslné
výroby.
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Pozemek s ruinou obytného stavení v jižní části Štrbic je v ÚP zahrnut do stabilizovaných ploch bydlení
venkovského.
· Zástavba v poddolovaném území
-

část obytné zástavby obce na poddolovaném území (Úpoř).
část obytné zástavby obce na poddolovaném území (Světec).
část obytné zástavby obce na poddolovaném území s výskytem četných starých důlních děl (Světec).

Vzhledem k charakteru území obce Světec, v minulosti značně narušenému povrchovou i hlubinnou těžbou
nerostných surovin, není prakticky možné vyloučit rozvoj zástavby na poddolovaném území či na pozemcích
s výskyty starých důlních děl. Na skutečnost střetu jednotlivých ploch změn s limity těžby upozorňuje důsledně
výkres č. II.1 Koordinační výkres a příslušná textová část komplexního zdůvodnění řešení tohoto odůvodnění.
Omezení a opatření vyplývající s výstavbou na poddolovaném území budou předmětem řešení podrobnějších
dokumentací konkrétních staveb.
· Poškození krajinného rázu nevhodnou zástavbou - nevhodný způsob využití území - areál výroby v těsné
vazbě na historický areál zámku a zámeckého parku (Světec).
Jižní část areálu bývalého hospodářského zázemí zámku ve Světci (dnes betonárka a související plochy jako
sklady materiálu, stavební dvory apod.) je vymezena pro revitalizaci na plochy smíšené obytné a na plochy
bydlení (plochy 27-P, 28-P, 29-P).
2. Problémy k řešení vyplývající z rizikových přírodních jevů
· Ohrožení území povodněmi
-

rekreační chaty v aktivní zóně záplavového území, ohrožení spodní vodou (Světec).
část průmyslového areálu v aktivní zóně záplavového území (Chotějovice).

· Zvýšená hladina spodní vody v bývalé šachtě LOTTA, ohrožení podzemních částí objektů v obci spodní
vodou (Světec).
· Sesuvná území - rekreační chaty v sesuvném území (Světec).
Ohrožení zahrádkové osady ve Světci záplavou z řeky Bíliny nepředstavuje zásadní problém rozvoje území obce.
V rámci zahrádkové osady jsou umisťovány pouze drobné stavby zahradních domků a chatek, jejichž umístění
v záplavovém území není zásadně problematické. Pro možné budoucí vymístění zahrádek ze záplavového
území řeky Bíliny, zejména pak z aktivní zóny záplavového území, vymezuje územní plán plochu 24-P pro
založení nové zahrádkové osady ve Světci.
Problematika zvýšené hladiny spodních vod je mimo podrobnost a obsah řešení územního plánu.
Rekreační chaty v sesuvném území ve Světci jsou navrženy ke konverzi na bydlení (plocha 35-P). Sesuvné
území musí být zohledněno při zakládání staveb.
3. Střety záměrů a limitů a vzájemné střety záměrů
· Zástavba v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu.
· Bydlení, sport a výroba v ochranném pásmu el. vedení 400kV.
· Bydlení, občanská vybavenost, rekreace a výroba v ÚSES
Střet stabilizovaných ploch pro bydlení, sport či výrobu s ochranným a bezpečnostním pásmem plynovodu nebo
s ochranným pásmem elektrického vedení nepředstavuje zásadní problém k řešení v ÚP.
Vymezení ÚSES není na území obce Světec nikde ve střetu s plochami bydlení, občanského vybavení, rekreace
ani jinými plochami umožňujícími zástavbu.
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b)

Další požadavky obce a občanů

· Na základě průzkumu území bude navržena změna způsobu využití bývalého areálu kamenolomu ve Světci
z ploch OV – občanská vybavenost na plochy, které budou respektovat způsob využití stávajících
podnikatelských subjektů při komunikaci II/258 a zbývající část plochy PS443 bude vymezena v souladu
s urbanistickou koncepcí obce Světec a potenciálem tohoto území ve vazbě na udržitelný rozvoj území.
Část plochy bývalého kamenolomu ve Světci přiléhající k silnici II/258 je vymezena jako plocha drobné a
řemeslné výroby (VD) a zbytek plochy s rozvinutou sukcesí je vymezen jako stabilizovaná plocha krajinné zeleně
(NK).
· Prověří vhodnost vymezení ploch hromadného bydlení v obcích Světec a Chotějovice s možností změny
způsobu jejich využití na plochy individuálního bydlení.
VV územním plánu nejsou vymezeny plochy hromadného bydlení. Bydlení v celém správním území je začleněno
do ploch venkovského bydlení (BV). začleněno do ploch venkovského bydlení (BV).
· Upravit vymezení hranice zastavěného a zastavitelného území, tak aby došlo k odstranění enkláv
nezastavěného území, které vznikly v obci Světec vydáním změny č. 1 územního plánu.
Územní plán vymezuje hranici zastavěného území postupem dle § 58 stavebního zákona. Územní plán vymezuje
všechny enklávy a proluky na hranici zastavěného území jednotlivých sídel Světec, Chotějovice, Úpoř a Štrbice
na zastavění s cílem doplnění urbanistické struktury sídel a doplnění jejich zástavby.
· Na základě průzkumu území navrhnout rozšíření hranice zastavěného území dle skutečného zastavění pro
lokalitu „Sídliště“ ve Světci. Vymezit plochy zahrad u jednotlivých rodinných domů a plochy místních
komunikací.
Územní plán vymezuje hranici zastavěného území postupem dle § 58 stavebního zákona. Do zastavěného území
jsou zařazeny i zahrady u jednotlivých rodinných domů a plochy místních komunikací v rámci lokality sídliště v
Chotějovicích.
· Prověřit možnosti dalšího využití plochy fotovoltaické elektrárny (Chotovenka, Štrbice) a okolních ploch a
navrhnout ve vazbě na udržitelný rozvoj území vhodný způsob využití těchto ploch. V případě fotovoltaické
elektrárny zvážit možnost vymezení této plochy jako plochy územní rezervy.
Plocha pro fotovoltaickou elektrárnu na rekultivované Radovesické výsypce, na pomezí katastrálního území
Chotovenka a Štrbice, je vymezena jako plocha územní rezervy R02.
· Prověří možnost rozšíření hranice zastavěného území obce Štrbice o pozemky, které jsou součástí zahrad u
rodinných domů.
Územní plán vymezuje hranici zastavěného území postupem dle § 58 stavebního zákona. Zahrady pod
společným oplocením s pozemky rodinných domů jsou v ÚP obecně zařazovány jako součást zastavěného
území.
· Prověří možnost vymezení zastavitelných ploch s možností umístění individuálního bydlení i mimo zastavěné
a zastavitelné území.
ÚP vymezuje také zastavitelné plochy pro bydlení mimo zastavěné území, avšak vždy v bezprostřední
návaznosti na něj.
· Prověřit možnost rozšíření zastavitelných ploch pro individuální bydlení v obci Úpoř, k.ú. Pohradice, převážná
část obce Úpoř se nachází v chráněném ložiskovém území.
S ohledem na to, že převážná část obce Úpoř se nachází v chráněném ložiskovém území, minimalizuje ÚP míru
rozvoje sídla Úpoř. Rozvoj zástavby v Úpoři je situována přednostně podél silnice III/25326 s cílem jejího
oboustranného obestavění.
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(2)

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

a)

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

· Územní plán bude respektovat vedení všech silnic a jejich ochranných pásem na území obce Světec jako
dlouhodobě stabilizovaných a v případě potřeby navrhne odstranění identifikovaných dopravních závad na
těchto stávajících silnicích.
· Územní plán prověří návrh dopravního řešení platného Územního plánu obce Světec a případně navrhne
úpravy dopravní koncepce, které povedou ke zlepšení dopravní provázanosti jednotlivých obcí a prostupnosti
krajiny.
· Územní plán prověří návrh dopravního propojení komunikací II/258 a III/25316 po mostním objektu vlečky a
dále v tělese bývalé vlečky dle platného ÚPO Světec, které zajistí lepší napojení obce Světec na komunikaci
I/13.
Územní plán respektuje stávající silnice na území obce a vymezuje je jako stabilizované plochy dopravní
infrastruktury silniční. Pro odstranění nevyhovujícího dopravního spojení Světce a Chotějovic přes jednosměrný a
prostorově nevyhovující podjezd pod železniční tratí, vymezuje územní plán plochu 11-Z pro nové propojení
silnice II/258 a silnice III/25316 po mostním objektu vlečky, s cílem zajištění lepšího dopravního napojení Světce
na silnici I/13.
Pro zlepšení rozhledových poměrů na křížení silnice II/258 a místní komunikace propojující ulici Kostomlatská a
Školní ve Světci vymezuje územní plán plochu 23-P.
S cílem zlepšení podmínek pěšího a cyklistického propojení Světce a Hostomic vymezuje území plán plochy
veřejné zeleně 07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a 10-Z pro prostupnost pravého břehu řeky Bíliny.
· V územním plánu bude zohledněn odklon nákladní přepravy uhlí z Chotějovic na Úpravnu uhlí Ledvice nově
přes ELE Ledvice.
Územní plán zohledňuje odklonění nákladní dopravy uhlí z Chotějovic na Úpravnu uhlí Ledvice nově přes areál
Elektrárny Ledvice a v souvislosti s tím začleňuje plochu bývalého seřadiště nákladních vozů do rekultivovaného
území bývalého odkaliště Eleonora, jako součást, jako součást zázemí sportovně rekreačního areálu.
· V koordinaci se sousedními obcemi Bílina a Kostomlaty pod Milešovkou prověří územní plán záměr obnovy
původní silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes území dnešní Radovesické výsypky.
V průběhu pořizování územního plánu byla silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes území Radovesické
výsypky realizována, záměr byl v ÚP tedy vymezen jako stabilizovaná plocha silniční dopravy.
· Územní plán prověří možnosti obnovy historických cest v krajině.
Územní plán vymezuje stávající cestní síť na území obce Světec jako stabilizovanou a kromě vymezení plochy
pro obnovení silnice mezi Bílinou a Kostomlaty pod Milešovkou, přes území Radovesické výsypky neidentifikuje
potřebu obnovy žádných historických cest v krajině.
· Územní plán prověří možnost jiného využití plochy stávajícího seřaďovacího parkoviště pro nákladní
automobily ve vazbě na úpravnu uhlí Elektrárny Ledvice dále jen „ELE“). Územní plán prověří možnost
vymezení této plochy jako plochy rekreace a sportu.
Územní plán zohledňuje odklonění nákladní dopravy uhlí z Chotějovic na Úpravnu uhlí Ledvice nově přes areál
Elektrárny Ledvice a v souvislosti s tím začleňuje plochu bývalého seřadiště nákladních vozů do rekultivovaného
území bývalého odkaliště Eleonora jako součást zázemí sportovně rekreačního areálu.
· Územní plán Světec prověří a zpřesní vymezení koridoru optimalizace železniční tratě č. 130 Chomutov –
Ústí nad Labem podchycený v rámci koridoru PÚR ČR 2008 ŽD3, koridoru Cheb – Karlovy Vary – Chomutov
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– Most – Ústí nad Labem a zpřesněný jako VPS – i v rámci ZÚR Ústeckého kraje, a to dle požadavků správce
železniční infrastruktury a jím poskytnuté nejaktuálnější dokumentace prověřující optimalizaci této železniční
trati.
Územní plán zpřesňuje na základě Přípravné dokumentace stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u
Duchcova – Bílina (SUDOP Praha, a.s., 04/2014) na území obce Světec koridor železniční tratě č. 130 Klášterec
nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace, vymezený v platných ZÚR Ústeckého kraje jako koridor VPS – i a
vymezuje koridor X01 v celkové šířce 120 m pro umístění vedení stavby optimalizace železniční trati č. 130
Chomutov – Ústí nad Labem.
· Územní plán bude respektovat celostátní železniční trať č. 131 včetně železniční stanice Světec.
Územní plán vymezuje železniční trať č. 131 včetně železniční stanice Světec jako stabilizovanou.
· Územní plán bude respektovat stávající cyklotrasy a turistické trasy a stezky a navrhne jejich rozvoj v
provázanosti na dopravní, technickou a občanskou vybavenost a hodnoty území s cílem podpořit rozvoj
cestovního ruchu.
Územní plán respektuje značenou žlutou turistickou trasu a vymezuje ucelenou síť cyklistických turistických tras
na nadregionální, regionální i místní úrovni pro propojení sídel na území obce Světec a pro propojení území obce
Světec s územími okolních obcí.
· Územní plán prověří možnosti zlepšení prostupnosti Radovesické výsypky, krajiny mezi Úpoří a Štrbicemi a
území odkaliště Eleonora pro chodce a cyklisty.
Územní plán vymezuje stávající cestní síť na území obce Světec jako stabilizovanou bez nároků na její doplnění
novými cestami. S cílem zlepšení prostupnosti území Radovesické výsypky vymezuje územní plán koridor X05
pro možné vybudování cyklostezky Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou, souběžně s realizovanou silnicí Bílina –
Kostomlaty pod Milešovkou.
· Územní plán vymezí, v koordinaci s platným Územním plánem Bílina, vedení cyklostezek resp. stezek pro
chodce a cyklisty v rámci rekultivovaného území Radovesické výsypky.
Územní plán vymezuje v koordinaci s ÚP Bílina a ÚP Kostomlaty pod Milešovkou koridor X05 pro cyklostezku
Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou.
· Územní plán prověří podmínky zlepšení pěších a cyklistických vazeb obce na území CHKO České Středohoří.
Územní plán stabilizuje stávající cestní síť na pomezí obce Světec a Českým středohořím a považuje ji za
dostatečnou pro zajištění pěších a cyklistických vazeb mezi obcí Světec a územím Českého středohoří.
· Územní plán prověří a případně navrhne zpřístupnění břehů Bíliny a Štrbického potoka pro chodce a cyklisty
a vedení cyklistických a pěších stezek a tras podél těchto vodních toků.
Územní plán navrhuje na území obce Světec zpřístupnění pravého břehu řeky Bíliny a vymezuje pro ten účel
plochy veřejné zeleně 07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a 10-Z.
Na území rekultivované Radovesické výsypky stabilizuje územní plán stávající cestní síť vedenou podél
Štrbického potoka mezi údolní nivou řeky Bíliny a Štrbicemi.
· Územní plán prověří možnosti zlepšení pěší a cyklistické dostupnosti železniční stanice Chotějovice z části
obce Chotějovice.
Územním plán vymezuje koridor X02 pro realizaci komunikace pro chodce a cyklisty. S ohledem na polohu
železniční zastávky Chotějovice v území silně fragmentovaném bariérami liniových dopravních staveb a
výrobními areály je koridor vymezen v souběhu se stávající silnicí III/25316.
· Navrhnout dopravní řešení, které odkloní průjezdní dopravu mimo tzv. „Myší Díru“ a sídlo Chotějovice.
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Pro odstranění nevyhovujícího dopravního spojení Světce a Chotějovic přes jednosměrný a prostorově
nevyhovující podjezd pod železniční tratí vymezuje územní plán koridor X03, s využitím stávající
mimoúrovňového napojení průmyslové zóny Chotějovice ze silnice III/25316 a navazující trasy místní
komunikace. Druhou možností napojení je prostřednictvím plochy 11-Z, vymezené pro nové propojení silnice
II/258 a silnice III/25316 po mostním objektu vlečky, s cílem zajištění lepšího dopravního napojení Světce na
silnici I/13.
· Územní plán vytvoří s cílem zlepšení dostupnosti a zvýšení atraktivity osobní železniční dopravy podmínky
pro optimální přestupní vazby mezi jízdním kolem a vlakem návrhem optimální cyklistické dostupnosti
železničních stanic a zastávek atraktivních pro osobní dopravu a dále např. vytvořením podmínek pro
realizaci odstavných zařízení pro jízdní kola typu B+R u železničních stanic a zastávek atraktivních pro
osobní dopravu.
V souladu s dokumentem „Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji“ (Euro Managers, s.r.o., 2014) je
v rámci ORP Bílina jako dopravní uzel pro přestup z kola na vlak vhodnější využít železniční stanice Bílina nebo
Ohníč.
· Územní plán prověří možnost využití řeky Bíliny jako vodácké trasy.
Řeka Bílina je v územním plánu vymezena jako vodácká trasa. Související plocha pro možné umístění
vodáckého tábořiště není vymezena, s ohledem na limity využití přilehlého území (zejména záplavové území,
aktivní zóna záplavového území a ochrana zemědělského půdního fondu).

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
Územní plán prověří a navrhne možnosti řešení závad vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Bílina
(ÚAP)

Dopravní závady
· Omezená dopravní prostupnost území
-

nevyhovující dopravní prostupnost území, prostorová izolace části obce (Světec)
poškození území a ztráta původních dopravních vazeb v důsledku těžebních aktivit na Radovesické
výsypce (Chotovenka, Světec, Štrbice)
nedostatečná síť cyklistických a turistických tras,

S cílem zajištění lepšího dopravního napojení Světce na silnici I/13 a pro odstranění nevyhovujícího dopravního
spojení Světce a Chotějovic přes jednosměrný a prostorově nevyhovující podjezd pod železniční tratí, vymezuje
územní plán plochu 11-Z, pro nové propojení silnice II/258 a silnice III/25316 po mostním objektu vlečky, a
koridor X03, pro nové propojení silnic III/25316 a III/25321, s využitím stávající místní komunikace pro napojení
Průmyslové zóny Chudeřice.
Územní plán vymezuje stávající cestní síť na území obce Světec jako stabilizovanou bez nároků na její doplnění
novými cestami. S cílem zlepšení prostupnosti území Radovesické výsypky vymezuje územní plán koridor X05
pro možné vybudování cyklostezky Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou, souběžně s realizovanou silnicí Bílina –
Kostomlaty pod Milešovkou.
Územní plán vymezuje ucelenou síť cyklistických turistických tras na nadregionální, regionální i místní úrovni pro
propojení sídel na území obce Světec a pro propojení území obce Světec s územími okolních obcí.
· Omezená dopravní dostupnost
-

omezená dopravní dostupnost části obce Štrbice - po jediné přístupové komunikaci.

Územní plán stabilizuje silnici II/258 jako hlavní přístupovou komunikaci Štrbic pro motorová vozidla. Pro
dopravní dostupnost Štrbic pro nemotorovou dopravu stabilizuje územní plán stávající cestní síť podíl Štrbického
potoka na rekultivované Radovesické výsypce.
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· Hluková a emisní zátěž z dopravy
-

hlukové a imisní znečištění z provozu motokrosu na území bývalé těžby (plocha ve volné krajině za
obcí Světec).
hlukové a imisní znečištění z provozu motokrosu na rekultivované výsypce Chotovenka, riziko
kontaminace vody, narušení krajinného prostředí; způsob využití území (motokros) není v souladu s
platnou ÚPD.

Územní plán vymezuje plochy stávajícího motokrosového areálu ve Světci jako plochu změn v krajině (plocha
102-K) pro návrat do krajinných ploch.
Plochy v k.ú. Chotovenka, nelegálně využívané pro provozování motokrosu, vymezuje územní plán v souladu
s provedenými rekultivacemi Radovesické výsypky a v souladu s Plánem sanací a rekultivací lomu Bílina jako
stabilizované plochy zemědělské a krajinné.

b)
§

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

Řešení koncepce technické infrastruktury je navrženo s ohledem na ochranu životního prostředí, přičemž
zohledňuje současný stav technické infrastruktury.
Územní plán nenavrhuje žádnou stavbu nebo zařízení technické infrastruktury s potenciálním negativním vlivem
na životní prostředí. Žádná z navrhovaných staveb technické infrastruktury nepředpokládá zábor ZPF ani PUPFL
ani zásah do vodního režimu v území.
S cílem zlepšení podmínek ochrany životního prostředí, zejména kvality podzemních i povrchových vod, navrhuje
územní plán nově odkanalizování částí obce Štrbice a Úpoř s ukončením na nově navrhované ČOV.
· Navrhovaná koncepce technické infrastruktury zohlední současný stav technického vybavení území obce
Světec a intenzitu jeho využití.
Řešení koncepce technické infrastruktury zohledňuje současný stav technické infrastruktury. Návrh na rozvoj
systémů technické infrastruktury vychází z předpokládaného nárůstu nároků na kapacity a uspořádání systémů
technické infrastruktury vyplývajících z navrhovaného rozvoje území obce.
· Územní plán bude při návrhu trasování inženýrských sítí respektovat pravidla koordinace vedení TVÚ dle
ČSN 73 6005 a jejich optimalizaci v souladu s budoucím rozvojem území.
Územní plán ukládá koordinaci vedení TVÚ dle ČSN 73 6005.
· Územní plán bude v rámci koncepce technické infrastruktury chránit veřejná prostranství a případná
navrhovaná veřejná prostranství pro dopravní obsluhu nově vymezovaných ploch přestavby nebo
zastavitelných ploch vymezí s ohledem na prostorové nároky vedení sítí technické infrastruktury.
Územní plán navrhuje uložení nově navrhovaných liniových vedení technické infrastruktury v zastavěném území
nebo v zastavitelných plochách v rámci ploch veřejných prostranství.
· Územní plán bude vymezovat plochy resp. koridory technické infrastruktury tak, aby neměly negativní dopad
na ostatní způsoby využití území a nepůsobily negativně na krajinný ráz.
Územní plán vymezuje koridor technické infrastruktury X04 pro dvojité vedení ZVN 400kV. Koridor je vymezen
v trase stávajícího vedení za účelem sjednocení napěťové hladiny vedení na 2x400kV, v šířce upřesněné
Aktualizací č. 1 ZÚR ÚK dle místních územních podmínek na 100m, v části se zúžením až na 75m, vliv na
krajinný ráz tak bude minimalizován.
· Návrh řešení technické infrastruktury v územním plánu bude splňovat podmínky kvalitního, spolehlivého a
variabilního zásobování vodou na podkladě vyhodnocení bilance potřeby vody a prověření tlakových poměrů.
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Návrh rozvoje technické infrastruktury vychází z bilance předpokládaných potřeb a veškeré nároky na rozvoj
technické infrastruktury na území obce Světec byly konzultovány s příslušnými správci sítí.
· Při návrhu koncepce zásobování vodou bude územní plán postupovat v souladu s Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK).
Při návrhu koncepce vodohospodářské infrastruktury v ÚP je postupováno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK).
· Odkanalizování území bude v územním plánu řešeno ve vazbě na zásobování vodou a na čistotu vodních
toků včetně protipovodňové ochrany.
Rozvoj kanalizační soustavy navrhuje územní plán realizovat v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje.
Územní plán navrhuje odkanalizování sídla Štrbice stávající jednotnou kanalizací s likvidací odpadních vod na
nové ČOV pro minimálně 250 EO. Návrh ČOV je graficky znázorněn v hlavním výkrese zastavitelnou plochou 61Z na pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Štrbice. Dále územní plán navrhuje novou ČOV pro sídlo Úpoř na pozemku p.č.
464 k.ú. Pohradice – plocha 60-P.
Kanalizaci v nově vymezovaných plochách změn navrhuje územní plán řešit jako oddílnou splaškovou.
· Územní plán vytvoří podmínky pro koncepční řešení hospodaření s dešťovou vodou a dosažení zpomalení
odtoku povrchových vod na území sídel.
Dešťové vody z jednotlivých objektů navrhuje územní plán likvidovat přímo na pozemcích jednotlivých
nemovitostí. V rozsáhlejších plochách výroby a skladování navrhuje územní plán vybudovat vlastní zachycovací
nádrže na dešťovou vodu.
Dešťové vody z komunikací a ostatních veřejných ploch navrhuje územní plán zasakovat ve vhodných plochách
co nejblíže místu jejich spadu, nebo svést do nejbližších vhodných recipientů.
Koncepce územního plánu nevymezuje konkrétní opatření pro snižování rizik spojených s přírodními
katastrofami. V rámci obecných zásad omezuje riziko spojené se záplavami a suchem. V záplavovém území
vymezuje 3 zastavitelné plochy (59-Z a 65-Z, na něž již bylo vydáno stavební povolení, a 66-Z, kde je střet pouze
okrajový a bude řešen vhodným uspořádáním zástavby) a pro retenci vody v území vytváří podmínky pro
umístění případných retenčních nádrží ve volné krajině u ploch se způsobem využití NZ, NL a NK.
Územní plán na základě vyhodnocení současného stavu nevymezuje konkrétní protierozní opatření. Pouze
v obecných pokynech vytváří předpoklady pro zvyšování ochrany území před negativními účinky vodní a větrné
eroze.
· Územní plán prověří potřebu vymezení ploch pro umístění ČOV pro části obce Úpoř a Štrbice.
Územní plán navrhuje odkanalizování sídla Štrbice stávající jednotnou kanalizací s likvidací odpadních vod na
nové ČOV pro minimálně 250 EO. Návrh ČOV je graficky znázorněn v hlavním výkrese zastavitelnou plochou 61Zzastavitelnou plochou 61-Z na pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Štrbice. Dále územní plán navrhuje novou ČOV pro
sídlo Úpoř na pozemku p.č. 464 k.ú. Pohradice – plocha 60-P.
Kanalizaci v nově vymezovaných plochách změn navrhuje územní plán řešit jako oddílnou splaškovou.
· Územní plán navrhne koncepci zásobování požární vodou.
Územní plán stanovuje v nově vymezovaných plochách výroby se zvýšenou potřebou vody nebo se zvýšeným
požárním nebezpečím vybudovat vlastní akumulační nádrže, sloužící současně jako zdroje požární vody.
Při výstavbě v plochách změn stanovuje územní plán zajistit dostatečné zdroje požární vody a přístup pro požární
techniku podle platných předpisů.
· Územní plán prověří a zpřesní vymezení koridoru dvojnásobného vedení 400 kV TR Chotějovice – TR Výškov,
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sledovaného v PÚR ČR 2008 jako součást koridoru E10 a zpřesněného v ZÚR Ústeckého kraje jako koridor
územní rezervy ER5.
· Územní plán prověří a zpřesní vymezení plochy elektrické stanice 400/110 kV Chotějovice sledované v PÚR
ČR 2008 jako plocha E9 a zpřesněné v ZÚR Ústeckého kraje jako plocha územní rezervy ER7.
Aktualizací č. 1 ZÚR ÚK byl koridor územní rezervy ER5 vypuštěn a nahrazen návrhovým koridorem dvojitého
vedení 400kV E10a ve zpřesněné šířce 100m, v části úseku se zúžením až na 75m, do územního plánu je záměr
převzat jako koridor X04, zaústěný do TR Chotějovice.
Plocha územní rezervy ER7 byla aktualizací č. 1 ZÚR ÚK vypuštěna, neboť již došlo k její realizaci. Územní plán
vymezuje plochu územní rezervy R02 pro možné úpravy zaústění vedení ZVN do rozvodny Chotějovice dle
záměru ČEPS, a.s.
· Pro všechny plochy změn vymezené v územním plánu bude posouzena bilance nároků na zásobování
energiemi a podle potřeby budou vymezeny případné nové distribuční transformovny.
Územní plán vyhodnotil předpokládaný nárůst spotřeby elektrické energie s ohledem na míru navrhovaného
rozvoje zástavby na území obce a pro vymezené plochy změn navrhuje 4 nové distribuční trafostanice, včetně
odboček ze stávající sítě VN. Umístění nových trafostanic není v územním plánu graficky zobrazeno, přesné
umístění trafostanic musí být upřesněno v územním řízení.
· Územní plán prověří možnost a vhodnost plynofikace části obce Úpoř.
Územní plán navrhuje plynofikaci sídla Úpoř napojením na STL síť plynovodu ze sousední obce Ohníč.
· Zásobování teplem bude územním plánem řešeno buď individuálním vytápěním jednotlivých objektů
s maximálním možným využitím zemního plynu a ekologických paliv, nebo případně s využitím
centralizovaných systémů zásobování teplem dle ekologických a ekonomických ukazatelů.
Územní plán navrhuje jako hlavní topné médium zemní plyn, s výjimkou lokalit, kde by plynofikace byla
neefektivní. Územní plán doporučuje upřednostňovat využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie.
S ohledem na rozptýlenou sídelní strukturu obce Světec není využití centralizovaných systémů zásobování
teplem ekonomické.
· Územní plán posoudí možnost využití alternativních obnovitelných zdrojů energie.
V rámci energetické koncepce územní plán doporučuje zvětšit podíl lokálních obnovitelných zdrojů energie a pro
budoucí prověření možného zvýšení podílu využití solární energie vymezuje plochu územní rezervy R01 pro
umístění FVE.
· Územní plán bude respektovat veřejné telekomunikační sítě a posoudí případné nároky na jejich další rozvoj.
Stávající systém elektronických komunikačních rozvodů a zařízení je stabilizován a zůstane zachován. Územní
plán nevymezuje nové plochy pro telekomunikační zařízení.
· Územním plánem bude prověřena koncepce nakládání s odpady.
· Územní plán prověří koncepci řešení sběru biologicky odbouratelného odpadu.
Koncepce odpadového hospodářství je funkční a není potřeba vymezovat nové plochy pro umístění zařízení pro
likvidaci odpadu vč. biologicky odbouratelného.
· Územní plán prověří návrh opatření v území, která zajistí zvýšení akumulační schopnosti povodí řeky Bíliny
před možnou hrozbou sucha (hydrologický deficit díky srážkovému stínu z Krušných hor), v opačném případě
lze oprávněně očekávat problémy v oblasti užívání vod, ředění odpadních vod, nedostatku vod pro závlahy
atd.
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· Územní plán na základě predikce ohrožení pramenícího z výskytu extrémních srážek způsobujících lokální
bleskové povodně případně navrhne opatření proti negativním účinkům v jednotlivých sídlech.
· Návrh územního plánu prověří návrh opatření pro minimalizaci možných škod spojených s haváriemi a
přírodními katastrofami.
Koncepce územního plánu nevymezuje konkrétní opatření pro snižování rizik spojených s přírodními
katastrofami. V rámci obecných zásad omezuje riziko spojené se záplavami a suchem. V záplavovém území
nevymezuje zastavitelné plochy a pro retenci vody v území vytváří podmínky pro umístění případných retenčních
nádrží ve volné krajině u ploch se způsobem využití NZ, NL a NK.
Územní plán na základě vyhodnocení současného stavu nevymezuje konkrétní protierozní opatření. Pouze
v obecných pokynech vytváří předpoklady pro zvyšování ochrany území před negativními účinky vodní a větrné
eroze.
· V rámci záplavových území nebudou v územním plánu vymezovány žádné zastavitelné plochy, kromě zvlášť
odůvodněných případů a s ohledem na veřejný zájem.
ÚP vymezuje ve stanoveném záplavovém území 3 zastavitelné plochy: 66-Z, kde je střet pouze okrajový a bude
řešen vhodným uspořádáním zástavby, a 59-Z a 65-Z, kde již byla na záměry vydána platná stavební povolení a
do ÚP jsou tak pouze převzaty. I v tomto případě je však střet pouze okrajový.
· Územní plán prověří, s cílem dosažení výrazného zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě ovlivněných
těžebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní průmyslovou výrobou, možnosti revitalizace úseků
vodních toků (především Štrbického potoka), které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem
výroby, nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné.
Na území obce Světec se nenachází žádný zatrubněný významný vodní tok, řeka Bílina i Štrbický potok jsou
rekultivovány a jsou vedeny v otevřených korytech.
· Územní plán prověří návrh protierozních opatření.
Územní plán na základě vyhodnocení současného stavu nevymezuje konkrétní protierozní opatření. Pouze
v obecných pokynech vytváří předpoklady pro zvyšování ochrany území před negativními účinky vodní a větrné
eroze.

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
· Územní plán navrhne řešení střetů záměrů vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP).
Územní plán vytváří podmínky pro eliminaci střetů záměrů s limity využití území a záměrů se záměry
identifikovaných v rámci ÚAP ORP Bílina (aktualizace 2014 a 2016).

c)

OBČANSKÁ VYBAVENOST

· Občanská vybavenost bude navržena v rozsahu odpovídajícím předpokládanému rozvoji obce Světec, aby
byla v návrhovém období zajištěna možnost postupného zkvalitňování, doplňování a rozšiřování občanské
vybavenosti obce Světec v návaznosti na územní rozvoj, bydlení a zvyšující se počet obyvatel.
· Plochy pro umístění občanské vybavenosti budou řešeny buď jako samostatně vymezené plochy, nebo jako
součást ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, kde bude umístění ploch občanské vybavenosti možné
na základě přípustného či podmíněně přípustného využití dané plochy.
Územní plán navrhuje stávající významné, plošně rozsáhlé a v rámci struktury území optimálně lokalizované
stavby a areály občanského vybavení zachovat, stabilizovat a dále rozvíjet v samostatně vymezených
stabilizovaných plochách občanského vybavení.
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Územní plán navrhuje rozvíjet občanské vybavení s významem pro obyvatele celé obce přednostně v plochách
občanského vybavení a v plochách smíšených obytných venkovských (SV) v rámci jádrového území obce
Světec, v sídle Světec.
Územní plán navrhuje rozvíjet občanské vybavení každodenní potřeby přednostně v plochách smíšených
obytných venkovských v jádrech obytných sídel Světec, Chotějovice a Štrbice tak, aby byla zajištěna optimální
dostupnost tohoto občanského vybavení z hlavních obytných území obce.
Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu 02-Z pro občanské vybavení - sport (OS) pro rozvoj sportovních
zařízení ve vazbě na zastavěné území v Chotějovicích.
Územní plán vymezuje plochu územní rezervy R04 pro občanské vybavení - sport (OS) pro rozvoj sportovních
zařízení ve vazbě na rozvojovou rekreační lokalitu kolem vodní nádrže Márinka.

d)

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

· Územní plán navrhne prostorově spojitý a funkčně diferencovaný systém veřejných prostranství v rozsahu
území celé obce Světec a to jak v rozsahu zastavěného území, tak v rozsahu území nezastavěného včetně
volné krajiny.
· Územní plán vytvoří podmínky pro zkvalitnění stávajících významných veřejných prostranství, vytvoření
územních podmínek pro vznik dalších a pro postupné zkvalitňování a posilování prostupnosti území a
vzájemné provázanosti jednotlivých částí obce. Za tímto účelem budou pro plochy a koridory veřejných
prostranství stanoveny podmínky jejich využití a uspořádání podle jejich polohy a významu.
Ochranu kvalitních veřejných prostranství významných pro komunitní život sídel a prostupnost území celé obce
včetně zajištění vazeb na území sousedních obcí zajišťuje územní plán vymezením prostorově spojitého a
významově hierarchizovaného systému veřejných prostranství a stanovením podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití, které stanovují zásady pro vymezování veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch či
ploch přestavby pro účely bydlení, rekreace či občanského vybavení. Jako hlavní kostru systému veřejných
prostranství obce Světec vymezuje a chrání územní plán veřejná prostranství historických částí hlavních sídel
Světec, Štrbice a Chotějovice, a tuto kostru doplňuje o návrh nových veřejných prostranství pro cyklostezky resp.
stezky pro chodce a cyklisty po březích Štrbického potoka a řeky Bíliny.
V rámci zpracování návrhu územního plánu budou respektovány a prověřeny následující úkoly
· Územní plán prověří a vymezí v zastavěném území stávající plochy významných veřejných prostranství a
zajistit tak jejich ochranu. Plochy veřejných prostranství budou v zastavěném území vymezeny tam, kde se
tyto plochy dle skutečnosti nacházejí a jsou jako veřejná prostranství využívány.
Územní plán vymezuje všechna významná stávající veřejná prostranství v zastavěném území i mimo něj jako
stabilizované plochy veřejných prostranství (PV) nebo veřejné zeleně (ZV), a to dle charakteru s ohledem na
podíl zpevněných ploch a ploch vegetačních.
· Územní plán prověří rozsah ploch veřejných prostranství v jednotlivých částech obce. V lokalitách, kde bude
rozsah stávajících ploch veřejných prostranství vyhodnocen jako nedostatečný, bude v nezbytném rozsahu
navrženo jejich rozšíření. Vymezení bude provedeno na základě požadavků na udržitelný rozvoj území,
ochranu veřejné infrastruktury a urbanistických hodnot území a s ohledem na minimalizaci dotčení
vlastnických práv majitelů dotčených pozemků.
Územní plán navrhuje rozšíření stávajícího systému veřejných prostranství o nová veřejná prostranství zajišťující
obsluhu, dostupnost a prostupnost nově navrhovaných ploch přestavby a zastavitelných ploch určených
k zastavění (plochy 30-P, 31-P), o novou stezku pro chodce a cyklisty (koridor X02), o novou cyklostezku Bílina –
Kostomlaty pod Milešovkou (koridor X05) a o plochy veřejné zeleně na území obce (plochy 07-Z, 09a-Z, 09b-P,
09c-Z, 10-Z).
· V plochách změn určených k zastavění navrhne územní plán v souvislosti s urbanistickou koncepcí základní
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uspořádání ploch veřejných prostranství (ulice, náměstí, parky apod.), v rámci kterých bude navržena
dopravní a technická infrastruktura, zejména v zastavitelných plochách, jejíž využití nebude podmíněno
zpracováním územní studie.
Územní plán nenavrhuje žádné plochy změn určené k zastavění, ve kterých by vymezoval uspořádání ploch
veřejných prostranství. Pro plošně rozsáhlé plochy změn určené k zastavění a plochy přestavby v historickém
centru obce stanovuje územní plán podmínku zpracování územní studie, která vymezí uspořádání veřejných
prostranství v dané ploše.
· Veřejné prostranství budou navržena tak, aby byl dán předpoklad pro hospodárné využívání rozvojových
ploch s ohledem na vytvoření dobrých životních podmínek a zvýšení atraktivity obce.
S cílem hospodárného využití stávající veřejné infrastruktury obce Světec vymezuje územní plán rozvojové
plochy určené k zastavění a vyžadující obsluhu a dopravní napojení a napojení na sítě technického vybavení
přednostně v návaznosti na stávající veřejná prostranství.
· Při návrhu rozsahu veřejného prostranství bude zohledněna potřeba řešení hospodaření s dešťovými vodami
ze zpevněných ploch a zvážena potřeba umístění zeleně v daném typu veřejného prostranství.
Územní plán vymezuje pouze velmi malý rozsah ploch a koridorů nových veřejných prostranství s převládajícím
podílem zpevněných ploch (plochy 23-P, 30-P, 31-P, koridory X02 a X05). Územní plán navrhuje nové plochy
veřejné zeleně s převažujícím podílem vegetace v plochách veřejných prostranství – plochy veřejné zeleně
(plochy 07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z, 10-Z).
· Územní plán prověří možnost zpřístupnění břehů řeky Bíliny a Štrbického potoka pro chodce a cyklisty a
vymezení těchto území jako veřejná prostranství.
Pro prostupnost pravého břehu řeky Bíliny pro chodce a cyklisty mezi Světcem a Hostomicemi vymezuje územní
plán plochy veřejné zeleně 07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z, 10-Z.
Územní plán stabilizuje stávající cestní síť podél Štrbického potoka zajišťující dostatečně prostupnost údolní nivy
Štrbického potoka pro chodce a cyklisty.
· V nezastavěném území bude prověřena možnost zlepšení podmínek prostupnosti území primárně pro chodce
a cyklisty, především na území Radovesické výsypky a mezi částmi obce Úpoř a Štrbice.
Územní plán stabilizuje stávající cestní síť ve volné krajině zajišťující dostatečně prostupnost Radovesické
výsypky a území mezi sídly Světec a Štrbice a Úpoř pro chodce a cyklisty.

(3)

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

· Pro správní území obce s rozšířenou působností Bílina není zpracován generel lokálních ÚSES, který by
odpovídal platné metodice. Územní plán proto přehodnotí původní Generel z roku 1995 a vymezí ÚSES
v souladu s platnou metodikou.
Územní plán vymezuje na území obce Světec spojitý ÚSES na regionální a lokální úrovni v souladu s platnou
metodikou MŽP ČR pro vymezování ÚSES.
· Úpravy ve vymezení ÚSES budou provedeny autorizovaným projektantem zejména tak, aby byly zajištěny
nezbytné prostorové parametry a návaznost skladebných částí ÚSES s ohledem na biogeografické
charakteristiky, rozmanitost potencionálních ekosystémů a aktuální stav ekosystémů.
Vymezení ÚSES je provedeno autorizovaným projektantem ÚSES (RNDr. Milan Svoboda) a byly zohledněny
požadavky stanovené v ZÚR Ústeckého kraje.
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· Územním plánem bude zpřesněn průběh biokoridoru RBK 569 (Milešovka – RBK564) vymezený v ZÚR
Ústeckého kraje. Biokoridor RBK 569 bude chráněn před zástavbou a změnou využití narušující jeho možnou
realizaci a plnou funkčnost.
Územní plán upřesňuje vymezení regionálního biokoridoru RBK 569 Milešovka – RBK 564 územního systému
ekologické stability vymezeného Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje v platném znění. Tento biokoridor
je na území obce zpřesněn v rozsahu vloženého biocentra LBC 569_L1, pro které stanovuje cílový stav přirozené
stromové porosty, extenzivně využívané louky a extenzivně využívaný les s převážně přirozeným složením
porostů.
§

Na základě oborových podkladů bude zpřesněno vymezení plochy asanačního území ASA8 vymezené v
ZÚR Ústeckého kraje.

Dle „Souhrnného plánu sanace a rekultivace lomu Bílina“ byly v plochách asanačního území ASA8 vymezeny
odpovídající stabilizované plochy v krajině (plochy zemědělské, plochy lesní a plochy krajinné). S ohledem na
pokročilost prováděných rekultivačních prací se stav území Radovesické výsypky již velmi přibližuje
plánovanému cílovému stavu rekultivací.
· Územním plánem bude respektována plocha územně ekologického limitu ÚEL7 vymezená v ZÚR Ústeckého
kraje.
Plocha územně ekologického limitu ÚEL7 vymezená v ZÚR Ústeckého kraje je respektována. Na území obce
Světec nevymezuje ÚP žádné plochy těžby nerostů.
· Územním plánem budou naplňovány cílové charakteristiky krajiny se zohledněním specifických rysů dané
oblasti – KC Severočeské nížiny a pánve (13), KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území
(14) a malou částí zasahující KC České středohoří - Milešovské středohoří (6a).
Soulad územního plánu s cílovými charakteristikami krajiny je uvedeno samostatně v kapitole B.2.6 tohoto
odůvodnění.
· Využití ploch a regulativy využití ploch s rozdílným způsobem využití budou navrženy tak, aby nedocházelo
k nevhodným zásahům do krajiny, byla zajištěna ochrana ploch se zvýšenou hodnotou krajinného rázu a byla
iniciována obnova původní krajiny.
Regulativy využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby v nezastavěném území nepřipustili
umisťování staveb trvalého charakteru, s výjimkou staveb umístitelných v rámci nezastavěného území, což
eliminuje nevhodné zásahy do krajiny.
· Územní plán zohlední funkční a prostorové vazby zastavěných území na území sousedních obcí a bude
koordinovat záměry na hranicích správních území sousedních obcí s jejich územními plány či známými
záměry na jejich rozvoj.
Územní plán koordinuje záměry sousedních obcí. Vyhodnocení koordinace je uvedeno v kapitole E. tohoto
odůvodnění.
· Ve vztahu k §18 odst. 5 stavebního zákona prověří a stanoví územní plán pro plochy s rozdílným způsobem
využití v nezastavěném území, které stavby, zařízení či jiná opatření budou v těchto plochách vyloučeny.
Územní plán neshledal důvody k úplnému vyloučení staveb uvedených v §18 odst. 5 stavebního zákona. Územní
plán omezuje možnost umisťování vybraných staveb uvedených v §18 odst. 5 stavebního zákona v rámci
vybraných ploch v krajině (např. plochy krajinné či plochy vodní a vodohospodářské) a v rámci ploch ÚSES.
· Územní plán prověří způsob využití území ve vazbě na vodní plochu Márinka. Vodní plocha Márinka – bude
prověřena možnost změny současného způsobu využití „Plochy pro sport a rekreaci“ na „Plochy veřejné
zeleně v zastavitelném území“.
Územní plán vymezuje ve vazbě na vodní plochu Márinka soubor ploch pro rozvoj veřejné zeleně a pro rozvoj
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zařízení pro rekreaci a sport (plocha 07 a navazující plochy územní rezervy R03, R04, R05), určené kromě
zlepšení podmínek pro cestovní ruch na území obce také pro každodenní rekreaci obyvatel obce.
· Územní plán prověří a navrhne v souladu s Plánem sanací a rekultivací Lomu Bílina využití prostoru
Radovesické výsypky.
Všechny plochy v rámci Radovesické výsypky jsou plně v souladu se „Souhrnným plánem sanace a rekultivace
lomu Bílina“ vymezeny odpovídající stabilizované plochy v krajině (plochy zemědělské, plochy lesní a plochy
krajinné). S ohledem na pokročilost prováděných rekultivačních prací se stav území Radovesické výsypky již
velmi přibližuje plánovanému cílovému stavu rekultivací.
· Územní plán navrhne liniové a plošné výsadby kolem stávajících a nově navrhovaných výrobních a
zemědělských objektů s funkcí protiprachové a protihlukové clony.
Územní plán nenavrhuje nové výrobní ani zemědělské areály velkého rozsahu. Okolo stávajících objektů jsou
zpravidla vymezeny plochy krajinné zeleně (NK), které by měly tvořit určitou přírodní clonu od průmyslových
ploch.
· S ohledem na značný plošný rozsah nevyužívané nebo jen velmi extenzivně využívané zemědělské půdy na
území obce prověří územní plán možnosti a rozsah hospodářského a také mimo produkčního využití krajiny.
S ohledem na omezené možnosti produkční využívání krajiny byly některé zemědělské ploch, u kterých je např.
patrné pokročilé stádium přirozené sukcese, zařazeny do ploch krajinné zeleně (NK).
· Územní plán prověří možnost vymezení opatření ke zmírnění důsledků větrné eroze na Světské výšině.
Snížení důsledků větrné eroze je obecně zajištěno tak, že je navržena koncepce krajiny s ohledem na zachování
přirozených porostů, vhodným doplněním ploch krajinné zeleně za účelem vytvoření přirozených větrných clon.
· Územní plán prověří a navrhne zlepšení prostupnosti krajiny pro chodce a cyklisty především ve východní
části území ve vazbě na CHKO České středohoří a dále v prostoru Radovesické výsypky
· Územní plán prověří možnost prostupnost břehů řeky Bílina a Štrbického potoka pro chodce a cyklisty.
Plochy podél Štrbického potoka a řeky Bíliny, které navazují na rekreační plochy v okolí vodní plochy Márinka,
jsou navrženy k vytvoření komunikační osy pro pěší a cyklisty s maximálním důrazem na zachování stávající
zeleně. Zároveň mají za úkol zajistit pěší a cyklistické spojení mezi sídly Světec, Štrbice a sousední obcí
Hostomice. V širších souvislostech je tak zajištěno zlepšení propustnosti ploch rekultivací s možnou vazbou na
nedaleké CHKO České středohoří.

Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů
Územní plán navrhne řešení závad, problémů a střetů vyplývajících z územně analytických podkladů ORP Bílina
(ÚAP)
Závady k řešení
· Hluková a emisní zátěž z provozu sportovních zařízení - Na rekultivovaných územích po těžbě či skládkování
byly založeny areály pro specifické druhy sportu, které mohou působit negativně na kvalitu ovzduší a hluk.
Územní plán vymezuje plochy stávajícího motokrosového areálu ve Světci jako plochu změn v krajině (plocha
102-K) pro návrat do krajinných ploch.
Plochy v k.ú. Chotovenka, nelegálně využívané pro provozování motokrosu, vymezuje územní plán v souladu
s provedenými rekultivacemi Radovesické výsypky a v souladu se Souhrnným plánem sanací a rekultivací lomu
Bílina jako stabilizované plochy zemědělské a krajinné.
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Územní plán nepřipouští s ohledem na podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití nikde na území
obce Světec provozování zařízení pro motoristické sporty.
· Staré ekologické zátěže - Bývalé či současné skládky či evidované ekologické zátěže jsou zdrojem
kontaminace území, která má negativní dopad na kvalitu životního prostředí.
Skládka Štrbice je již rekultivovaná. Na území obce Světec se nenacházejí žádné skládky.
Problémy k řešení
· nevyhovující odtokové poměry v krajině, nezbytné vymezení krajinářských úprav směřujících k jejich zlepšení,
Územní plán přispívá zlepšení odtokových poměrů v krajině zejména vymezením spojitého ÚSES na regionální a
lokální úrovni a vymezením ploch změn v krajině pro transformaci zpevněných ploch nebo ploch orné půdy na
plochy krajinné (101-K, 102-K, 103-K) resp. na plochy veřejné zeleně s převahou vegetačního krytu (07-Z).
· následek bývalé důlní činnosti - sesuvná a poddolovaná území, ohrožující stávající zástavbu i rozvojové
záměry,
Územní plán ve svém řešení následky bývalé důlní činnosti zohledňuje, zejména plochy změn určené k zastavění
jsou vymezovány se zřetelem na minimalizaci střetů a sesuvnými a poddolovanými územími.
· rozsáhlé plochy chráněných ložiskových území,
Územní plán ve svém řešení zohledňuje plochy chráněných ložiskových území, na kterých vymezuje nové
zastavitelné plochy nad rámec zastavitelných ploch vymezených na chráněných ložiskových územím platným
ÚPO Světec pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
· nedostatečná ochrana jedinečných přírodních a kulturních hodnot území, zejména ve vztahu k pokračující
těžbě a rozvoji průmyslové výroby,
Územní plán důsledně chrání volnou krajinu mezi sídly jako jednu z nejvýznamnějších hodnot území obce. Zábor
volné krajiny připouští územní plán pouze rozvojovými plochami bydlení či rekreace a to výhradně ve vazbě na
stabilizovanou zástavbu stávajících sídel na území obce tak, aby neodcházelo k nežádoucí fragmentaci krajiny a
narušení celistvosti krajinných struktur.
· rozsáhlé plochy bývalé těžby, nutnost upřesnění způsobu jejich budoucího využití,
Územní plán vymezuje všechny rekultivované plochy po bývalé povrchové těžbě v souladu se Souhrnným
plánem sanací a rekultivací lomu Bílina jako stabilizované plochy zemědělské, krajinné či lesní.
· nespojitost územního systému ekologické stability,
Územní plán vymezuje na území obce Světec spojitý ÚSES na regionální a lokální úrovni.
· neprostupnost krajiny,
Územní plán stabilizuje stávající cestní síť ve volné krajině jako jednu z významných civilizačních hodnot území
obce. S cílem zlepšení prostupnosti volné krajiny na území obce Světec navrhuje územní plán prostupnost
pravého břehu řeky Bíliny pro chodce a cyklisty.
· absence propojení území přes Radovesickou výsypku,
Územní plán stabilizuje stávající cestní síť v rámci rekultivované Radovesické výsypky. Původní záměr obnovy
silnice mezi Bílinou a Kostomlaty pod Milešovkou byl v průběhu pořizování územního plánu realizován, v ÚP je
realizovaná silnice stabilizována jako plocha dopravní infrastruktury - silniční doprava (DS).
· nevyhovující infrastruktura cestovního ruchu, nedostatečné využití stávajících atraktivit a potenciálu území.
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Územní plán vymezuje ve vazbě na vodní plochu Márinka soubor ploch pro rozvoj veřejné zeleně a pro rozvoj
zařízení pro rekreaci a sport (plocha 07-Z a navazující plochy územní rezervy R03, R04, R05), určené kromě
zlepšení podmínek pro cestovní ruch na území obce také pro každodenní rekreaci obyvatel obce.

(4)

Další požadavky na základní koncepci rozvoje území obce

A)

Územní plán bude při svých návrzích vycházet z existence níže uvedených limitů

a)

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

· Respektovat skupina památných stromů (Světec)
Na území obce Světec se nenachází žádná skupina památných stromů. Územní plán plně respektuje a vytváří
podmínky pro ochranu jediného památného stromu na území obce, Hlohu Lavallova v Chotějovicích.
· Respektovat Regionální biokoridor RK1, RBK Milešovka – RBK 564, lokální biokoridor nefunkční (Světec,
Chotovenka), Lokální biokoridor LK29, Lokální biokoridor LK30, Lokální biokoridor LK31, lokální biokoridor
(Pohradice), lokální biocentrum LC40, lokální biocentrum DC27, Lokální biocentrum LC41, lokální biocentrum
DC28,
Územní plán vymezuje ÚSES na regionální a lokální úrovni a zpřesňuje všechny jmenované prvky ÚSES a
vymezuje jako důsledně výhradně jen jako plochy lesa, plchy krajinné nebo plochy vodních ploch a toků.
b)

OCHRANA LESA

· Respektovat plochy lesů vč. ochranného pásma 50 m od lesa.
Územní plán respektuje všechny plochy lesa na území obce Světec a vymezuje je jako stabilizované plochy lesa
(NL). Územní plán vymezuje všechny plochy změn s patřičným respektem k plochám lesa, přičemž ve střetu
s plochami lesa jsou vymezeny pouze 2 plochy změn (plocha 11-Z a koridor X05). Jedná se o plochy určené pro
pozemní komunikace a vyvolaný zábor lesa jsou plošně zanedbatelné a nepředstavují riziko pro narušení
celistvosti lesa.
Všechny plochy změn určené k zastavění jsou vymezeny tak, aby bylo možné vyloučit umisťování staveb do
pásma 50 m od okraje lesa při současném zachování využitelnosti předmětných ploch změn pro daný účel a při
zachování koncepce rozvoje obce.
c)

OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN

· Respektovat CHLÚ 02000000 Hostomice - stavební kámen (Světec), CHLÚ 07850000 Pohradice - uhlí hnědé
(Světec, Štrbice, Pohradice, Chotovenka).
· Respektovat VL 3078500 Pohradice-Svornost - uhlí hnědé (Světec, Štrbice, Pohradice, Chotovenka)
Územní plán respektuje přítomnost ložisek nerostných surovin a jejich chráněných území. Rozvoj na chráněném
ložiskovém území v sídle Úpoř je v maximální míře koncentrován k zastavěnému území a navrhován pouze za
účel racionálního doplnění urbanistické struktury sídla.
d)

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI GEOLOGICKÝMI VLIVY

· Respektovat poddolovaná území, sesuvy a stará důlní díla
Územní plán v maximální možné míře respektuje limity vyplývající z geologické stavby území. Vzhledem
k rozsahu poddolovaných území, sesuvů a starých důlních děl na území obce Světec však nemůže ÚP zcela
vyloučit možnost využití takto narušených území pro zástavbu. Limity vyplývající z předmětných limitů budou
zohledněny při řešení konkrétního uspořádání zástavby a jednotlivých staveb.
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e)

OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

· Respektovat povodí Bíliny, útvary podzemních vod, vodní plochy
Územní plán vymezuje všechny vodní plochy a vodní toky jako stabilizované plochu vodní a vodohospodářské a
důsledně je chrání před jakoukoli možností jejich využití k jiným účelům. Všechny vodní plochy a toky na území
obce Světec zahrnuje ÚP do své koncepce a využívá jejich potenciálu k rozvoji krajinných i rekreačních funkcí.
Územní plán nenavrhuje takové záměry, které by mohly negativně ovlivnit útvary podzemních vod.
· Respektovat ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.
Územní plán nenavrhuje takové záměry, které by mohly negativně ovlivnit ochranné pásmo II. stupně II C
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách.
f)

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

· Respektovat Záplavové území Bíliny vč. aktivní zóny záplavového území, Území zvláštní povodně pod
vodním dílem Všechlapy
Územní plán nenavrhuje žádné rozvojové plochy umožňující zastavění v aktivní zóně záplavového území ani
v záplavovém území Q100. Výjimkou jsou plochy 59-Z a 65-Z, zasahující do záplavového území Q100, zde však
již byla na záměry vydána platná stavební povolení a do ÚP jsou tak pouze převzaty. Střet lze nicméně
považovat za pouze okrajový. Okrajově zasahuje záplavové území Q100 rovněž do plochy 66-Z, určené pro
rozvoj Průmyslové zóny Chudeřice, která se nachází v celém rozsahu v záplavovém území.
g)

OCHRANA PŮD

· Respektovat půdy I. a II. třídy ochrany
Územní plán nevymezuje žádné plochy změn na nejcennějších půdách ZPF I. třídy ochrany ZPF. Na půdách ZPF
II. třídy ochrany navrhuje ÚP pouze přibližně 0,7 ha ploch změn z 36,9 ha celkových vyhodnocovaných ploch
záborů ZPF.
h)

EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

· Respektovat Území ekologických rizik (skládky - Chotovenka, Štrbice),
Skládka Chotovenka-Štrbice již ukončila činnost, je zrekultivována a probíhá zde monitoring území. V územním
plánu je plocha rekultivované skládky vymezena jako plocha krajinná.
i)

OCHRANA PAMÁTEK

· Respektovat nemovité kulturní památky Kostel sv. Jakuba Většího (Světec), Socha sv. Jana Nepomuckého
(Světec), Sloup se sousoším Piety (Světec), Zámek čp. 1 (Světec), Fara čp. 24 (Světec), Sousoší sv. Jana
Nepomuckého (Štrbice), Venkovské usedlosti čp. 2, 3, 4, 5, a 16 (Štrbice), Kaple (Úpoř), kaple (Štrbice).
· Celé území obce Světec je územím s archeologickými nálezy. Kategorie ÚAN IV (kamenolom Světec,
výsypka Světec, důl západně od Světce, Radovesická výsypka). Zbytek území je kategorie III.
Nemovité kulturní památky i území s archeologickými nálezy jsou územním plánem respektovány. Územní plán
vymezuje nemovité kulturní památky pro způsoby využití plně odpovídající jejich kulturním hodnotám a
prostřednictvím stanovení podmínek prostorového uspořádání území chrání ÚP kompoziční význam památek.
B)

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

a)

OBRANA STÁTU A CIVILNÍ OCHRANA
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· Řešeným územím prochází zájmové území Armády ČR, požadujeme proto, aby byly respektovány zájmy
AČR v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu České republiky.
· Zkontrolovat vymezení jevu 82 komunikační vedení a 103 letecká stavba – viz stanovisko MO k zadání ÚP.
Případně zařadit do koordinačního výkresu!
Jevy, které vymezují zájmové území Armády ČR na území obce Světec, jsou jevy dle ÚAP Bílina č. 82
komunikační vedení vč. ochranného pásma a 103 letecká stavba vč. ochranného pásma. Tyto jevy jsou územním
plánem respektovány a zobrazeny ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
b)

OCHRANA OBYVATELSTVA A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

· Budou dodrženy zásady zpracování dokumentace územního plánu v souladu s § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Řešení územního plánu, zejména vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, respektuje požadavky § 20
vyhlášky č. 380/2002 Sb.
c)

POŽÁRNÍ OCHRANA

· Vyřešení, vybudování, posouzení popř. zachování příjezdových a přístupových komunikací (zpevněné,
nejméně 3 m široké), stanovení požadavků na jejich průjezdnost a sjízdnost do míst plánované výstavby pro
potřeby jednotek požární ochrany,
Územní plán zachovává všechny stávající příjezdové a přístupové pozemní komunikace na území obce a
vymezuje jako stabilizované plochy dopravy silniční (DS) nebo jako plochy veřejných prostranství (PV) . Územní
plán nenavrhuje zrušení žádní pozemní komunikace. Územní plán vymezuje nové přístupové a příjezdové
pozemní komunikace pro dopravní obsluhu nově navrhovaných rozvojových ploch určených k zastavění.
· 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).
Územní plán stanovuje v nově vymezovaných plochách výroby se zvýšenou potřebou vody nebo se zvýšeným
požárním nebezpečím vybudovat vlastní akumulační nádrže, sloužící současně jako zdroje požární vody.
Při výstavbě v plochách změn stanovuje územní plán zajistit dostatečné zdroje požární vody a přístup pro požární
techniku podle platných předpisů.
d)

OCHRANA OVZDUŠÍ

· Respektovat požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními
limity, emisním stropem a programy snižování znečišťujících látek.
Územní plán nenavrhuje takové záměry, které by mohly představovat riziko podstatného zhoršení kvality
životního prostředí. ÚP naopak navrhuje opatření ke zlepšování stavu životního prostředí, např. vymezení
územního systému ekologické stability nebo vymezení nových ploch krajinné či veřejné zeleně.

B)

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

· Územní plán prověří a zpřesní na základě dostupných podrobnějších podkladů vymezení koridoru ER5 –
dvojnásobné vedení 400kV, TR Chotějovice – TR Výškov vymezeného v rámci ZÚR Ústeckého kraje (dle
PÚR součást koridoru E10). Při zpřesnění koridoru budou respektovány zájmy ochrany přírody a krajiny.
· Územní plán prověří a zpřesní na základě dostupných podrobnějších podkladů vymezení plochy ER7 –
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plocha pro elektrickou stanici 400/110 kV Chotějovice vymezené v rámci ZÚR Ústeckého kraje (dle PÚR
plocha E9).
· Další plochy a koridory územních rezerv budou v Územním plánu Světec vymezeny, pokud se jejich
nezbytnost prokáže v průběhu zpracování návrhu územního plánu k naplnění cílů a úkolů územního
plánování.
Koridor ER5 byl Aktualizací č. 1 ZÚR ÚK zrušen a nahrazen návrhovým koridorem E10a pro dvojité vedení ZVN
400kV Chotějovice – Výškov ve zpřesněné šířce 75m. Tento koridor byl převzat do ÚP Světec jako koridor X04,
se zaústěním do TR Chotějovice. Plocha ER5 pro rozšíření rozvodny Chotějovice byla Aktualizací č. 1 ZÚR ÚK
rovněž vypuštěna, neboť stavba již byla realizována. Územní plán vymezuje plochu územní rezervy R02 pro
možné úpravy zaústění vedení ZVN do rozvodny Chotějovice dle záměru ČEPS, a.s.

C)

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

· Veřejně prospěšné stavby (VPS) budou v územním plánu vymezeny v nezbytném rozsahu pro realizaci
navrženého rozvoje obce Světec, její urbanistické koncepce a koncepce veřejné infrastruktury, a to pro stavby
veřejné infrastruktury (dopravní, technické, občanské vybavenosti a veřejných prostranství) a stavby k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
Veřejně prospěšné stavby (VPS) jsou v územním plánu vymezeny v minimálním nezbytném rozsahu, a to
výhradně pro dopravní a technickou infrastrukturu.
· Veřejně prospěšná opatření (VPO) budou v územním plánu vymezena v rozsahu nezbytném pro realizaci
záměrů nestavební povahy, které jsou určeny pro snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně
přírodního, kulturního a archeologického dědictví.
V rámci ÚP jsou vymezeny plochy veřejně prospěšných opatření pro zajištění funkčnosti ÚSES.
· Rozlišeny budou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které bude možné uplatnit
vyvlastnění a veřejně prospěšné stavby a veřejná prospěšná opatření pro uplatnění předkupního práva.
V územním plánu jsou rozlišeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které bude možné
uplatnit vyvlastnění a veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva.
· U veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření určených k uplatnění předkupního práva bude
uvedeno, v čí prospěch má být předkupní právo zřízeno, název katastrálního území, parcelní čísla pozemků,
popř. další údaje podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona.
U veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství určených k uplatnění předkupního práva je v územním
plánu uvedeno, v čí prospěch má být předkupní právo zřízeno, název katastrálního území a parcelní čísla
pozemků.
· Plochy asanací – mimo plochy asanačního území ASA8 (dle ZÚR ÚK) se nestanovují žádné další konkrétní
požadavky na vymezení ploch asanací. Případné další plochy asanací budou vymezeny, pokud tak vyplyne
z průběhu projednání Územního plánu Světec.
Plochy asanací nejsou ÚP vymezeny.

D)

Požadavky na vymezení VPS, VPO a asanací vyplývající z PÚR ČR 2008 a ZÚR ÚK

· v rámci územního plánu zpřesnit a vymezit koridor i - železniční tratě č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad
Labem, optimalizace
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Územní plán zpřesňuje na území obce Světec koridor železniční tratě č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad
Labem, optimalizace, vymezený v platných ZÚR Ústeckého kraje jako koridor VPS – i a vymezuje koridor X01
v celkové šířce 120 m pro umístění vedení stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad
Labem.
· v rámci územního plánu zpřesnit a vymezit část regionálního biokoridoru RBK 569 (Milešovka – RBK 564),
která je v rámci ZÚR ÚK navržena k založení.
Územní plán upřesňuje vymezení regionálního biokoridoru RBK 569 Milešovka – RBK 564 územního systému
ekologické stability vymezeného Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje v platném znění. Tento biokoridor
je na území obce zpřesněn v rozsahu vloženého biocentra LBC 569_L1, pro které stanovuje cílový stav přirozené
stromové porosty, extenzivně využívané louky a extenzivně využívaný les s převážně přirozeným složením
porostů.
· v rámci územního plánu vymezit a v případě podrobnějších oborových podkladů zpřesnit vymezení plochy
asanačního území ASA8.
V rámci plochy asanačního území ASA8 jsou na území obce Světec již realizovány rekultivace Radovesické
výsypky. Plochy převážně zemědělských a lesnických rekultivací Radovesické výsypky jsou v ÚP vymezený jako
stabilizované plochy krajinné (NK), lesní (NL) či zemědělské (NZ).

E)

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

· Požadavky na vymezení ploch a koridorů tohoto typu budou v územním plánu stanoveny, pokud to vyplyne
z průběhu projednání návrhu Územního plánu Světec.
ÚP stanovuje podmínku dohody o parcelaci pro všechny zastavitelné plochy pro bydlení, rekreaci, občanské
vybavení či plochy smíšené obytné s výměrou nad 2 ha z důvodu zajištění vymezení 1 000 m2 veřejných
prostranství na každé 2 ha výměry těchto ploch.
ÚP stanovuje pořízení územní studie jako podmínku pro rozhodování v území pro celkem 1010 plošně
rozsáhlých rozvojových lokalit, v nichž je nezbytné ve větší podrobnosti prověřit zejména uspořádání veřejné
infrastruktury a navrhnout podmínky pro parcelaci a podmínky pro uspořádání staveb na pozemcích.
ÚP nestanovuje pro žádnou plochu regulační plán jako podmínku pro rozhodování v území.

F)

Případný požadavek na zpracování variant řešení

Není požadováno zpracování variantního řešení návrhu územního plánu.

G)

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

· Návrh územního plánu (textová, tabulková a grafická část) a jeho odůvodnění budou zpracovány digitálně textová část ve Wordu, tabulková část v Excelu, grafická část bude předána ve formátech SHP s databází
DBF, včetně popisu veškerých dat (Word či Excel), co znamenají. Data budou zpracována v souřadnicovém
systému S-JTSK.
Dokumentace Návrhu ÚP je vyhotovena v souladu se všemi uvedenými požadavky.
· 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 Světec zpracována v aktuální
verzi datového modelu ÚPD Ústeckého kraje.
Datová část Územního plánu Světec zpracována v aktuální verzi datového modelu ÚPD Ústeckého kraje.
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· Návrh Územního plánu Světec bude obsahovat
a) Textovou část
b) Grafickou část
1. výkres základního členění území 1 : 5 000
2. hlavní výkres 1 : 5 000
3. výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000
4. dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) 1 : 5 000
Územní plán je zpracován v rozsahu stanoveném ustanoveními stavebního zákona, v platném znění a
navazujících vyhlášek. Dokumentace obsahuje:
I.1.
I.2a
I.2b
I.3.
I.4.

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
HLAVNÍ VÝKRES - ZPŮSOB VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VÝKRES PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

· Odůvodnění Územního plánu Světec bude obsahovat
a) Textovou část
b) Grafickou část
1. koordinační výkres 1 : 5 000
2. výkres širších vztahů 1 : 50 000
3. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
Odůvodnění územního plánu je zpracováno v rozsahu stanoveném ustanoveními stavebního zákona, v platném
znění a navazujících vyhlášek. Dokumentace obsahuje:
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST
II.1.
II.2.
II.3.

KOORDINAČNÍ VÝKRES
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

· Dokumentace Územního plánu Světec bude vyhotovena
a) ve 3 paré dokumentace územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány;
b) ve 2 paré dokumentace územního plánu pro veřejné projednání;
c) ve 4 paré výsledná dokumentace územního plánu;
d) součástí každého tištěného paré dokumentace územního plánu bude CD případně DVD nosič s digitální
verzí příslušné etapy územního plánu.
Dokumentace byla vyhotovena v souladu s uvedenými požadavky.

H)

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

Koncepce „Návrh zadání územního plánu obce Světec“ nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu.
Na základě zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. na základě stanoviska Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k návrhu zadání ÚP Světec ze dne 13.08.2014, č.j.
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2875/ZPZ/2014/SEA, JID 115187/2014/KUUK je však nutno posoudit návrh ÚP Světec z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Součástí odůvodnění ÚP proto bude vyhodnocení vlivů územního plán na udržitelný rozvoj území dle příl. č. 5.
vyhl. č. 500/2006 Sb., včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Návrh zadání územního plánu vymezí plochy bydlení; plochy výroby a skladování; plochy občanské vybavenosti;
prověří využití ploch brownfields; ploch fotovoltaických elektráren; využití bývalého areálu kamenolomu ve Světci
na plochy, které budou respektovat stávající podnikatelské subjekty v okolí; využití stávajícího parkoviště pro
nákladní automobily na plochy rekreace a sportu; navrhne dopravní řešení, které odkloní průjezdní dopravu mimo
tzv. „Myší Díru“ a sídlo Chotějovice; posoudí možnost využití alternativních obnovitelných zdrojů energie.
Bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Světec na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na
životní prostředí, tedy části A a C-F vyhodnocení.

D.2 Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem
nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona
V souladu se schváleným Zadáním Územního plánu Světec byl Návrh ÚP Světec zpracován jako invariantní.

D.3 Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona
Z vyhodnocení výsledků projednání dle § 51, odst. 1 stavebního zákona nevyplynula potřeba pořízení nového
návrhu územní plánu.

D.5 Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu
územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3
stavebního zákona
Při pořizování územního plánu nebylo postupováno podle §54 odst. 3 stavebního zákona.
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E.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z
H L E D I S K A Š I R Š Í C H V Z TA H Ů V Ú Z E M Í

E.1

Obec Světec v systému osídlení

Obec Světec se nachází v Ústeckém kraji v jižní části bývalého okresu Teplice. Obec je součástí obce
s rozšířenou působností Bílina. Obec představuje v systému osídlení jednu z hierarchicky nejnižších jednotek,
obec s lokálním významem, která si nevytváří vlastní spádové území. Naopak obec Světec spáduje za prací, do
škol i za vyšším občanským vybavením do vyšších center osídlení. Spádovými vyššími centry osídlení jsou pro
obec Světec jednak město Bílina vzdálené 5 km jižně od obce, a okresní město Teplice vzdálené cca 11 km
severně od obce.
Obec Světec je součástí významné aglomerační osy osídlení táhnoucí se pod Krušnými horami od jihozápadu po
severovýchod, tvořené pásem významných center osídlení, převážně průmyslových měst Cheb – Sokolov Karlovy Vary – Klášterec nad Ohří – Chomutov – Most – Bílina – Teplice – Ústí nad Labem – Děčín. Aglomerační
osa osídlení je vázána na území Severočeské hnědouhelné pánve charakteristické historicky koncentrací
těžebního průmyslu (v současné době ve výrazném útlumu) a návazných průmyslových odvětví (chemický
průmysl, strojírenství, zpracovatelský průmysl). Jednotlivé obce v rámci aglomerační osy osídlení jsou vzájemně
propojeny kapacitním koridorem dopravní a technické infrastruktury, tvořeným silničním tahem R6 – I/6 – I/13
(evropský tah E48, E49 a E442), železničním koridorem tvořeným tratěmi č. 140 a č. 130 a kapacitními liniovými
vedeními technické infrastruktury (např. horkovody, plynovody, elektrická vedení apod.).
Hlavní dopravní vazby obce Světec na všechna významná spádová centra osídlení, tedy zejména na města
Bílina, Teplice či Most, ale také na krajské město Ústí nad Labem, zajišťuje kapacitní silnice I. třídy I/13 Karlovy
Vary – Chomutov – Most – Bílina – Teplice – Ústí nad Labem - Děčín – Nový Bor – Liberec, která je zároveň
evropským silničním tahem č. E442, a železniční koridor tvořený železničními tratěmi č. 140 a č. 130 Cheb –
Sokolov - Karlovy Vary – Chomutov – Most – Bílina – Teplice – Ústí nad Labem s železniční zastávkou
Chotějovice bezprostředně na hranici obce Světec a železniční trať č. 131 Bílina – Úpořiny – Ústí nad Labem se
železniční stanicí Světec přímo na území obce Světec.
Z hlediska regionálních sídelních vazeb představuje významnou bariéru obtížně prostupné území hnědouhelné
pánve západně od obce, se stále těženým lomem Bílina, množstvím obtížně prostupných či zcela neprostupných
ploch rekultivovaných bývalých povrchových dolů a výsypek či odkališť a ploch průmyslu a ploch dopravní a
technické infrastruktury. Vazba obce Světec ve směru na západ je tak výrazně omezena, narušena je tak také
například vazba obce Světec na turisticky atraktivní území Krušných hor. Naopak zachovaná je přirozená vazba
obce Světec na turisticky atraktivní území Českého středohoří, jehož je východní část obce Světec součástí (byť
obec sama není součástí CHKO České středohoří).
Obec Světec sousedí se 7 obcemi Bílina, Ledvice, Hostomice, Ohníč, Bžany, Kostomlaty pod Milešovkou, a
Hrobčice
obec

hranice sídelní a prostorové vazby na obec Světec

Bílina

Z

průmyslová zóna Osada, areál Ledvické elektrárny, Radovesická výsypka

Ledvice

SZ

nákladní nádraží Ledvice

Hostomice

S

(bez sídelních vazeb)

Ohníč

S

(bez sídelních vazeb)

Bžany

SV

(bez sídelních vazeb)

Kostomlaty
pod
Milešovkou

JV

(bez sídelních vazeb)

Hrobčice

J

Radovesická výsypka
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E.2

Obec Světec jako součást krajiny

E.2.1 Světec v krajině
Obec Světec leží na pomezí Podkrušnohorské Severočeské hnědouhelné pánve a mírně zvlněného Českého
Středohoří s charakteristickými kužely čedičových vulkanických vrchů. Nadmořská výška území obce Světec
osciluje mezi 150 m n. m. (v údolí řeky Bíliny) a 474 m n.m. (Štrbický vrch).
Území obce Světec je charakteristické kontrastem mezi charakterem prostředí a krajiny v západní a východní
části obce. Západní část území obce, zasahující do pánevní oblasti, je charakteristická výraznou koncentrací
liniových dopravních staveb a staveb a zařízení technické infrastruktury (včetně například části areálu Elektrárny
Ledvice) a koncentrací navazujících ploch průmyslu a skladování. Východní část území pak plynule stoupá do
zvlněné oblasti Českého Středohoří s několika výraznými vrcholy ve tvaru charakteristických kuželů Štrbický vrch
(475 m n.m.), Hůrka (443 m n.m.) a Pohradická hora (418 m n.m.). Řešeným územím, jeho pánevní částí,
prochází řeka Bílina (v regulované podobě v novém, přeloženém, korytě) a Štrbický potok, rovněž regulovaný
s ohledem na vedení přes Radovesickou výsypku.
V rámci ZÚR Ústeckého kraje jsou vymezeny specifikované oblasti se shodným krajinným typem, přičemž obec
Světec je rozdělena na východní a západní část dvěma rozdílnými krajinnými typy západní část obce Světec,
část obce Chotějovice a oblast bývalé Radovesické výsypky jsou součástí Severočeské devastované a souvisle
urbanizované krajiny, naopak sídla Úpoř a Štrbice spadají pod České středohoří – Milešovské středohoří.
Pohledový horizont tvoří na severozápadě pohoří Krušných hor, západ tvoří pohled na doly Bílina s dominantním
areálem Ledvické elektrárny v popředí, jižně od Světce se uplatňuje významný vrchol Českého středohoří Bořeň,
severně od obce se území rozprostírá směrem k Teplicím v pozadí s vrcholky Děčínských stolových hor a
východně území stoupá do zvlněné oblasti Českého Středohoří.
Krajinu obce Světec ovlivnila především v posledních 50 až 60 letech 20. století povrchová těžba hnědého uhlí a
dalších nerostných surovin a související činnosti, zejména výsypkové hospodářství a těžký průmysl a energetika.
Jižní část území postižená výsypkou lomu Bílina (Radovesická výsypka) je sice částečně rekultivována, nicméně
pozůstatky někdejší hornické činnosti jsou stále patrné a bude ještě určitou dobu trvat, než příroda zakryje uměle
vzniklé vrchy z Radovesické výsypky a jednotlivé doly v okolí jednotlivých sídel na území obce.
V rámci rekultivací bývalých povrchových dolů a výsypkového hospodářství vznikly také dvě vodní plochy, z nichž
ta významnější a plochou nejrozsáhlejší se nachází jihozápadně od obce Světec – vodní nádrž Márinka, kde
vzniklo přírodní koupaliště s rekreačním potenciálem pro okolní obce. Menší nádrž v jižní části obce, vznikla
v původním dole Chotovenka.
Přirozenými vodními toky v území je řeka Bílina, procházející v regulované podobě a v nové stopě řešeným
územím od jihu k severu mezi částmi obce Chotějovice a Světec a Štrbický potok, procházející východní částí
řešeného území přes část obce Štrbice a dále v nové stopě rekultivovanou Radovesickou výsypku. Štrbický
potok se jižně od Světce vlévá do řeky Bíliny.

E.2.2 Návaznosti skladebných prvků ÚSES
Územní plán zajišťuje návaznosti všech vymezovaných skladebných částí ÚSES na lokální úrovni přes hranice
správního území obce Světec. Všechny regionální prvky ÚSES jsou na území obce Světec zpřesněny v souladu
s platnými ZÚR ÚK.
V následující tabulce je uveden souhrnný přehled vzájemných návazností vymezení skladebných prvků ÚSES na
hranici správního území obce Světec
sousední obec

označení skladebného prvku
ÚSES na území obce Světec

označení skladebného prvku
ÚSES na území sousední obce

zajištění návaznosti prvků ÚSES na hranicích obcí

Bílina

LBC 128

LBC 1141

ano

LBK 140 -117

LBK 2161

ano

LBC 569

-

ano

Bžany
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sousední obec

označení skladebného prvku
ÚSES na území obce Světec

označení skladebného prvku
ÚSES na území sousední obce

Hostomice

LBK 99-128

lokální biokoridor podél řeky
Bíliny

ano

Hrobčice

LBK 140-141

LBK 2469

ano

LBK 140-117

LBK 2467

LBC 140

LBC 4377 Štrbický vrch

ano

LBC 140

lokální biokoridor LK 32

ano

-

navrhovaný regionální
biokoridor RBK 569

ne

LBC 140

lokální biocentrum LC 40

ano

Ledvice

-

-

ano

Ohníč

LBC 569_L1

lokální biocentrum LC 1

ano

Kostomlaty
pod
Milešovkou

E.3

zajištění návaznosti prvků ÚSES na hranicích obcí

Koridor je v ÚP Kostomlaty vymezen
mimo koridor ZÚR ÚK !

Širší dopravní vazby obce Světec

Obec Světec leží na evropském silničním tahu č. E442 tvořeném silnicí I. třídy I/13 Karlovy Vary (R6) – Ostrov
nad Ohří (I/25) – Chomutov (I/7) – Most (I/15, I/27) – Bílina - Teplice (I/8) – Ústí nad Labem (D8 – E55) – Děčín
(I/62) – Nový Bor – Liberec (R35, I/14) – Frýdlant - Habartice – Zgorzelec (PL) a propojujícím všechna významná
centra osídlení Podkrušnohorské oblasti a Severočeské hnědouhelné pánve. Silnice I/13 propojuje obec Světec
pro automobilovou dopravu se všemi významnými centry osídlení, se spádovým centrem Bílina, s městem
Teplice a Most i s krajským městem Ústí nad Labem. Silnice I/13 prochází ve směru sever – jih mimoúrovňově
západní částí obce Světec, částí obce Chotějovice, kde se také nachází mimoúrovňová křižovatka se silnicí
III/25316. Ve směru východ – západ prochází obcí Světec silnice II. třídy II/258 Duchcov – Hostomice – Světec –
Kostomlaty pod Milešovkou – Řehlovice – Ústí nad Labem spojující obec Světec s okolními obcemi Duchcovem
na západě, Kostomlaty pod Milešovkou na východě, a navazující dál na východ po silnici I/8 resp. dálnici D8 do
města Lovosice a dále do Prahy. Další dopravní vazby obce Světec pro automobilovou dopravu
zprostředkovávají silnice III. třídy.
Obec Světec leží na významné celostátní železniční trati č. 130 Chomutov – Most – Bílina – Duchcov – Teplice –
Ústí nad Labem, zařazené do evropského systému TEN-T, která je součástí Podkrušnohorského železničního
koridoru vedoucího z Chebu přes Karlovy Vary (železniční trať č. 140), Chomutov, Most a Ústí nad Labem až do
Děčína (železniční trať č. 090) a dále do SRN (ve směru Drážďany, Berlín a Hamburg). Na železniční tati č. 130
se přímo na území obce Světec nenachází žádná železniční stanice ani zastávka, bezprostředně na hranici obce
Světec, jižně od části obce Chotějovice, na území města Bílina, však leží železniční zastávka Chotějovice. Obcí
Světec dále prochází celostátní železniční trať č. 131 Bílina – Světec – Hostomice – Ohníč – Úpořiny – Ústí nad
Labem - západ, na které přímo na území obce Světec leží železniční stanice Světec, východně části obce
Chotějovice. V přímé vazbě na území obce Světec, na území města Bílina, leží na železniční trati č. 131 dále
železniční zastávka Bílina – Chudeřice a na území obce Hostomice pak železniční zastávka Hostomice.
Obcí Světec projíždí několik linek veřejné regionální autobusové dopravy. Nejvíce spojů projíždí částí obce
Chotějovice, naopak velmi špatně je obsloužená část obce Úpoř.
Obcí Světec neprochází žádná značená cykloturistická trasa.
Územím obce Světec, východně od části obce Úpoř, prochází jedna značená pěší turistická trasa, žlutá
Kostomlaty pod Milešovkou – Ohníč - Teplice.

161

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

E.4

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
vazeb obce Světec na území okolních obcí

Koncepce rozvoje území obce Světec je koordinována z hlediska širších vztahů s rozvojovými záměry
sousedních obcí.
Předmětem koordinace jsou
1. záměry navrhované v rámci ÚP Světec ve vztahu k území sousedních obcí a ve vztahu k platné ÚPD
sousedních obcí („zevnitř ven“)
2. záměry navrhované v platné ÚPD sousedních obcí ve vztahu k ÚP Světec („z vnějšku dovnitř“).
Podkladem pro koordinaci záměrů navrhovaných v platné ÚPD sousedních obcí ve vztahu k ÚP Světec je
aktuální platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí včetně případných platných změn.

Obrázek Schéma obcí sousedících s obcí Světec

Přehled stavu ÚP obcí sousedících se správním územím obce Světec (ÚP schválené, vydané či rozpracované) je
uveden v následující tabulce
obec

územně plánovací dokumentace (ÚPD)

stav ÚPD

datum schválení /
vydání ÚPD

Bílina

Územní plán Bílina

platná

10.7.2012

Změna č. 1 ÚP Bílina

rozpracovaná

(schválené
zadání 15.2.2018)

Územní plán Bžany

platná

12.11.2008

Změna č. 1 ÚP Bžany

platná

27.6.2012

Bžany
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územně plánovací dokumentace (ÚPD)

stav ÚPD

datum schválení /
vydání ÚPD

Změna č. 2 ÚP Bžany

rozpracovaná

17.5.2017

ÚPO Hostomice

platná

19.12.2006

Změna č. 1 ÚPO Hostomice

platná

12.10.2011

ÚP Hostomice

rozpracovaná

(schválení zadání
20.6.2016)

Územní plán sídelního útvaru Hrobčice

platná

14.6.1999

Změna č. 1 ÚPSÚ Hrobčice

platná

29.6.2013

Změna č. 2 ÚPSÚ Hrobčice

platná

17.6.2013

ÚP Hrobčice

rozpracovaná

(návrh ÚP

Kostomlaty pod
Milešovkou

Územní plán Kostomlaty pod Milešovkou

platná

26.9.2011

Ledvice

Územní plán Ledvice

platná

29.9.2014

Ohníč

Územní plán obce Ohníč

platná

21.12.2006

Změna č. 1 Ohníč

platná

5.7.2011

obec

Hostomice

Hrobčice

Tabulka Přehled stavu ÚPD sousedních obcí (ÚPD schválená, vydaná či

pro
veřejné
projednání)

rozpracovaná)1

E.4.1 Koordinace s územím města Bílina
Koordinace záměrů ÚP Světec
záměr ÚP Světec na
hranici města Bílina

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

koridor X01

koridor pro optimalizaci
železniční tratě č. 130

Koordinace je zajištěna.
Koridor navazuje na koridor vymezený v ÚP Bílina

LBC 128

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
LBC 128 je vymezen v návaznosti na LBC 1141 dle ÚP Bílina.

LBK 140 -117

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
LBC 128 je vymezen v návaznosti na LBK 2161 dle ÚP Bílina.

Koordinace záměrů ÚP Bílina
záměr ÚP Bílina na hranici
obce Světec

LBC 1141

1

vyhodnocení koordinace

Koordinace je zajištěna.
Na biocentrum navazuje na území obce Světec biocentrum LBC 128.

http//www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp, údaje k 21.11.2018
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záměr ÚP Bílina na hranici
obce Světec

vyhodnocení koordinace

plocha územní rezervy
R11 pro rekreaci na
plochách přírodního
charakteru

Koordinace je zajištěna.
Na území obce Světec jsou v souladu se Souhrnným plánem sanací a rekultivací lomu
Bílina vymezeny stabilizované plochy zemědělských rekultivací včetně již realizované cestní
sítě sloužící pro extenzivní rekreaci v přírodě. Na území obce Světec nebyl v rámci ÚP
vyhodnocen požadavek na intenzifikaci využití Radovesické výsypky pro rekreaci nad
rámec cestní sítě sloužící pro pěší a cyklistickou turistiku, in-line a podobné rekreační
aktivity ve volné krajině.

plocha dopravní
infrastruktury Z63
(obnova silnice Kostomlaty
pod Milešovkou – Bílina
přes Radovesickou
výsypku)

Koordinace je zajištěna.
Silnice Kostomlaty pod Milešovkou – Bílina přes Radovesickou výsypku již byla realizována,
v ÚP Světec je vymezena jako stabilizovaná plocha silniční dopravy.

návaznost návrhového
lokálního ÚSES – LBK
2161

Koordinace je zajištěna.
Biokoridor navazuje na lokální biokoridor LBK 140 -117 vymezený v ÚP Světec

2x navrhovaná cyklotrasa Koordinace je zajištěna.
přes Radovesickou
Obě návaznosti jsou zachovány návazností na stabilizované účelové komunikace na
výsypku
rekultivované Radovesické výsypce.
Na cyklotrasu vedenou podél řeky Bílina navazuje v ÚP Světec nadregionální cyklotrasa
C1.
navrhovaná cyklostezka
podél nově navrhované
silnice Kostomlaty pod
Milešovkou - Bílina

Koordinace je zajištěna.
V ÚP Světec vymezen koridor X05 pro cyklostezku Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou
vedenou severně od silnice Kostomlaty pod Milešovkou – Bílina přes Radovesickou
výsypku.

E.4.2 Koordinace s územím obce Bžany
Koordinace záměrů ÚP Světec
záměr ÚP Světec na
hranici obce Bžany

LBC 569_L1

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

lokální biocentrum vložené
do regionálního biokoridoru
RBK 569

Koordinace je zajištěna.
LBC 569 je vymezen jako vložené lokální biocentrum do
regionálního biokoridoru RBK 569 dle ZÚR ÚK. Na území obce
Bžany nemá přímou návaznost.

Koordinace záměrů ÚP Bžany (právní stav po vydání Změny č. 1)
záměr ÚP Bžany na hranici
obce Světec

navržené vedení VVN
400kV

vyhodnocení koordinace

Koordinace je zajištěna.
Navržené vedení ZVN 400 kV bylo již realizováno a v ÚP Světec je vymezeno jako
stabilizované.

E.4.3. Koordinace s územím obce Hostomice
Koordinace záměrů ÚP Světec
záměr ÚP Světec na
hranici obce Hostomice

charakter záměru

vyhodnocení koordinace
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záměr ÚP Světec na
hranici obce Hostomice

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBK 99-128

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
LBK 99-128 je vymezen v návaznosti na lokální biokoridor podél
řeky Bíliny.

LBC 143

lokální ÚSES

Koordinace není potřeba.
Hranice biocentra je vedena po hranici obce, přesah do sousední
obce není nutný.

LBK 99-143

lokální ÚSES

Koordinaci nutné zajistit při zpracování nového ÚP Hostomice.
V platném ÚPO Hostomice není návaznost zajištěna.

zastavitelná plocha
10-Z

zastavitelná plocha pro
veřejnou zeleň (prostupnost
pravého břehu řeky Bíliny)

Koordinaci nutné zajistit při zpracování nového ÚP Hostomice.
V platném ÚPO Hostomice není prostupnost podél pravého břehu
řeky Bílina navržena.

Koordinace záměrů ÚPO Hostomice
záměr ÚPO Hostomice na
hranici obce Světec

vyhodnocení koordinace

ÚSES – lokální biokoridor Koordinace je zajištěna.
podél řeky Bíliny
Biokoridor navazuje na LBK 99-128 dle ÚP Světec.

Koordinace záměrů Změny č. 1 ÚPO Hostomice
záměr ÚPO Hostomice na
hranici obce Světec

navržené elektrické
vedení VVN 400 kV

vyhodnocení koordinace

Koordinace je zajištěna.
Navržené vedení ZVN 400 kV bylo již realizováno a v ÚP Světec je vymezeno jako
stabilizované.

E.4.4. Koordinace s územím obce Hrobčice
Koordinace záměrů ÚP Světec
záměr ÚP Světec na
hranici obce Hrobčice

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBK 140-141

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
LBK 140-141 je vymezen v návaznosti na biokoridor LBK 2469.

LBK 140-117

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
LBK 139-117 je vymezen v návaznosti na biokoridor LBK 2467.

LBC 140

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
LBC 140 je vymezeno v návaznosti na biocentrum LBC 4377.

koridor X05

cyklostezka přes
Radovesickou výsypku

nutno zapracovat do nového ÚP Hrobčice

Koordinace záměrů ÚP SÚ Hrobčice (právní stav po vydání Změny č. 1)
záměr ÚPSÚ Hrobčice na
hranici obce Světec

vyhodnocení koordinace

ÚSES – lokální biokoridor Koordinace je zajištěna.
LBK 2469
Biokoridor navazuje na LBK 140-141 dle ÚP Světec.
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záměr ÚPSÚ Hrobčice na
hranici obce Světec

vyhodnocení koordinace

ÚSES – lokální biokoridor Koordinace je zajištěna.
LBK 2467
Biokoridor navazuje na LBK 140-117 dle ÚP Světec.
ÚSES – lokální
biocentrum LBC 4377
Štrbický vrch

Koordinace je zajištěna.
Biocentrum navazuje na LBC 140 dle ÚP Světec.

zastavitelná plocha
Koordinace je zajištěna.
dopravní infrastruktury
Silnice Kostomolaty pod Milešovkou – Bílina již byla realizována, v ÚP Světec je vymezena
1Z18 (obnova silnice
jako stabilizovaná plocha silniční dopravy.
Kostomlaty pod Milešovkou
– Bílina)

E.4.5. Koordinace s územím obce Kostomlaty pod Milešovkou
Koordinace záměrů ÚP Světec
záměr ÚP Světec na
hranici obce Kostomlaty

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

LBC 140

lokální ÚSES

Koordinace je zajištěna.
LBC 140 je vymezeno v návaznosti na biocentrum LC 40 a zároveň
na LK 32.

Koordinace záměrů ÚP Kostomlaty pod Milešovkou
záměr ÚP Kostomlaty na
hranici obce Světec

vyhodnocení koordinace

lokální biokoridor LK 32

Koordinace je zajištěna.
Biokoridor navazuje na LBC 140 z ÚP Světec.

regionální biokoridor
RBK 569

Koordinace není zajištěna.
RBK 569 je na území obce Kostomlaty vymezen mimo regionální koridor dle ZÚR ÚK.

lokální biocentrum LC 40

Koordinace je zajištěna.
Biocentrum navazuje na LBC 140 z ÚP Světec.

cyklotrasa Bílina –
Kostomlaty po
obnovované silnici
Kostomlaty pod
Milešovkou - Bílina

Koordinace je zajištěna.
Cyklotrasa navazuje na trasu C6 vymezenou v ÚP Světec.

navrhovaná cyklotrasa po Koordinace je zajištěna.
Cyklotrasa navazuje na trasu C4 vymezenou v ÚP Světec.
silnici II/258

E.4.6. Koordinace s územím obce Ledvice
Koordinace záměrů ÚP Světec
záměr ÚP Světec na
hranici obce Ledvice

koridor X01

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

koridor pro optimalizaci
železniční tratě č. 131

Koordinace je zajištěna.
Koridor navazuje na plochu Z-43 pro drážní dopravu dle ÚP Ledvice.
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záměr ÚP Světec na
hranici obce Ledvice

cyklotrasa C2

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

cyklotrasa regionálního
významu Trmice – Milada –
Teplice – Barbora – Duchcov
– Ledvice - Bílina

Koordinace je zajištěna.
Cyklotrasa C2 navazuje na navrhovanou cyklotrasu vedenou v ÚP
Ledvice podél silnice III/25319 s pokračováním přes město Ledvice
dále na sever směr Duchcov.

Koordinace záměrů ÚP Ledvice
záměr ÚP Ledvice na hranici
obce Světec

vyhodnocení koordinace

zastavitelná plocha Z43
pro dopravu drážní

Koordinace je zajištěna.
Plocha navazuje na koridor drážní dopravy X01 dle ÚP Světec.

plochy přestavby P6 a P9 Koordinace není třeba zajišťovat.
V rámci ÚP Světec nebyla vyhodnocena potřeba vymezení na území obce Světec plochy
pro drobnou výrobu a
výroby na hranice obcí Světec a Ledvice.
výrobní služby
plocha přestavba P7 pro
dopravní infrastrukturu –
silniční doprava
(nemotorová doprava)

Koordinace je zajištěna.
Plocha navazuje na regionální cyklotrasu C2 vymezenou v ÚP Světec.

E.4.7. Koordinace s územím obce Ohníč
Koordinace záměrů ÚP Světec
záměr ÚP Světec na
hranici obce Ohníč

LBC 569_L1

charakter záměru

vyhodnocení koordinace

lokální biocentrum vložené Koordinace je zajištěna.
do regionálního biokoridoru LBC 569_L1 je vymezeno v návaznosti na biocentrum LC 1 dle ÚPO
Ohníč.

Koordinace záměrů ÚPO Ohníč
záměr ÚPO Ohníč na hranici
obce Světec

lokální biocentrum LC 1

vyhodnocení koordinace

Koordinace je zajištěna.
LC 1 je na území obce Ohníč vymezeno ve velkém rozsahu, avšak zajištění návaznosti ze
strany obce Světec je pouze na úrovni LBC 569_L1. V ostatních místech souběhu hranice LC
1 s hranicí obce Světec není nezbytný přesah na území obce Světec.

elektrické vedení VVN 200 Koordinace je zajištěna.
– 400 kV
Navržené vedení ZVN 400 kV je v ÚP Světec vymezeno jako koridor X04.
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F.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU,
KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO
R O Z V O J E ( § 4 3 O D S T. 1 S TAV E B N Í H O Z Á K O N A ) ,
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu jsou výhradně záměry, které svým významem, rozsahem nebo
využitím ovlivní území více obcí, popřípadě více krajů (ekvivalent výkladu pojmu „plocha nadmístního
významu“ dle § 2 odst. (1) písm. h) stavebního zákona), a které zároveň nejsou předmětem řešení ZÚR
Ústeckého kraje, v platném znění.
Součástí výčtu záležitostí nadmístního významu mají být pouze tyto charaktery záměrů
1. záměry, které by s ohledem na jejich význam, rozsah nebo využití měly být předmětem řešení ZÚR a
nejsou
2. záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nad rámec území obcí,
které bezprostředně sousedí s řešeným územím
pozn. koordinace záměrů majících vliv výhradně na území bezprostředně sousedících obcí (typicky např. rozvojové
plochy malého plošného rozsahu vymezené na hranici řešeného území) je zajištěna účastí sousedních obcí v rámci
společného jednání o návrhu ÚP dle § 50 odst. (2) stavebního zákona a v rámci veřejného projednání návrhu ÚP dle
§ 52 odst. (1) stavebního zákona.

Územní plán Světec nevymezuje a nenavrhuje žádné záležitostí nadmístního významu, které nejsou
řešeny v ZÚR Ústeckého kraje.
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G.

K O M P L E X N Í Z D Ů V O D N Ě N Í P Ř I J AT É H O Ř E Š E N Í
V Č E T N Ě V Y B R A N É VA R I A N T Y

G.1 Výklad pojmů
(k bodu 01 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění
Slovník územního plánování. ÚÚR, 2012. (http//www.uur.cz/slovnik2/)
Maier, Karel - Názvosloví, příklady metodiky a symboliky užívané pro zpracování regulačních plánů, Regulační prvky.
Praha FA ČVUT, 2004.
ČSÚ, Metodika – Registr sčítacích obvodů a budov, vysvětlení pojmů
sdělení Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj (Stavebně správní praxe – Příloha časopisu
Urbanismus a územní rozvoj, Ročník XVI, číslo 4/2013)
Zásady a pravidla územního plánování Názvosloví. Brno VÚVA, 1983
Principy a pravidla územního plánování. Internetová publikace. ÚÚR, 2014 (dostupné z
http//www.uur.cz/default.asp?ID=2571)
Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Řada pojmů běžně užívaných v oboru územního plánování postrádá dlouhodobě svůj jednoznačný a právně
nezpochybnitelný výklad, kodifikovaný v obecně závazných právních předpisech. Při běžné komunikaci
odborníků, resp. při uvádění pojmů v nezávazných dokumentech či při verbální komunikaci, je možné se obvykle
spolehnout na obecně uznávaný výklad takových pojmů. V procesu rozhodování v území na základě územního
plánu se však úřady státní správy neobejdou bez jednoznačného výkladu všech pojmů užívaných v závazné části
územního plánu.
Pro účely Územního plánu Světec jsou definovány vybrané pojmy, jejichž výklad není explicitně stanoven
v platné legislativě a jejichž výklad by mohl být zdrojem nedorozumění a případně také účelových dezinterpretací.
Veškeré pojmy definované pro účely Územního plánu Světec jsou v souladu s platnou legislativou, zejména pak
s terminologií stavebního zákona. Výklad pojmů vychází z praktických poznatků z územně plánovací praxe, z
oborových metodických pomůcek, norem a dalších veřejně dostupných oborových zdrojů nad rámec platné
legislativy.

G.2 Vymezení řešeného území
(k bodu 02 ÚP)
Podklady pro výrok
§ schválené Zadání ÚP Světec
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ digitální data ČUZK
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s požadavky § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění, se územní plán pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán Světec řeší celé správní území obce
Světec vymezené hranicí správního území obce (aktuální k datu 1. 12. 2018).
Celková rozloha řešeného území je 1 234 ha.
Hranice řešeného území je explicitně zobrazena ve všech výkresech územního plánu i odůvodnění územního
plánu.

Obrázek Katastrální území na území obce Světec

(k bodu 03 ÚP)
Podklady pro výrok
§ schválené Zadání ÚP Světec
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ digitální data ČUZK
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Území každé obce je vždy součástí nějakého širšího území, regionu, kraje, státu apod. Území každé obce
sousedí s územími jiných obcí, případně také s územími jiných krajů či států.
Přestože řešeným územím územního plánu je vždy výhradně správní území dané obce, řešení územního plánu
má vždy vliv na okolí obce, pro niž je územní plán zpracováván. Řešení každého územního plánu má potenciální
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přímý nebo nepřímý vliv na území sousedních obcí, v řadě případů dokonce i na širší území (v případě záležitostí
nadmístního významu).
Pro srozumitelnost vazeb řešení územního plánu na území okolních obcí zobrazuje grafická část ÚP mimo
řešené území schematicky základní polohopis území, zejména pak sídelní strukturu sousedních obcí, silnice a
železniční trati a vodní toky.
Pro úplné pochopení vybraných navrhovaných koncepcí řešení ÚP v širších souvislostech zobrazuje ÚP některé
jevy navrhované územním plánem také s přesahy mimo řešené území (zpravidla jevy dopravní nebo technické
infrastruktury).

G.3 Vymezení zastavěného území
(k bodům A01 – A02 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§

schválené Zadání ÚP Světec
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 58
polygonová katastrální mapa v rozsahu správního území obce Světec (ČUZK 2012, aktualizace 2018)
hranice intravilánu 1966 v rozsahu správního území obce Světec (ČUZK, 80. léta 20. století)
Metodický pokyn Vymezení zastavěného území (MMR ČR a ÚÚR, duben 2007)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Povinnost vymezit v územním plánu hranici zastavěného území ukládá § 58 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

171

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Obrázek Schéma hranice zastavěného území ve správním území obce Světec ke dni 18.2.2020

Zastavěné území v ÚP Světec je vymezeno postupem dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. přičemž zahrnuje pozemky v intravilánu z roku 1966 a dále
pozemky vně intravilánu odpovídající ustanovení § 58, odst. 2 stavebního zákona (zastavěné stavební pozemky
evidované v katastru nemovitostí, stavební proluky a pozemky obklopené zastavěným územím, komunikace
zajišťující přístup do pozemků zastavěného území, a ostatní veřejná prostranství).

G.4 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot
G.4.1 Základní koncepce rozvoje území obce Světec
(k bodu B01 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č.1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§
§
§
§
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Müllerovo mapování 1720
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
Topografická mapa 125 000 1952

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

G.4.1.1 Souhrnné odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce Světec
Východiska
Základním východiskem pro stanovení základní koncepce rozvoje území obce Světec byly
§ Závěry rozboru udržitelného rozvoje území obce Světec zpracovaného v rámci Průzkumů a rozborů pro
ÚP Světec, zejména pak závěry analýzy SWOT a identifikace problémů k řešení v územním plánu
§ Závěry rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaného v rámci ÚAP ORP Bílina 2014 a 2016, zejména
pak závěry analýzy SWOT a identifikace problémů k řešení v územním plánu
§ Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v PÚR ČR
§ Priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR
Ústeckého kraje
Pro stanovení základní koncepce rozvoje území obce Světec se ukázala být jako zcela zásadní 4 klíčová témata
budoucího rozvoje území obce, na která musí obec Světec v rámci řešení nového územního plánu reagovat a
s nimiž se musí v návrhovém období územního plánu (cca 15 – 20 let) vypořádat
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1. Integrace tří odlišných typů území v jeden funkční celek

Obrázek Schéma stávající typologie využití území obce Světec

Obec Světec se nachází na rozhraní vysoce urbanizovaného a industrializovaného území
Podkrušnohorské hnědouhelné pánve, s krajinou téměř úplně přetvořenou lidskou činností a krajiny
Českého středohoří, krajiny s vysokou estetickou hodnotou a ekologickou stabilitou. Územní obce Světec
je tak značně nesourodé a střídají se v rámci něho značně rozdílné a mnohdy až kontrastní charaktery
ZEMĚ NIKOHO – Západní část území obce Světec, spadající topograficky do Podkrušnohorské hnědouhelné
pánve, je charakteristické kumulací a chaotickou změtí značného množství nadzemních liniových staveb,
vedení a dalších zařízení dopravní a technické infrastruktury a uzavřených plošně rozsáhlých areálů
průmyslové výroby. Prostředí je zde nepřívětivé, krajina anonymní, nevzhledná a nekultivovaná.
Všudypřítomný hluk, prach z nedaleké elektrárny Ledvice a povrchového lomu Bílina.
KRAJINA – Východní část území obce Světec je tvořena téměř nepozměněnou krajinou zalesněných
čedičových vulkanických kuželů podhůří Českého středohoří. Krajina se zde pozvolna zvedá z nehostinné
hnědouhelné pánve do vysoce hodnotné krajiny s vysokým podílem lesů z přirozených krajinných ploch.
VÝSYPKA – Jihozápadní část území obce je tvořena Radovesickou výsypkou, jejíž území prochází stadiem
kompletní rekultivace. Převážně zemědělské a lesní rekultivace jsou již provedeny, probíhá jejich postupná
stabilizace. Krajina výsypky je umělá, morfologicky nepřirozená, postupně však získává charakter blízký okolní
nepozměněné krajiny.

Tématem řešení územního plánu je vytvořit podmínky pro zmírnění kontrastů mezi rozdílnými charaktery
území obce a zmírnění ostrých přechodů mezi jednotlivými charaktery. Územní plán navrhuje
zatraktivnění západní části území obce (země nikoho), zejména zatraktivněním krajinné osy údolní nivy
řeky Bíliny a návrhem rekreačního využití území kolem vodní plochy Márinka. Tím územní plán vytváří
podmínky pro možné rozrůstání atraktivních částí krajiny dále na západ.
Cílem územního plánu je také maximálně využít potenciálu rekultivovaných území. Ve spojení se
zachovalou stávající krajinou na východě obce vytvářejí jedinečnou hodnotu území, kterou je žádoucí
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rozvíjet v jeden přírodně-rekreační celek. Naopak západní průmyslovou část území obce je nezbytné
konzervovat a dále ji pro průmysl a jiné rušivé způsoby využití nerozvíjet.
2. Ochrana hodnotné krajiny

Obrázek Schéma možných směrů rozvoje krajiny

V souladu s předchozím bodem je jedním z hlavních úkolů územního plánu vytvoření podmínek pro rozvoj
hodnotných přírodních a přírodě blízkých složek prostředí obce na úkor území zranitelných a
nepřirozených. Přírodní složky pak příznivě působí na celkový stav životního prostředí a kvalitu obytného
prostředí v jednotlivých sídlech na území obce. Jádrem konverze nehostinného „území nikoho“ v atraktivní
prostředí pro pobyt i pohyb se má v řešení územního plánu stát rekreační území kolem vodní plochy
Márinka.
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3. Sídelní struktura obce / rozvoj sídel

Obrázek Schéma ideálního rozvoje sídel

Základní sídelní struktura obce Světec je tvořena čtyřmi převážně obytnými sídly Světec, Chotějovice,
Úpoř a Štrbice, a dále fragmenty průmyslových areálů a ploch (elektrárna Ledvice, Průmyslová zóna
Chudeřice).
Skutečným srdcem sídelní struktury obce je jádrové sídlo Světec, rozlohou největší, s nejvyšší hustotou
zastavění a s největší koncentrací bydlení a obslužných aktivit, zejména pak občanského vybavení.
Obytná funkce je na území obce dále rozvinuta zejména v Chotějovicích, Štrbicích a Úpoři. S ohledem na
bezprostřední vazbu na CHKO České středohoří jsou sídla Štrbice a Úpoř charakteristická vyšším podílem
rekreační funkce, zahrádkových osad, soukromých zahrad a objektů individuální rekreace.
Produkční aktivity v území jsou v současné době koncentrovány na západní okraj území obce.
Stávající, historicky vyvinutou základní strukturu osídlení obce Světec je žádoucí respektovat a rozvíjet i
do budoucna jako základ koncepce rozvoje území obce. Rozvíjet je žádoucí všechna 4 obytná resp.
obytně rekreační sídla Světec, Chotějovice, Štrbice i Úpoř, vyloučit je naopak nutné výrazně omezit další
rozvoj průmyslu na území obce.
Územní plán musí citlivě hledat hranice růstu jednotlivých sídel. Je žádoucí doplnit v současné době
značně fragmentovanou urbanistickou strukturu sídel, doplnit zástavbou přednostně jejich vnitřní proluky a
nedokončené okraje.
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4. Integrace sídel

Obrázek Schéma cílové integrace území obce

Základním předpokladem soudržnosti každé obce jako společenství obyvatel obce je vnitřní integrita
obce. Obec musí fungovat a žít jako jeden celek. Cílem je jednotlivé části obce vzájemně propojit a
přitom integrovat jednotlivá obytná území s okolní volnou krajinou jako prostorem každodenní rekreace a
odpočinku obyvatel.

Odůvodnění návrhu řešení
Navrhovaná základní koncepce rozvoje území obce vychází ze základní premisy, že rozvoj území každé obce
má být v čase konzistentní a pozvolný (nikoli skokový) a má být vždy zachována jeho historická kontinuita. Návrh
rozvoje obce má ctít a zohledňovat historické danosti území a z nich vycházet.
Struktura území obce Světec, a to jak struktura osídlení, tak struktura krajiny a morfologie území, byla v minulosti
významně narušena povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi. V důsledku těžby zcela zanikla 3
ze sedmi sídel (původně samostatných obcí) na území obce, Chotovenka, Lyskovice a Pohradice, bylo zbouráno
také historické sídlo Chotějovice a v období 20. a 30. let 20. století bylo nahrazeno novou dělnickou kolonií
v současné nové poloze. Těžba byla také příčinou poškození urbanistické struktury jádrového sídla Světec, jehož
zástavba je v důsledku existence poddolovaných území dodnes silně fragmentovaná. Krajina na území obce
Světec byla narušena nejen samotnými těžebními jámami povrchových dolů, ale zejména výsypkovým
hospodářstvím, dopravou, průmyslem a energetickými vedeními z elektrárny Ledvice a rozvodny Chotějovice.
Největším zásahem do charakteru a přirozené morfologie krajiny pak je Radovesická výsypka, která je
v současné době v pokročilém stadiu rekultivace.
Dochovanou strukturu osídlení obce je proto nutné důsledně chránit a nepřipustit její další destrukci a degradaci.
Územní plán proto stabilizuje dochovanou základní strukturu osídlení obce Světec, tvořenou historickými sídly
Světec, Štrbice a Úpoř a nově založenou dělnickou kolonií Chotějovice, bez nároků na zásadní strukturální
změny v plošném či prostorovém uspořádání území obce jako celku. ÚP v základní koncepci rozvoje území obce
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plně respektuje stávající typologii využití a uspořádání území včetně základního členění území obce do zón podle
převládajícího charakteru využití území a krajiny, s důrazem na další posilování a rozvoj obytné funkce primárně
v jádrovém území Světce, na zachování obytné funkce sídla Chotějovice a obytné resp. obytně rekreační funkce
sídel Štrbice a Úpoř a s důrazem na posílení role krajiny jako území každodenní rekreace obyvatel obce a
s důrazem na posílení rekreačního potenciálu řeky Bíliny a území kolem vodní plochy Márinka.
I přes striktní zásadu zachování prostorového oddělení zástavby jednotlivých sídel na území obce navrhuje
územní plán posílení vzájemných integračních vazeb mezi sídly. Prostředky vzájemné integrace jsou veřejná
prostranství, a to jednak prostranství ulic, a dále pak veřejná prostranství polních a lesních cest v krajině,
zejména cest vázaných na přírodní prvky v území, zejména pak na vodní toky.

G.4.1.2 Odůvodnění jednotlivých zásad koncepce rozvoje území obce Světec
ad a)
Důvodem stanovení respektování stávající sídelní struktury území obce s hlavním jádrem v sídle Světec jsou
zejména požadavky vyplývající z PÚR ČR a ZÚR Ústeckého kraje, např.
§ zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice (PÚR ČR, priorita 14);
§ podpora polycentrického rozvoje sídelní soustavy a racionálního uspořádání sídelní soustavy (ZÚR ÚK,
priorita 34 – Sídelní soustava a rekreace);
§ zamezit dalšímu zániku sídel nebo jejich částí v předpolí činných dolů (požadavek ZÚR ÚK – priorita 15
kapitoly Upřesnění podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje);
§ stabilizace sídelní struktury v pánevní oblasti (ZÚR ÚK, priorita 15 – Upřesnění územních podmínek
koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území);
Celý region Podkrušnohoří vykazuje vysokou míru strukturální nestability v sociálních a hospodářských
aspektech a v sídelní struktuře. Důsledkem minulé i stále probíhající povrchové těžby hnědého uhlí a dalších
surovin a s těžbou souvisejících činností (výsypkové hospodářství, odkaliště, koncentrace průmyslových provozů,
koncentrace dopravních staveb a staveb technické infrastruktury včetně elektráren) je postupná přeměna nejen
krajiny a životního prostředí, ale především sídelní struktury celého regionu. V důsledku těžby v minulosti zanikly
desítky obcí i menších sídel, včetně například celého starého města Most. Byly tak nenávratně zpřetrhány
historické sídelní vazby, cestní síť a spolu s tím i lidské osudy.
Podobný osud, jaký postihl celé Podkrušnohoří, se nevyhnul ani Světci. Území obce Světec bylo v minulosti
výrazně zasaženo povrchovou těžbou hnědého uhlí, v jejímž důsledku došlo postupně k zániku třech z celkem
sedmi původně samostatných obcí na území dnešní obce Světec Chotovenka, Lyskovice a Pohradice. Trend
postupného útlumu těžby v některých částech regionu a postup rekultivace krajiny postižené těžbou je nutno
následovat vytvářením podmínek pro zamezení další degradaci území a další degradaci a deformaci struktury
osídlení mimo území aktivní těžby.
Zachovaná historická sídla na území obce, Světec, Štrbice a Úpoř i nově založené obytné sídlo Chotějovice je
nezbytné důsledně chránit před jejich další degradací jako autentický doklad historického osídlení na území obce
Světec.
Důvodem pro respektování stávající základní sídelní struktury území obce s hlavním jádrem v sídle Světec je
respektování historického kontextu vývoje území obce a zachování jeho kontinuity i do budoucnosti.
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Obrázek Mapa I. vojenského mapování – Josefské 1764-68 se zobrazením historické sídelní struktury obce Světec a okolí

Obrázek Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52 se zobrazením historické sídelní struktury obce Světec a okolí
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ad b)
Sídlo Světec je historicky i dnes přirozeným jádrem sídelní struktury celé obce a hlavním obytným sídlem
koncentrujícím převážnou část obyvatel obce. V sídle Světec je koncentrováno občanské vybavení každodenní
potřeby obyvatel obce, stejně jako nejvýznamnější kulturní hodnoty obce, nositelé genia loci obce. Sídlo Světec
je velmi dobře dopravně obslouženo autobusovými linkami veřejné dopravy a disponuje na úrovni celé obce
nejlepším a kapacitně nejlépe vyhovujícím vybavením technickou infrastrukturou. Na území sídla Světec se
nacházejí nejvýznamnější a plošně nejrozsáhlejší veřejná prostranství, zejména zámecký park a centrální pak,
nabízející optimální podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel obce. Na území sídla Světec se přitom nachází
také velké množství disponibilních proluk včetně ploch brownfields v zastavěném území vhodných k zastavění.
Území obce Světec tedy, na rozdíl od ostatních sídel Chotějovice, Štrbice a Úpoř, nabízí optimální podmínky pro
koncentrovaný a intenzivní rozvoj bydlení.

ad c)
Sídlo Světec se historicky vyvinulo jako přirozené jádro osídlení obce Světec a je tak žádoucí tuto pozici a úlohu
sídla Světec respektovat a i do budoucna chránit, zachovat a dále rozvíjet. Vzhledem k množství disponibilních
ploch vhodných k zastavění jak v rámci zastavěného území, tak v přímé vazbě na něj, má přitom sídlo Světec
velmi příznivé podmínky pro další plošný rozvoj bydlení, občanského vybavení i rekreace.

ad d)
Nynější sídlo Chotějovice bylo nově založeno v první polovině 20. století formou dělnické kolonie jako náhrada za
historickou obec Chotějovice, která musela ustoupit zájmům souvisejícím s povrchovou těžbou hnědého uhlí.
V průběhu 20. století se Chotějovice postupně staly součástí průmyslově intenzivně rozvinuté Podkrušnohorské
hnědouhelné pánve s koncentrací těžebních aktivit, těžkého průmyslu a energetiky a dopravy. Sídlo je
dlouhodobě vystaveno negativním důsledkům průmyslových aktivit a dopravy, zejména emisím a hluku.
Na území sídla Chotějovice je s ohledem na dlouhodobou tradici obytné funkce sídla zcela legitimní bydlení
v současném rozsahu stabilizovat a respektovat, s ohledem na sníženou kvalitu prostředí sídla však není žádoucí
funkci bydlení v Chotějovicích dále intenzivně rozvíjet.

ad e)
Sídla Štrbice a Úpoř si dodnes zachovala svůj historický charakter drobných venkovských sídel rozptýlených
v krajině zalesněných vulkanických kuželů Českého středohoří. Rozsáhlá výstavba v těchto sídlech by
představovala riziko pro jejich současný charakter, což vzhledem k jejich poloze v hodnotné krajině není žádoucí.
Rozvoj je proto žádoucí primárně v rámci proluk uvnitř zastavěného území, jen výjimečně a velmi citlivě je pak
nutné přistupovat k rozvoji zástavby mimo zastavěné území.

ad f)
Západní část území obce Světec je součástí průmyslové oblasti Podkrušnohorské hnědouhelné pánve
s koncentrací těžby hnědého uhlí, těžkého průmyslu a energetiky a dopravy. Území obce Světec je důsledky
rozvinuté průmyslové výroby a dopravy v západní části území obce a v okolí dlouhodobě negativně ovlivněno,
zejména emisemi a hlukem a také značně devalvovanou estetickou hodnotou krajiny. Na území obce Světec
zasahuje areál elektrárny Ledvice a Průmyslová zóna Chudeřice, západní částí území obce prochází množství
liniových dopravních staveb.
Stávající plochy průmyslové výroby, jak areál elektrárny Ledvice tak areál Průmyslové zóny Chudeřice, je
legitimní respektovat jako dlouhodobě stabilizované a fungující. Další výrazný rozvoj průmyslové výroby na území
obce by ovšem představoval značné riziko dalšího nežádoucího zhoršování podmínek životního prostředí celé
obce Světec, s rizikem zhoršení image obce a odlivu obyvatel z obce.
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ad g)
Plocha bývalého odkaliště elektrárny Ledvice Eleonora prošla v uplynulých letech postupnou rekultivací na plochy
přírodních charakteru a to včetně základní sítě cest využitelných pro rekreaci a sportovní aktivity v přírodě. Je
žádoucí podporovat další intenzifikaci využití plochy rekultivovaného odkaliště pro rekreační a sportovní aktivity,
zejména pak další zahušťování cestní sítě a doplnění otevřenými sportovními plochami, hřišti a další
infrastrukturou pro sport a rekreaci pod širým nebem.

ad h)
Stanovení zásady soustředit rozvoj obce do vnitřních územních rezerv v rámci zastavěného území a do ploch
typu brownfields, a rozvoj nad rámec zastavěného území situovat přednostně ve vazbě na stávající zástavbu
vychází zejména z požadavků
§ vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu), hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) (požadavek PÚR ČR – priorita 19)
§ podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu brownfields,
využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu (požadavek ZÚR ÚK
– Rozvojové osy PÚR – priorita 3)
§ 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 (požadavek ZÚR ÚK – Upřesnění územních podmínek koncepce
ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje – priorita 17)
Důvodem pro stanovení této zásady je primárně důraz na stabilizaci a obnovu stávající urbanistické struktury
sídel na území obce a na ochranu nezastavěného území. Plošnému rozvoji obce má vždy předcházet využití
rozvojových rezerv v rámci stávající zástavby. Existence ploch brownfields a dalších nevyužitých nebo
nedostatečně využitích území uvnitř stávající struktury zástavby představuje vždy narušení stávající urbanistické
struktury celé obce, snižuje atraktivitu obce pro nové obyvatele a nové investory, snižuje přirozenou sociální
kontrolu území obce a často je tak také jednou z příčin zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti v obci. Proto je
žádoucí se zaměřit primárně na stabilizaci těchto vnitřních územních rezerv a teprve poté směřovat rozvoj mimo
zastavěné území.
Využití ploch brownfields a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitích území v zastavěném území je
výhodné z hlediska efektivity využívání veřejné infrastruktury a z hlediska nároků na veřejné rozpočty. Takové
plochy jsou zpravidla optimálně napojené na stávající komunikační systém obce a sítě technického vybavení a
nevyžadují tak zpravidla (s výjimkou modernizace nebo obnovy zastaralých součástí systémů) významné
investice do budování zcela nové dopravní a technické infrastruktury. Takové plochy disponují také velmi dobrou
dostupností stávajícího občanského vybavení a jejich poloha v rámci jinak stabilizované okolní urbanistické
struktury je v případě jejich integrace zárukou jejich okamžité integrace a začlenění do fungování obce.

ad i)
ÚP stanovuje zásadu zlepšovat vzájemnou prostorovou a provozní integraci zastavěných a zastavitelných částí
obce, zejména posílením vzájemných pěších a cyklistických vazeb a pomocí jejich vzájemného propojení
systémem veřejných prostranství zejména na základě těchto požadavků
§ podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny (požadavek PÚR ČR – priorita
23)
§ vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou)
(požadavek PÚR ČR – priorita 24)
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§ vytvářet podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné
možnosti mobility a dosažitelnosti v území; s ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání
vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (požadavek PÚR ČR – priorita 29)
Přestože jsou jednotlivá sídla územním plánem respektována jako prostorově oddělená svébytná sídla s vlastní
identitou, z hlediska administrativního a správního jsou součástí jednoho administrativního celku, jedné obce.
Vzájemná prostorová a provozní integrace sídel v rámci jedné obce je základním předpokladem sociální
soudržnosti obyvatel obce. Optimální propojení jednotlivých částí území obce je předpokladem pro vzájemné
setkávání obyvatel obce a rozvinutí sociálních interakcí, pro posílení sounáležitosti obyvatel s územím obce a pro
bezkolizní, rychlou a bezpečnou dostupnost vybavenosti obce, jejího rekreačního zázemí, zastávek veřejné
hromadné dopravy a dalších cílů sloužících celé obci.
Pro posílení pěších a cyklistických vazeb v území i vzájemně mezi sídly jsou využity vodní toky jako přirozené
krajinné osy území, kompoziční prvky a atraktivní součásti veřejných prostranství. Důvodem pro jejich využití je
také vytvoření podmínek pro každodenní i turistické rekreační aktivity, které jsou v obci vázané na vodní prvky
(vodní nádrž Márinka, řeka Bílina).

ad j)
Důvodem ke stanovení zásady rozvíjet okolí vodní plochy Márinka pro rekreaci a sport zejména požadavek ZÚR
ÚK
§

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, (požadavek ZÚR ÚK – Vymezení cílových charakteristik
krajiny – KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území, bod c);

Vodní plocha Márinka má velmi příznivou polohu jak z hlediska potenciálu využití pro každodenní rekreaci
obyvatel obce, i pro cestovní ruch. Márinka je situována v bezprostřední vazbě na jádrové území obce Světec,
z něhož je velmi dobře dostupná. Jádrové území obce Světec tak vodní ploše Márinka poskytuje přirozené
zázemí. Márinka je přitom zároveň situována v údolní nivě Bíliny a tedy v přímé vazbě na řeku Bílinu
s potenciálem nadregionálně významné turistické osy propojující cyklotrasou a vodáckou trasou významná centra
osídlení po celém toku řeky od Chomutova, přes Most, Bílinu, Hostomice či Teplice až po Ústí nad Labem.
Vodní plocha Márinka slouží již dnes pro obyvatele obce Světec v létě ke koupání.
S ohledem na velmi výhodnou polohu vodní plochy Márinka ve vazbě na centrum osídlení obce Světec a velmi
dobou pěší, cyklistickou i vodáckou dostupnost vodní plochy z okolních obcí, je žádoucí využít vodní plochu
Márinka jako základ území s koncentrací infrastruktury a zařízení pro rekreaci a cestovní ruch na území obce.

ad k)
Vodní toky jsou obvykle hlavními krajinnými osami, s doprovodnou zelení pak tvoří významné kompoziční osy
krajiny i zastavěného území sídel. Jedná se tedy o krajinné hodnoty nad rámec přírodních hodnot dle platné
legislativy a o prvky ÚSES, v němž jsou často také zahrnuty. Vodní prvky a na ně vázané plochy zeleně jsou
obecně považovány za významnou atraktivitu každého území, přitahující pro své estetické a ekologické účinky
k pobytu a pohybu v jejich blízkosti děti i dospělé. Vodní prvky disponují vždy zvýšeným potenciálem rekreace a
cestovního ruchu, pro své mikroklimatické podmínky jsou vhodné pro vedení pěších a cyklistických stezek a tras
a pro provozování sportovních aktivit, her i pasivních forem trávení volného času a rekreace.
Západní částí území obce Světec protéká od jihu k severu řeka Bílina vytvářející širokou údolní nivu. Pravým
přítokem Bíliny je na území obce Světec Štrbický potok protékající jižní částí území obce, územím rekultivované
Radovesické výsypky. Územní plán využívá obou dvou vodních toků jako významných krajinných integračních os
s potenciálem zejména pro cestovní ruch i každodenní rekreaci obyvatel obce, proto navrhuje prostupnost břehů
Bíliny a i Štrbického potoka pro chodce a cyklisty při důsledné ochraně všech přírodních a krajinných hodnot
údolních niv.
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ad l)
Stanovení zásady rozvíjet, doplňovat a propojovat plochy přírodní zeleně v krajině, plochy krajinné zeleně a
plochy lesa, jako hlavní prvky zajišťující ekologickou stabilitu území, do uceleného a funkčního systému, jehož
základem je územní systém ekologické stability na všech hierarchických úrovních vychází zejména z požadavků
§ v ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a
regionálního ÚSES (požadavek ZÚR ÚK – Plochy a koridory územního systému ekologické stability –
priorita 1)
§ Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která by znamenala
snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu (tj.
stavu v době vydání ZÚR ÚK), popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES
v budoucnosti (požadavek ZÚR ÚK – Plochy a koridory územního systému ekologické stability –
priorita 2)
Územní systém ekologické stability je hlavní kostrou krajiny a přírodního rámce území. Ochrana a rozvoj
přírodních a krajinných složek území nejen v rozsahu prvků ÚSES, ale i v návaznosti na ně, je hlavním
předpokladem pro stabilitu environmentálního pilíře území a pro zvýšení ekologické stability celého území obce.

G.4.2 Základní koncepce ochrany hodnot území obce Světec
G.4.2.1 Základní koncepce ochrany přírodních hodnot území obce Světec
(k bodům B02 – B03 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV CZ, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV CZ, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
§ Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Mezi přírodní hodnoty jsou územním plánem zařazeny plochy a objekty taxativně chráněné příslušnými právními
předpisy (chráněná území přírody a krajiny, evropsky významné lokality, apod.) a také plochy a objekty, jejichž
ochranu právní předpisy řeší jen obecně a při jejichž ochraně a rozvoji hraje významnou roli právě závazná
územně plánovací dokumentace (týká se zejména prvků ÚSES, drobných krajinných prvků, remízů, doprovodné
zeleně podél vodotečí ad.).
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V ÚP Světec jsou definovány požadavky na ochranu existujících přírodních hodnot při rozvoji obce, zejména při
stavební činnosti. Na území obce Světec byly v době zpracování ÚP identifikovány tyto existující přírodní hodnoty
a) volná krajina na území obce vyjma ploch určených tímto územním plánem k zastavění;
b) významné krajinné prvky dle § 3 a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tedy vodní
toky Bílina, Štrbický potok a jejich údolní nivy, rybníky, nádrže a vodní plochy, plochy lesů hospodářských,
a lesů zvláštního určení;
c) funkční skladebné prvky regionálního a lokálního územního systému ekologické stability, vymezené v
kapitole E.3 Územního plánu Světec a v grafické části Územního plánu Světec ve výkrese I.2a Hlavní
výkres – Způsob využití území;
d) památný strom 104698 Hloh Lavallův;
e) útvary povrchových vod tekoucích - řeka Bílina a Štrbický potok;
f) plochy zemědělské půdy v 1. a 2. třídě ochrany;
g) drobné krajinné prvky jako vodoteče, remízy, solitérní stromy, aleje nezařazené v předchozích kategoriích;
h) významné krajinné osy a linie, zejména údolní niva řeky Bíliny;
i) krajinné dominanty vrch Hůrka, Štrbický vrch a Špičák, Pohradická hora a Světská výšina;
j) lokality zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin – především se jedná o biotopy ranně sukcesních
stadií v bývalých prostorech těžby a na rekultivovaných pozemcích, zejména v blízkosti mokřadů a
vodních ploch;
k) chráněné ložiskové území Pohradice č. 07850000 (hnědé uhlí);
l) ložiska nerostných surovin – výhradní bilancovaná Pohradice – Svornost č. 3078500 (hnědé uhlí), ložiska
nerostných surovin – nevýhradní evidovaná Světec 2.
Uvedené hodnoty jsou zakresleny ve výkresu II.1. Koordinační výkres.
Důvodem stanovení požadavků na ochranu identifikovaných přírodních hodnot v území jsou požadavky na
ochranu těchto hodnot vyplývající explicitně z příslušných zvláštních právních předpisů hájících veřejné zájmy
v území a dále požadavky na ochranu identifikovaných hodnot v území vyplývající z § 18 odst. (4) a z § 19 odst.
(1) písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
ÚP Světec potvrzuje existující přírodní hodnoty uvedené v předchozím textu a definuje požadavek, že tyto
hodnoty musí být při rozvoji obce a při rozhodování o změnách v území respektovány a chráněny resp.
odpovídajícím způsobem využívány a rozvíjeny.
ÚP uvádí požadavky na ochranu přírodních hodnot při výstavbě a dalších činnostech spojených s výstavbou a
rozvojem obce. Je zřejmé, že hlavním nástrojem ochrany hodnot není územní plán, ale systematické uplatňování
příslušných právních předpisů vztahujících se k jednotlivým hodnotám uvedených v předchozím textu.
U rozvojových lokalit na území raně sukcesních stadií může s ohledem na potenciální, avšak pravděpodobný
výskyt zvláště chráněných druhů živočichů stanovit příslušný orgán ochrany životního prostředí před zahájením
stavebních prací podmínku provedení biologického průzkumu.

G.4.2.2 Základní koncepce ochrany kulturních hodnot území obce Světec
(k bodu B04 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§

Rejstřík nemovitých kulturních památek NPÚ - monumnet.npu.cz
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
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§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou v řešeném území
chráněny následující nemovité kulturní památky:
památka

katastrální
území

kostel sv. Jakuba Většího

Světec

jádro vsi Světec

43566/5-2739

socha sv. Jana Nepomuckého

Světec

náves v blízkosti kostela

43723/5-4813

sloup se sousoším Piety

Světec

náves v protilehlé části než stojí kostel

42386/5-2738

zámek

Světec

1

v blízkosti návsi

43329/5-2740

fara

Světec

24

sousedství kostela sv. Jakuba Většího

42451/5-2739

kaple

Pohradice

u vjezdu do úzké stoupající ulice

52203/5-5947

sousoší sv. Jana Nepomuckého

Štrbice

uprostřed křižovatky směrem na náves

43405/5-2746

venkovská usedlost

Štrbice

2

cesta od návsi

42615/5-2750

venkovská usedlost

Štrbice

3

cesta od návsi

42929/5-2747

venkovská usedlost

Štrbice

4

cesta od návsi

43102/5-2749

venkovská usedlost

Štrbice

5

cesta od návsi

43399-5-2748

venkovská usedlost

Štrbice

16

cesta od návsi

42582/5-2751

č.p. umístění

č. rejstříku

Všechny identifikované kulturní hodnoty chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění, jsou zobrazeny v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
Podmínky ochrany kulturních hodnot chráněných dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění, vyplývá přímo z tohoto zákona a jeho prováděcích vyhlášek.
(k bodu B05 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Pavlíková, M. – Bureš, J. – Sellnerová, A. Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918 – 1938.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 2014
Müllerovo mapování 1720
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
Topografická mapa 125 000 1952
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Nejen objekty, soubory staveb a areály či území chráněná explicitně dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči jsou dokladem historického vývoje území obce, jejích kulturních a společenských tradic, nebo
dokladem místní umělecké tvorby, architektury a stavitelství, hodným ochrany všemi dostupnými prostředky.
Jedním z nástrojů vytvářejícím podmínky pro ochranu takto identifikovaných a územním plánem stanovených
kulturních hodnot nad rámec zákona o státní památkové péči je stanovení podmínky pro zpracování
architektonické části projektové dokumentace takové kulturní hodnoty nebo stavby v rámci území
identifikovaného jako kulturní hodnota výhradně autorizovaným architektem.
Sama identifikace a stanovení kulturních hodnot nad rámec zákona o státní památkové péči územním plánem a
jejich vymezení a vyznačení v rámci grafické části územního plánu (ve výkrese č. I.2a – Hlavní výkres – Způsob
využití území) musí být pro všechny aktéry rozvoje území obce, pro obec samotnou, pro stavební úřad v procesu
územního rozhodování a povolování staveb i pro samotné architekty a projektanty působící na území obce,
jednoznačným signálem povinnosti přistupovat k takto identifikovaným a stanoveným územím, stavbám a
prostorům s mimořádnou péčí, pozorností a se zvýšenými nároky na zachování konkrétních identifikovaných
hodnot, například čistoty architektonického stylu, architektonického výrazu, umělecké hodnoty nebo například
kompozičního významu a působení.
Na území obce Světec byla dále identifikována území a objekty, soubory staveb, areály a prostory, které nejsou
explicitně chráněny dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ale v rámci území obce
representují kulturní hodnoty, které jsou rovněž dokladem historického vývoje obce, jejího osídlení,
urbanistického vývoje, architektury, umění a kulturních a společenských tradic.
Všechny kulturní hodnoty identifikované nad rámec památkové ochrany dle platných právních předpisů jsou
zobrazeny v grafické části ÚP, ve výkrese I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území a v grafické části
Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1 Koordinační výkres.

ad a) Urbanisticky cenná území
ozn. ve
výkrese I.2a

název hodnoty

popis hodnoty a důvody pro vymezení

U-01

historické jádro části obce
Štrbice

dochovaná historická zástavba bývalých zemědělských
statků a usedlostí kolem historické návsi a centrální
ulice bývalé zemědělské vsi Štrbice; specifickou
hodnotou je dochovaná štítová orientace většiny
historických statků do prostoru návsi resp. centrální
ulice, včetně dochovaných vstupních bran formujících
spolu se štíty statků uliční čáru historické návsi a
centrální ulice

U-02

historické jádro části obce
Světec

dochované historické jádro obce Světec, rozvinuté
kolem areálu zámku a kolem historické návsi, dnešního
Preissigova náměstí; nositelem hodnoty je urbanistický
soubor historických staveb zámku, kostela sv. Jakuba
Většího a fary s dochovanými historickými veřejnými
prostranstvími historické návsi (dnes Preissigovo
náměstí) a zámeckého parku

U-03

ulicová zástavba řadovými
rodinnými domy podél
silnice II/258 v jižní části
Světce

liniová zástavba dělnických řadových rodinných domů
z první poloviny 20. století po obou stranách silnice
II/258 v jižní části Světce; hodnota spočívá
v pravidelném urbanistickém uspořádání typových
rodinných domů tvořícím převážně jednotnou uliční
čáru a formující prostor ulice

186

ortofotomapa

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

ozn. ve
výkrese I.2a

název hodnoty

popis hodnoty a důvody pro vymezení

U-04

areál hřbitova a urnový háj
ve Světci

rozsáhlý areál hřbitova ve Světci s hodnotnou parkovou
úpravou a lokální dominantou dřevěného kostelíka;
hodnota spočívá v kompaktní komponované rozsáhlé
ploše sídelní zeleně na hranici silně fragmentované a
povrchovou těžbou uhlí narušené krajině obce Světec

U-05

historické jádro části obce
Úpoř

dochovaná historická zástavba bývalých zemědělských
statků a usedlostí kolem historické návsi a centrální
ulice bývalé zemědělské vsi Úpoř; specifickou
hodnotou je několik dochovaných historických statků
včetně dochovaných vstupních bran formujících spolu s
budovami statků uliční čáru centrální ulice

U-06

bývalá hornická kolonie v
Chotějovicích

dochovaná zástavba bývalé hornické kolonie 5
typových rodinných domů a dvojdomů realizovaných
roku 1927 a zasazených do pravidelné uliční sítě
Chotějovic, založených náhradou za zbořené staré
Chotějovice ve 20. letech 20. století; autorem
zastavovacího plánu kolonie i návrhu typového
dvojdomu byl Otakar Fierlinger (původní plán přitom
uvažoval s využitím typového řadového a rohového
domku architekta Emila Králíčka z roku 1924)

ortofotomapa

ad b) Architektonicky významné stavby
ozn.ve
výkrese I.2a

název hodnoty

popis hodnoty a důvody pro vymezení

A-01

kaple ve Štrbicích

architektonicky velmi prostá, až lidová, barokní
kaplička severně od návsi ve Štrbicích; lokální
dominanta historického sídla Štrbice; kaple je
provedena ve shodném architektonickém stylu jako
kaple v nedaleké Úpoři

A-02

dřevěný kostelík na hřbitově
ve Světci

dřevěný kostelík ve velmi prostém lidovém
architektonickém stylu; lokální dominanta prostoru
hřbitova ve Světci

A-03

neoklasicistní vila v ulici
Kostomlatská ve Světci

nově zrekonstruovaná neoklasicistní vila v blízkosti
Kostomlatské ulice ve Světci, s dochovanými
zdobnými prvky uličního průčelí vily
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ozn.ve
výkrese I.2a

název hodnoty

popis hodnoty a důvody pro vymezení

A-04

hrázděný rodinný dům v ulici rodinný dům s hrázděným patrem
Krupská ve Světci

A-05

neoklasicistní budova pošty
na náměstí ve Světci

fotodokumentace

budova pošty z počátku 20. století v neoklasicistním
stylu, nově opravená, s dochovanými
architektonickými prvky uličního průčelí; hmotová
dominanta východní části Preissigova náměstí

ad c) Systém veřejných prostranství na území celé obce
Systém veřejných prostranství je hlavním, řídícím, systémem každého území, jak území zastavěného, tak volné
krajiny. Systém veřejných prostranství určuje kompozici území, člení ho a zároveň zajišťuje jeho integraci,
propojení jednotlivých částí území mezi sebou, prostupnost území, dostupnost jednotlivých částí území,
jednotlivých ploch, pozemků a staveb na nich.
Systém veřejných prostranství je základním systémem utvářejícím urbanistickou strukturu a kompozici území.
Prostřednictvím veřejných prostranství vnímáme vztahy a vazby v území, strukturu zástavby a základní
kompoziční kategorie jako je např. rytmus, gradace, měřítko, proporce apod.
Každý systém veřejných prostranství je nositelem historického vývoje území. Zatímco ke změnám jednotlivých
objektů, k výstavbě nových objektů nebo k úpravám objektů stávajících, dochází relativně často, struktura
systému veřejných prostranství zůstává v čase dlouhodobě velice stabilní. Spíše se zboří a znovu na jiném místě
postaví dům, než by došlo ke změně trasování ulice. Právě systém veřejných prostranství je tak nositelem
kulturních tradic území, je obrazem společnosti a obyvatel a lidí, kteří území obývají, užívají a přetvářejí pro své
potřeby.
Systém veřejných prostranství je nezbytné chránit jako celek především pro jeho historické konsekvence a
společenský a kulturní význam. Rozvoj systému veřejných prostranství musí vždy respektovat stávající prvky a
součásti systému, jednotlivá stávající veřejná prostranství a jejich soubory, a musí na ně vždy citlivě navázat.
(k bodu B06 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§
§
§
§

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem pro stanovení konkrétních podmínek ochrany kulturních hodnot v případě jejich přestaveb, dostaveb a
dalších stavebních zásahů stanovuje ÚP zejména s cílem zachování autenticity kulturních hodnot, s cílem
zachování jejich historického kontextu a historického vztahu k okolnímu prostředí. Cílem je zachovat přirozené,
pokud možno původní, uspořádání a výraz kulturních hodnot i pro budoucí generace v jejich autentickém
prostředí.
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Konkrétními nástroji ochrany kulturních hodnot před poškozením nebo degradací využitými v územním plánu je
stanovení podmínky zpracování architektonické části projektové dokumentace kulturních hodnot výhradně
autorizovaným architektem a dále stanovení podmínek plošného s a zejména pak prostorového uspořádání
území, které je v ÚP stanoveno s respektem k identifikovaným kulturním hodnotám a s cílem integrovat je vhodně
do cílového funkčního i prostorového uspořádání území.
(k bodu B07 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§

www.npu.cz
Rejstřík nemovitých kulturních památek NPÚ - monumnet.npu.cz
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění.
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Na území obce Světec jsou vymezeny 2 kategorie území s archeologickými nálezy – III. a IV. kategorie.
III. kategorie - území, které mohlo být osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt archeologických nálezů
nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je 50%. Sem patří prakticky veškeré území české
republiky, která nejsou ÚAN I, II a IV.
IV. kategorie - území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (vytěžené
a archeologicky zkoumané plochy).
Pro území s archeologickými nálezy platí oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění.
Na území obce Světec se nacházejí tato území s archeologickými nálezy IV. kategorie, vymezená dle databáze
SAS – NPÚ:
č. ÚAN

název území s archeologickými nálezy IV. kategorie

katastrální území

02-32-22/1 Odkaliště Ledvice

Chotějovice

02-32-23/1 kamenolom Světec

Světec

02-32-23/2 Výsypka Světec

Světec

02-32-23/4 důl západně od Světce

Světec, Chotovenka,
Chotějovice

02-34-03/1 Radovesická výsypka

Světec, Chotovenka,
Štrbice

Všechna evidovaná území s archeologickými nálezy jsou zobrazena v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese
II.1 Koordinační výkres.

G.4.2.3 Základní koncepce ochrany civilizačních hodnot území obce Světec
(k bodu B08 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
§ vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
§ zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
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§ vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
§ zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění
§ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění
§ zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném
znění
§ zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č.1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Mezi civilizační hodnoty jsou územním plánem zařazeny plochy a objekty taxativně chráněné příslušnými
právními předpisy v oblasti dopravní infrastruktury a technické infrastruktury a také plochy a objekty, jejichž
ochranu právní předpisy řeší jen obecně a při jejichž ochraně a rozvoji hraje významnou roli právě závazná
územně plánovací dokumentace (týká se zejména ploch, staveb a zařízení občanského vybavení, výroby nebo
například veřejných prostranství).
V řešeném území jsou identifikovány civilizační hodnoty, které zabezpečují základní podmínky technického
fungování území obce Světec, tedy zejména dopravní dostupnost území a jeho obslužnost, dopravní dostupnost
jednotlivých částí území, jednotlivých pozemků a staveb na nich, zásobování území, jednotlivých pozemků a
staveb energiemi, vodou a informacemi, likvidaci odpadních vod a tuhých odpadů z území, ale také dostupnost
občanského vybavení, zařízení výroby a ploch veřejných prostranství.
Civilizační hodnoty tak v území reprezentují zejména základní technický rámec obsluhy území, bez něhož se
žádné území neobejde. Takto definované a v území identifikované civilizační hodnoty je nezbytné chránit a
rozvíjet jako základní předpoklad fungování každého území a zejména jako v minulosti realizované zásadní
investice do území, s velkým podílem investic veřejných, jejichž návratnost je dána intenzitou a dobou jejich
využití.
Hodnota veřejného občanského vybavení spočívá v jeho roli uspokojení základních potřeb obyvatelstva zejména
v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, veřejné administrativy, kultury a osvěty, církve, sportu a
rekreace, bezpečnosti apod. Veřejné občanské vybavení se zásadním způsobem podílí na formování místní
komunity a je předpokladem sociální soudržnosti obyvatel obce. Uspokojení základních potřeb obyvatel v oblasti
péče o duševní a fyzickou kondici je základním předpokladem jejich spokojenosti s místem bydliště. Veřejné
občanské vybavení je navíc místem pravidelného střetávání obyvatel obce a tvorby jejich vztahu k obci a
sounáležitosti k obci. V mateřské či základní škole se například vytvářejí první sociální vazby mezi obyvateli obce
předškolního nebo školního věku, prostřednictvím školy dochází ovšem také k intenzivním kontaktům mezi rodiči
dětí. Sociální interakce mezi obyvateli obce se uskutečňují dále např. v kostele, na úřadě nebo v kulturních
zařízeních při kulturních a společenských akcích (plesy, divadelní představení, spolková činnost, oslavy výročí či
státních svátků apod.). Důvodem pro stanovení ochrany občanského vybavení je zajištění minimálního podílu a
optimální dostupnosti občanského vybavení v jednotlivých lokalitách s cílem uspokojení základních potřeb
obyvatel obce.
Hodnota veřejných prostranství spočívá v jejich základní integrační funkci území celé obce, v zajištění
prostupnosti území obce, dostupnosti všech částí obce a přístupnosti všech pozemků a staveb na nich. Kromě
funkce komunikační přebírají ovšem veřejná prostranství zásadní roli sociální, když vytvářejí platformu pro
každodenní sociální interakce obyvatel obce, pro jejich setkávání, výměnu informací a názorů. Veřejná
prostranství a jejich dobrá dostupnost a uživatelská kvalita jsou základním předpokladem pro tvorbu místní
komunity a pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel obce. Veřejná prostranství mají v neposlední řadě hodnotu
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prostorů volně a zdarma přístupných a využitelných pro účely každodenní rekreace obyvatel obce, pro chůzi,
jízdu na kole, běh a další sportovní a volnočasové aktivity a hry dětí i dospělých. Nelze opomíjet ani
nezastupitelné environmentální význam veřejných prostranství zejména pro zastavěné území, jako prostorů
nezastavitelných, umožňujících provětrání území obce a integrujících vysoký podíl přírodních složek jako je
vegetace či vodní plochy a toky, podílející se na tvorbě příznivého mikroklimatu obce.
Hodnota výrobních a skladovacích areálů spočívá v jejich ekonomických přínosech a zásadním podílu na
hospodářské stabilitě území obce. Využití výrobních areálů se podílí přímo i sekundárně na tvorbě pracovních
příležitostí přímo na území obce, čímž podporuje místní ekonomiku obce.
Důvodem stanovení požadavků na ochranu identifikovaných civilizačních hodnot v území jsou požadavky na
ochranu těchto hodnot vyplývající explicitně z příslušných zvláštních právních předpisů hájících veřejné zájmy
v území v oblasti dopravní a technické infrastruktury a dále požadavky na ochranu identifikovaných hodnot
v území vyplývající z § 18 odst. (4) a z § 19 odst. (1) písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění.
V současné době jsou na území obce Světec identifikovány tyto civilizační hodnoty území

Dopravní infrastruktura
a)

komunikační systém obce (síť silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací)
silnice

trasa silnice

silnice I. třídy
I/13

Karlovy Vary (R6) – Ostrov nad Ohří (I/25) – Chomutov (I/7) – Most (I/15, I/27) – Bílina - Teplice (I/8) –
Ústí nad Labem (D8 – E55) - Děčín (I/62) – Nový Bor – Liberec (R35, I/14) – Frýdlant - Habartice –
Zgorzelec (PL)

silnice II. třídy
II/258

Duchcov – Hostomice – Světec - Kostomlaty pod Milešovkou – Rtyně nad Bílinou – Řehlovice – Ústí
nad Labem

silnice III. třídy

b)

c)

III/25316

Bílina-Chudeřice – Světec-Chotějovice – Hostomice

III/25319

Ledvice – Světec-Chotějovice

III/25321

Bílina-Chudeřice – Světec

III/25326

Hostomice – Světec-Úpoř

železniční trati včetně železničních stanic a zastávek
číslo

trasa trati (zastávky na území obce)

počet trať. kolejí

elektrifikace

130

Ústí nad Labem - Chomutov

dvoukolejná

elektrifikovaná

131

Ústí nad Labem západ – Bílina (železniční stanice Světec)

dvoukolejná

elektrifikovaná

železniční vlečky
§ žst. Světec – Elektrárna Ledvice (severní větev)
§ žst. Světec – Elektrárna Ledvice (jižní větev)
§ průmyslová zóna Chudeřice

d)

zařízení veřejné hromadné dopravy osob, zejména zastávky veřejné autobusové dopravy a železniční
stanice a zastávky
§ železniční stanice Světec (na železniční trati č. 131)
§ autobusová zastávka Ledvice, VMG II
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§ autobusová zastávka Chotějovice – Ledvická
§ autobusová zastávka Chotějovice
§ autobusová zastávka Světec, Zámecká zahrada
§ autobusová zastávka Světec, závod
§ autobusová zastávka Světec, u Holubů
§ autobusová zastávka Štrbice
§ autobusová zastávka Úpoř
e)

veřejná parkoviště pro osobní automobily
§ Světec – před bývalou školou (ul. Školní) – 10 stání
§ Světec – u hřbitova - 8 stání
§ Světec – u vodní plochy Márinka - 25 stání

f)

značené pěší turistické trasy
§ žlutá Kostomlaty pod Milešovkou – Ohníč - Teplice

g)

značené cyklistické trasy a cykloturistické trasy
§ územím obce Světec neprochází v současné době žádná značená cykloturistická trasa ani žádná
cyklostezka; nejblíže řešenému území obce Světec, severně od Světce, prochází regionálně
významná cykloturistická trasa č. 231 Nové Město (23) – Dlouhé Louka – Osek – Duchcov – Ohníč –
Měrunice (25) propojující Krušné hory s Českým středohořím a navazující na řadu republikově
významných cykloturistických tras (např. Krušnohorská magistrála po hřebenech Krušných hor)

h)

cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty
§ na území obce Světec není v současné době vybudována žádná cyklostezka ani žádná stezka pro
smíšený provoz chodců a cyklistů

Technická infrastruktura
i)

vodovodní systém
§ vodovodní řady
§ vodojem ve Světci

j)

systém likvidace odpadních vod
§ kanalizační řady
§ čerpací stanice odpadních vod

k)

energetický systém území – systém zásobování plynem a elektrickou energií
§ nadzemní elektrické vedení ZVN 400 kV
§ nadzemní elektrické vedení VVN 220 kV
§ nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV
§ nadzemní elektrické vedení VN 1 - 35 kV
§ podzemní elektrické vedení VN 1 - 110 kV
§ výrobna elektřiny – tepelná elektrárna Ledvice
§ výrobna elektřiny - fotovoltaická elektrárna
§ rozvodna VN
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§ distribuční trafostanice
§ vysokotlaký plynovod (VTL)
§ středotlaký plynovod (STL)
§ nízkotlaký plynovod (NTL)
§ regulační / měřicí stanice VTL
§ regulační / měřicí stanice STL
l)

telekomunikační síť
§ telekomunikační zařízení
§ telekomunikační vedení – dálkové vedení
§ telekomunikační vedení – ostatní vedení
§ radioreléová trasa

m) systém centrálního zásobování teplem
§ teplovod

Výrobní a skladové areály
n)

významné výrobní areály;
§ Elektrárna Ledvice
§ Průmyslová zóna Chudeřice

Veřejné občanské vybavení
o)

stavby a zařízení veřejného občanského vybavení (školská, kulturní, církevní, zdravotnická zařízení,
zařízení sociální péče, stavby a zařízení veřejné administrativy);
§ Mateřská škola v Chotějovicích
§ budova tělovýchovné jednoty – Sokol
§ Klub seniorů Světec
§ Galerie Vojtěcha Preissiga
§ veřejná obecní knihovna
§ Kostel sv. Jakuba Většího ve Světci
§ Obecní úřad Světec
§ Pobočka České pošty

p)

hřbitovy
§ Obecní hřbitov Světec

q) veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně
§ síť ulic
§ Preissigovo náměstí ve Světci
§ Zámecký park ve Světci
§ Centrální park ve Světci
§ Park u mateřské školky v Chotějovicích
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Všechna identifikované civilizační hodnoty jsou zobrazena v grafické části Odůvodnění ÚP ve výkrese II.1
Koordinační výkres.

G.4.3. Limity využití území
Kromě všech identifikovaných hodnot je nutno v řešeném území respektovat limity využití území dle platných
právních předpisů, které v rámci ÚP nejsou identifikovány jako hodnoty přírodní, kulturní nebo civilizační.
Všechny limity využití území jsou obsahem následující tabulky, s odkazem na legislativní předpis a s výpisem
konkrétních limitů, pokud tyto nejsou obsahem předchozích kapitol o ochraně hodnot území.
Všechny limity využití území jsou zobrazeny v grafické části ÚP Světec ve výkrese II.1 Koordinační výkres.
limit využití území

ochranné pásmo

legislativní předpis

ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
významný krajinný prvek ze zákona*
lesy, vodní toky, rybníky / jezera, údolní nivy

§ 3, odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

regionální ÚSES

§ 3, odst. 1, písm. a) a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

lokální ÚSES

§ 3, odst. 1, písm. a) a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

památný strom

oblast krajinného rázu

tvar kruhu o
poloměru
desetinásobku
§ 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
průměru kmene
znění pozdějších předpisů
měřeného ve
výši 130 cm nad
zemí
nevyplývá z žádného legislativního předpisu
(informativní jev)

OCHRANA LESA
PUPFL - les hospodářský

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

PUPFL - les zvláštního určení

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

vzdálenost 50 m od okraje lesa

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

OCHRANA PŮD

půdy I. a II. třída ochrany ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu;
Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro
jejich vedení a aktualizaci.
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limit využití území

ochranné pásmo

bonitované půdně ekologické jednotky

legislativní předpis

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu;
Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro
jejich vedení a aktualizaci.

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
vodní útvar povrchových a podzemních
vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ochranné pásmo II. stupně II C
přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Teplice v Čechách

Zákon 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) v platném znění

ochranné pásmo vodního zdroje

§ 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
záplavové území Q100

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování
návrhu a stanovení záplavového území.

aktivní zóna záplavového území

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování
návrhu a stanovení záplavového území

území zvláštní povodně pod vodním
dílem

§ 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN
chráněné ložiskové území

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 364/1992 Sb., o
chráněných ložiskových územích.

ložisko nerostných surovin - výhradní
bilancované

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ložisko nerostných surovin –
nevýhradní evidované

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI GEOLOGICKÝMI VLIVY
poddolované území

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

sesuvné území

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

deponie

nevyplývá z žádného legislativního předpisu
(informativní jev)

EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
skládky

nevyplývá z žádného legislativního předpisu
(informativní jev)
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limit využití území

ochranné pásmo

území ekologických rizik velkého a
malého rozsahu

legislativní předpis

nevyplývá z žádného legislativního předpisu
(informativní jev)

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ PILÍŘ
SÍDELNÍ STRUKTURA
§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

zastavěné území
PAMÁTKOVÁ PÉČE
nemovitá kulturní památka

§ 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987
Sb., ve znění pozdějších předpisů

území s archeologickými nálezy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
silnice I. třídy

50 m od osy
vozovky na
každou stranu

silnice II. třídy

15 m od osy
vozovky na
každou stranu

silnice III. třídy

15 m od osy
vozovky na
každou stranu

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

místní komunikace III. a IV. třídy
místní komunikace IV. třídy – se
smíšeným provozem
účelové komunikace veřejně přístupné
dráha

60 m od osy krajní
koleje
resp.
30 m od hranice
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších
obvodu dráhy

vlečka

30 m od osy krajní
koleje

předpisů.

železniční stanice
ochranné pásmo stavby zajišťující
letecký provoz

Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších
předpisů.
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limit využití území

ochranné pásmo

legislativní předpis

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
nadzemní elektrické vedení ZVN
400 kV

20 m od krajních
vodičů

nadzemní elektrické vedení VVN
220 kV

15 m od krajních
vodičů

nadzemní elektrické vedení VVN
110 kV

15 m od krajních
vodičů

nadzemní elektrické vedení VN 35 kV

7 m od krajních
vodičů
(10 m od krajních
vodičůa))

podzemní elektrické vedení VN 35 kV

1 m od povrchu
vedení po obou
stranách krajních
kabelů

výrobna elektřiny

-

dle stavebního povolení

výrobna elektřiny – solární elektrárna

není stanoveno

dle stavebního povolení

rozvodna VN

20 m od oplocení
nebo vnějšího líce
zdi u el. stanice
nad 52 kV; u
stanic
realizovaných do
31.12.1994 je OP
30 m od oplocení
nebo vnějšího líce
zdi; 7 m od
obvodu el. stanice
u stožárových
stanic do 52
kV/nn;
2 m od obvodu el.
stanice u
kompaktních a
zděných stanic

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona se po
nabytí jeho účinnosti nezměnila ochranná pásma stanovená
v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb.,
platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce)

distribuční trafostanice

vysokotlaký plynovod (VTL)

středotlaký plynovod (STL)
nízkotlaký plynovod (NTL)
regulační / měřicí stanice VTL
regulační / měřicí stanice STL

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
a) Podle ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona se po
nabytí jeho účinnosti nezměnila ochranná pásma stanovená
v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb.,
platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce)

ochranné pásmo 4
m na obě strany
od půdorysu
bezpečnostní
pásmo
20 m na obě
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
strany od
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
půdorysu
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1 m od vnějšího
líce stěny potrubí v
zastavěném
území, 4 m mimo
zastavěné území
ochranné pásmo 4
m od hrany
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
objektu;
bezpečnostní
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
pásmo
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10 m od hrany
objektu
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limit využití území

ochranné pásmo

vodovod

1,5 m od vnějšího
líce stěny potrubí
u DN do 500 mm,
2,5 m od vnějšího
líce stěny potrubí Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
u DN nad 500 mm, veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
u DN nad 200 při
uložení v hloubce
od 2,5 +1 m ke
stanovenému OP

vodojem

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

kanalizace

legislativní předpis

1,5 m od vnějšího
líce stěny potrubí
u DN do 500 mm,
2,5 m od vnějšího
líce stěny potrubí Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
u DN nad 500 mm, veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
u DN nad 200 při
uložení v hloubce
od 2,5 +1 m ke
stanovenému OP

čerpací stanice odpadních vod

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

teplovod

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů

telekomunikační zařízení
telekomunikační vedení – dálkové
vedení

1,5 m po stranách Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
krajního vodiče

telekomunikační vedení – ostatní
vedení

krajního vodiče

změně některých souvisejících zákonů (zákon o
1,5 m po stranách elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

radioreléová trasa
OSTATNÍ LIMITY
hřbitov

OP vymezené dle
grafické
dokumentace

§ 17 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

* limit není vyznačen ve výkrese II.1 Koordinační výkres (územní rozsah limitu je totožný s jiným zobrazeným limitem)
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G.5 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
G.5.1 Zásady urbanistické koncepce
(k bodu C01 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č.1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Müllerovo mapování 1720
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
Topografická mapa 125 000 1952

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Základní východiska
Základními východisky pro stanovení zásad urbanistické koncepce ÚP Světec byla podrobná analýza
historického vývoje území obce, a to zejména na základě rešerše veřejně dostupných historických map a dalších
údajů a informací o historickém vývoji území obce. Analýza historického vývoje byla primárně zaměřena na
analýzu vývoje sídelní struktury a vývoje vzájemných vtahů a vazeb území a ve větším detailu pak na vývoj
uspořádání zástavby a zejména pak na uspořádání veřejných prostranství.
Dalším z důležitých východisek bylo vyhodnocení naplňování platného ÚP obce Světec včetně jeho platných
změn v období od jeho schválení do současnosti a dovození hlavních trendů ve změnách ve využití území
(zejména s ohledem na proces postupného naplňování rozvojových ploch a realizace jednotlivých navržených
záměrů) a v reálné poptávce po využití území.
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V neposlední řadě se jedním ze základních východisek stal fyzický terénní průzkum území obce, a podrobná
analýza současného stavu území, jeho využití, prostorového uspořádání a všech prostorových a provozních
vazeb v území.
Úkolem územního plánu není zvrátit dosavadní vývoj území, ale usměrnit jeho rozvoj v souladu s principy
udržitelného rozvoje území tak, aby byla zachována historická kontinuita vývoje území, osídlení, a historických
prostorových a provozních vazeb a zejména, aby byly chráněny a dále rozvíjeny všechny přítomné hodnoty
území.

Souhrnné odůvodnění
Zásady urbanistické koncepce ÚP Světec jsou stanoveny s cílem ochrany stávající sídelní struktury území obce.
Jako hlavní jádro rozvoje území stanovují zásady urbanistické koncepce sídlo Světec jako dochované historické
jádro celého území obce. Cílem je postupná stabilizace urbanistické struktury sídla Světec, zejména pak
stabilizace dosud nevyužitých vnitřních rozvojových rezerv a následný přiměřený rozvoj mimo zastavěné území.
Urbanistická koncepce klade zvláštní důraz na stabilizaci a rozvoj systému veřejných prostranství v historickém
jádru Světce a s potenciálem rozvoje k vodní ploše Márinka a podél vodních toků a dále ve vazbě na okolní
plochy rekultivací po povrchové těžbě. Systém veřejných prostranství je územním plánem povýšen na základní,
řídící, systém v území obce, s hlavní funkcí integrace území jako celku.

ad a)
Důvodem pro respektování a rozvoj stávající základní sídelní struktury území obce Světec je respektování
historického kontextu vývoje území obce při zohlednění a respektu k vývoji sídlení struktury v minulosti. Cílem
územního plánu je zejména zabránit další destrukci sídelní struktury obce Světec, která byla v minulém století
zásadně narušena vlivem povrchové těžby hnědého uhlí. Územní plán důsledně stabilizuje, schrání a dále rozvíjí
všechna čtyři hlavní obytná resp. obytně rekreační sídla Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Důvodem pro rozvoj sídla Světec jako těžiště struktury osídlení celé obce je fakt, že právě Světec se historicky
vyvinul jako přirozené spádové centrum osídlení celé obce a dodnes si zachoval charakter spádového území
s koncentrací občanského vybavení pro potřeby obce a kulturně historických atraktivit (zámek, kostel s farou
apod.), které jsou hlavním nositelem obrazu celé obce a jejího genia loci.
Sídlo Světec také disponuje ze všech sídel na území obce nejlepšími předpoklady pro rozvoj veřejné
infrastruktury, tedy spektrem zařízení občanského vybavení s významem pro celou obec, rozvinutým systémem
veřejných prostranství a systémem komunikací i dalších dopravních zařízení a je nejlépe obslouženo systémy
technické infrastruktury. Důvodem přednostní koncentrace rozvoje obytné funkce právě v sídle Světec je
přirozená návaznost na stabilizovaná a relativně dobře fungující obytná území a bezprostřední návaznost na
optimálně vybavené území obce. Všechny rozvojové plochy pro bydlení jsou tak výhodně napojitelné na stávající
systém veřejných prostranství, systém komunikací i systémy technické infrastruktury a ze všech rozvojových
ploch je také zajištěna optimální pěší, dostupnost zařízení občanského vybavení každodenní potřeby i
rekreačních aktivit v rámci obce i v jejího bezprostředním okolí.

ad b)
Důvodem pro stanovení této zásady je primárně důraz na stabilizaci a obnovu stávající urbanistické struktury
sídel na území obce a na ochranu nezastavěného území. Plošnému rozvoji obce má vždy předcházet využití
rozvojových rezerv v rámci stávající zástavby. Existence ploch brownfields a dalších nevyužitých nebo
nedostatečně využitích území uvnitř stávající struktury zástavby představuje vždy narušení stávající urbanistické
struktury celé obce, snižuje atraktivitu obce pro nové obyvatele a nové investory, snižuje přirozenou sociální
kontrolu území obce a často je tak také jednou z příčin zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti v obci.
Využití ploch brownfields a dalších nevyužitých nebo nedostatečně využitích území v zastavěném území je
výhodné z hlediska efektivity využívání veřejné infrastruktury a z hlediska nároků na veřejné rozpočty. Takové
plochy jsou vždy napojené na stávající komunikační systém obce a sítě technického vybavení a nevyžadují tak
zpravidla (s výjimkou modernizace nebo obnovy zastaralých součástí systémů) významné investice do budování
zcela nové dopravní a technické infrastruktury. Takové plochy disponují také velmi dobrou dostupností
stávajícího občanského vybavení a jejich poloha v rámci jinak stabilizované okolní urbanistické struktury je
v případě jejich realizace zárukou jejich okamžité integrace a začlenění do fungování obce.
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Nad rámec proluk v zastavěném území je žádoucí směřovat další rozvoj primárně do území s nedokončenou
urbanistickou strukturou okraje sídel. Cílem je stabilizovat urbanistickou strukturu všech sídel a tím stabilizovat
jejich vnější obraz zejména na přechodu sídel do volné krajiny.

ad c)
Sídlo Světec disponuje ze všech sídel na území obce nejlepší předpoklady pro rozvoj bydlení. Důvodem
přednostní koncentrace rozvoje obytné funkce právě v sídle Světec je přirozená návaznost na stabilizovaná a
relativně dobře fungující obytná území a bezprostřední návaznost na optimálně vybavené území obce. Všechny
rozvojové plochy pro bydlení jsou tak výhodně výborně napojitelné na stávající systém veřejných prostranství,
systém komunikací i systémy technické infrastruktury a ze všech rozvojových ploch je také zajištěna optimální
pěší, dostupnost zařízení občanského vybavení každodenní potřeby i rekreačních aktivit v rámci obce i v jeho
bezprostředním okolí. Na území sídla Světec je přitom k dispozici řada dobře dostupných a obsloužitelných
proluk a volných ploch v zastavěném území vhodných k zastavění a intenzifikace bydlení na území obce.
Zbývající tři obytná resp. obytně rekreační sídla Chotějovice, Štrbice a Úpoř je žádoucí stabilizovat a s cílem
zachování stability komunity místních obyvatel a předcházení postupnému zmenšování komunity s rizikem jejich
úplného zániku, je žádoucí umožnit i přiměřený rozvoj těchto oddělených sídel. Oproti jádrovému sídlu Světec je
ovšem rozvojový potenciál sádel Chotějovice, Štrbice a Úpoř výrazně menší a proto také územní plán navrhuje
tato oddělená sídla rozvíjet v porovnání se sídlem Světec výrazně extenzivněji. Sídla Chotějovice, Štrbice a Úpoř
nedisponují takovým množstvím vnitřních rozvojových rezerv vhodných k zastavění jako je tomu v případě sídla
Světec. Rozvoj mimo zastavěné území, do volné krajiny, je přitom u všech třech sídel omezen přítomností
velkého množství limitů rozvoje území (v případě Chotějovic zejména limity dopravní a technické infrastruktury,
v případě Úpoře pak např. chráněné ložiskové území) a v případě Štrbic a Úpoře by byl masivnější plošný rozvoj
zástavby mimo zastavěné území rizikem ztráty charakteru a identity sídel volně rozptýlených v krajině
zalesněných vulkanických kuželů Českého středohoří. Štrbice i Úpoř jsou přitom hůře dostupné veřejnou
hromadnou dopravou, v obou sídlech je pak zásadním limitem rozvoje úplná absence kanalizace zakončené na
ČOV a absence plynovodu.
Prostorové oddělení jednotlivých sídel, resp. celých obcí, je základním předpokladem k zachování identity a
autenticity každé obce resp. každého sídla. Rozvoj by měl být navrhován s ohledem k významu a charakteru
příslušejícího tradičně každému sídlu či každé obci.

ad d)
Vodní plocha Márinka má optimální polohu pro intenzivnější rozvoj každodenní rekreace obyvatel obce i pro
cestovní ruch. Márinka se nachází v pěší docházkové vzdálenosti jádrového území obce Světec, je přímo
dostupná z hlavní silnice II/258 a přitom v údolní nivě řeky Bíliny, tedy ve vazbě na hlavní krajinnou osu území
obce s potenciálem rozvoje vodní turistiky a cyklistické turistiky nadregionálního významu.

ad e)
Vzájemná prostorová a provozní integrace sídel v rámci jedné obce je základním předpokladem sociální
soudržnosti obyvatel. Optimální propojení jednotlivých částí území obce je předpokladem pro vzájemné setkávání
obyvatel obce a rozvinutí sociálních interakcí, pro posílení sounáležitosti obyvatel s územím obce a pro
bezkolizní, rychlou a bezpečnou dostupnost vybavenosti obce, jejího rekreačního zázemí, zastávek veřejné
hromadné dopravy a dalších cílů sloužících celé obci.
Vzhledem k tomu, že sídla Světec, Štrbice, Chotějovice a Úpoř reprezentují samostatná obytná resp. obytně
rekreační sídla, je žádoucí tato sídla vzájemně maximální provozně integrovat a docílit tak optimálních podmínek
spádovosti Štrbic, Úpoře a Chotějovic k jádrovému sídlu Světec.

ad f)
Dopravní drážní plochy a plochy silniční dopravy představuje největší prostorovou i provozní bariéru v území
obce Světec. Důsledkem bariérového efektu je desintegrace sídla Chotějovice od ostatních částí území obce a
narušení přirozených prostorových a provozních vazeb mezi sídly.
Možnosti překonání takto široké a prostorově významné bariéry jsou omezené. Stávající podjezd pod železniční
tratí je provozně vyhovující, cílem je ovšem zlepšit kvalitu těchto propojení zejména s ohledem na bezbariérovost
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provozu pro chodce i cyklisty a potenciálně také počet možných překonání bariéry zvýšit a doplnit o překonání
nová.

ad g)
Důvodem pro ochranu a rozvoj spojité soustavy veřejných prostranství je zajištění veřejné prostupnosti území
obce včetně vazeb zastavěného území do volné krajiny a pro zajištění dostupnosti jednotlivých částí sídel,
jednotlivých pozemků a staveb na nich.
Systém veřejných prostranství představuje základní systém každé urbanistické struktury, determinuje zásadním
způsobem rozvoj území a předurčuje všechny klíčové prostorové a provozní vazby v území. Jako takový je nutné
systém veřejných prostranství chránit a dále rozvíjet.
Zajištění prostupnosti území a možnosti veřejné dostupnosti volné krajiny a sídel je základním předpokladem pro
fungování každého území, pro jeho dostupnost a obsluhu a pro realizaci nezastupitelných aktivit v něm.
Vodní toky jsou významnými krajinnými osami v území a v zastavěném území a v bezprostřední vazbě na ně
představují zásadní potenciál utváření nových veřejných prostranství s dominantním uplatněním veřejné zeleně.

ad h)
Zásada vychází z obecných požadavků na zlepšování dostupnosti a prostupnosti území, zajištění dostupnosti
ploch sídelní zeleně odpovídající kvality a plošného rozsahu a z požadavku na propojování obytných území
s rekreačními atraktivitami a s volnou krajinou.
Vodní toky jsou obvykle hlavními krajinnými osami, s doprovodnou zelení pak tvoří významné kompoziční osy
krajiny i zastavěného území sídel. Jedná se tedy o krajinné hodnoty nad rámec přírodních hodnot dle platné
legislativy a o prvky ÚSES, v němž jsou často také zahrnuty. Vodní prvky a na ně vázané plochy zeleně jsou
obecně považovány za významnou atraktivitu každého území, přitahující pro své estetické a ekologické účinky
k pobytu a pohybu děti i dospělé. Vodní prvky disponují vždy zvýšeným potenciálem rekreace a cestovního ruchu,
pro své mikroklimatické podmínky jsou vhodné pro vedení pěších a cyklistických stezek a tras a pro provozování
sportovních aktivit, her i pasivních forem trávení volného času a rekreace.
Na území obce je významnou vodní plochou rekreačně využívaná vodní nádrž Márinka, územím od severu k jihu
protéká řeka Bílina, do které vtéká Štrbický potok. Všechny vodní prvky v území obce jsou územním plánem
důsledně chráněny a v plném rozsahu zachovány.

ad i)
Zástavba v záplavovém území je trvale ohrožena rizikovým přírodním jevem povodně. Umisťování další zástavby
v záplavovém území bez případné odpovídající protipovodňové ochrany je proto nežádoucí.
(k bodu C02 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č.1 a č. 3(Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
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§ Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
§ Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
§ Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
§ Müllerovo mapování 1720
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
§ Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
§ Mapa stabilního katastru 1826-46
§ Ortofotomapa 1950
§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a)
Důvodem pro rozvoj sídla Světec jako těžiště struktury osídlení celé obce je fakt, že právě Světec se historicky
vyvinul jako přirozené spádové centrum osídlení celé obce a dodnes si zachoval charakter spádového území
s koncentrací občanského vybavení pro potřeby obce a kulturně historických atraktivit (zámek, kostel s farou
apod.), které jsou hlavním nositelem obrazu celé obce a jejího genia loci.
Sídlo Světec také disponuje ze všech sídel na území obce nejlepšími předpoklady pro rozvoj veřejné
infrastruktury, tedy spektrem zařízení občanského vybavení s významem pro celou obec, rozvinutým systémem
veřejných prostranství a systémem komunikací i dalších dopravních zařízení a je nejlépe obslouženo systémy
technické infrastruktury. Důvodem přednostní koncentrace rozvoje obytné funkce právě v sídle Světec je
přirozená návaznost na stabilizovaná a relativně dobře fungující obytná území a bezprostřední návaznost na
optimálně vybavené území obce. Všechny rozvojové plochy pro bydlení jsou tak výhodně napojitelné na stávající
systém veřejných prostranství, systém komunikací i systémy technické infrastruktury a ze všech rozvojových
ploch je také zajištěna optimální pěší, dostupnost zařízení občanského vybavení každodenní potřeby i
rekreačních aktivit v rámci obce i v jejím bezprostředním okolí.

ad b)
Sídlo Světec plní v sídlení struktuře obce historicky funkci hlavního spádového území obce, s nejvyšší
koncentrací bydlení a zároveň občanského vybavení s významem pro celou obec. Do jádrového území obce
Světec je tak žádoucí koncentrovat stavby a zařízení občanského vybavení každodenní potřeby dostupné a
dosažitelné optimálně všem obyvatelům obce. Požadavek na kombinaci občanského vybavení s bydlením
vychází z potřeby zajistit v centrální části obce přirozenou sociální kontrolu, jejímž hlavním předpokladem je
přítomnost trvale obydlených bytů v území.

ad c)
Zásada vyplývá z požadavku na ochranu kulturních hodnot území obce Světec. Historické jádro sídla Světec je
urbanisticky nejhodnotnější součástí urbanistické struktury celé obce a je nezbytné jej chránit jako nositele
identity a genia loci celé obce.

ad d)
Stanovení zásady vychází z požadavků na hospodárné nakládání s územím a efektivitu výstavby. Každá nová
výstavba v rámci zastavěného území nebo v přímé vazbě na něj vykazuje výrazně nižší nároky na vstupní a
podmiňující investice i nižší náklady na vlastní provoz a údržbu takového území ve srovnání s rozvojem
v prostorově izolované lokalitě bez vazby na stávající zástavbu. Rozvojové území ve vazbě na stabilizované
zastavěné území je možné vhodně napojit na stávající komunikační systém a sítě technického vybavení,
z rozvojového území je také dobrá dostupnost občanského vybavení, veřejné hromadné dopravy a další
infrastruktury lokalizované v rámci navazujících stabilizovaných území.
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Rozvoj území v rámci zastavěného území nebo v jeho bezprostřední vazbě je jednoznačnou prioritou a jedním ze
základních předpokladů udržitelného rozvoje území.

ad e)
Nad rámec proluk v zastavěném území je žádoucí směřovat další rozvoj sídla Světec primárně do území
s nedokončenou urbanistickou strukturou. Cílem je stabilizovat v současné době značně fragmentovanou
urbanistickou strukturu sídla Světec, jednotlivé fragmenty sídla, zejména zástavbu kolem historického jádra obce
a kolem ulice Kostomlatská, propojit do kompaktní sourodé struktury, jejímž jádrem budou dva hlavní parky,
zámecký a centrální park.

ad f)
Vodní plocha Márinka má díky své poloze mezi jádrovým územím obce Světec, tokem řeky Bíliny, turistiky
vysoce atraktivním územím Českého středohoří a rekultivovanou plochou Radovesické výsypky, značný
potenciál stát se jádrem rozvojového území pro každodenní rekreaci obyvatel obce i pro hromadnou rekreaci
návštěvníků obce a turistů.

ad g)
Veřejná prostranství historického jádra obce Světec, zejména Preissigovo náměstí a zámecký park, reprezentují
nejhodnotnější součást celého systému veřejných prostranství obce a podílejí se nezastupitelně na utváření
genia loci celé obce.

ad h)
Sídlo Světec disponuje velkým rozsahem veřejných prostranství. Zásada vychází z obecných požadavků na
zlepšování dostupnosti a prostupnosti území, zajištění dostupnosti ploch sídelní zeleně odpovídající kvality a
plošného rozsahu a z požadavku na propojování obytných území s rekreačními a kulturními atraktivitami a s
volnou krajinou.
(k bodu C03 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Müllerovo mapování 1720
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80

204

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

§
§
§
§

Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
Topografická mapa 125 000 1952

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Sídlo Chotějovice je dlouhodobě negativně ovlivněno blízkostí areálů těžkého průmyslu a hlukem a emisemi
z velké intenzity nákladní silniční i železniční dopravy a provozu blízkého povrchového lomu Bílina. Stávající
průmyslové plochy by se vzhledem k negativnímu vlivu na obytná území neměla dále významněji rozšiřovat.
Jedinou přípustnou možností je lokální rozvoj výroby přímo v návaznosti na Průmyslovou zónu Chudeřice,
k využití stávajícího ekonomického potenciálu území. I přesto nelze očekávat výrazné zlepšení podmínek
životního a obytného prostředí v sídle. Proto je další rozvoj bydlení v Chotějovicích nevhodný a měl by se omezit
maximálně na doplňování proluk v zastavěném území a okrajů struktury zástavby sídla.
Propojení Chotějovic se sídlem Světec je vedeno po místní komunikaci po severní hraně dráhy a dále tzv. „myší
dírou“, která nesplňuje požadavky na bezpečný a komfortní průjezd. Je nezbytné vymezit alternativní propojení
v dostatečných šířkových parametrech, optimálně s využitím stávajícího napojení Průmyslové zóny Chudeřice na
silnici III/25316. Tím zároveň dojde k vyloučení průjezdné dopravy mimo obytné území Chotějovic.
Vysoká fragmentovanost sídla liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury výrazně ztěžuje prostupnost
území. Základním předpokladem ke zlepšení kvality podmínek pro život v Chotějovicích je zajištění dostatečné
sítě veřejných prostranství pro bezpečných pohyb pěších. Problematická je mimo jiné vazba obytné části
Chotějovic na železniční stanici Chotějovice, která je v současné době vedena nevyhovujícím způsobem po
silnici III/25316 spolu s motorovými vozidly.
(k bodu C04 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Müllerovo mapování 1720
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
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§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Sídlo Štrbice si dodnes zachovalo svůj venkovský charakter s převahou venkovských stavení včetně několika
hodnotných hrázděných domů, zemědělských statků a usedlostí. Venkovský charakter sídla obklopeného
zalesněnými vulkanickými kužely Českého středohoří je hodnotou, kterou je třeba chránit. Masivnější rozvoj
Štrbic mimo zastavěné území by mohl tento malebný venkovský ráz sídla nenávratně narušit a devalvovat.
Cílem je zachovat stávající strukturu zástavby venkovského sídla Štrbice se zástavbou rozvíjející se z jádra
struktury do krajiny podél ulic a cest, proto je jedním z vhodných směrů plošného rozvoje sídla Štrbice právě
směr po obou stranách hlavní silnice II/258.
(k bodu C05 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Müllerovo mapování 1720
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
Topografická mapa 125 000 1952

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Sídlo Úpoř, podobně jako Štrbice, si dodnes zachovalo svůj venkovský charakter s převahou venkovských
stavení včetně několika zemědělských usedlostí. Venkovský charakter sídla na úpatí zalesněných vulkanických
kuželů Českého středohoří je hodnotou, kterou je třeba chránit. Masivnější rozvoj Úpoře mimo zastavěné území
by mohl tento malebný venkovský ráz sídla nenávratně narušit a devalvovat.
Cílem je zachovat stávající strukturu zástavby venkovského sídla Úpoř se zástavbou rozvíjející se z jádra
struktury do krajiny podél ulic a cest, proto je jedním z vhodných směrů plošného rozvoje sídla Štrbice právě

206

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

směr po obou stranách hlavní silnice III/25326. Cílem je přitom omezit rozvoj zástavby sídla směrem do jeho
okrajových nebo odlehlých částí.
(k bodu C06 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem výroku je zajištění dlouhodobé konzistence a stability urbanistické koncepce ÚP Světec a zajištění její
závaznosti a neměnnosti v případě jakýchkoli změn ÚP Světec.
Jakékoli navrhované změny ÚP Světec musí být vždy důsledně posuzovány z hlediska souladu s urbanistickou
koncepcí ÚP Světec a jejími zásadami. Žádná změna ÚP Světec nesmí změnit nebo narušit urbanistickou
koncepci, včetně jejích zásad stanovených v bodech C1 až C3 ÚP Světec.

G.5.2 Plošné uspořádání území
G.5.2.1 Zásady plošného uspořádání území
(k bodu C07 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Územní plán dělí plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s § 43 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. a § 3
odst. (2) písm. a) a b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. na jednotlivé typy a to dle těchto kritérií
1. dle jejich významu (§ 3 odst. (2) písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.);
2. dle míry požadovaných změn v území v návrhovém období ÚP, tj. podle toho, do jaké míry je příslušná
plocha s rozdílným způsobem využití považována za dlouhodobě stabilizovanou bez nutných
strukturálních změn jejího způsoby využití ani uspořádání, nebo, do jaké míry je žádoucí strukturální
změna využití a/nebo uspořádání plochy;
3. dle vztahu k hranici zastavěného území, tedy podle toho, je-li plocha s rozdílným způsobem využití
součástí zastavěného území nebo je vymezená mimo zastavěné území vymezení v souladu s § 58
zákona č. 183/2006 Sb.
Požadovanými změnami se rozumí zejména požadavky na změnu způsobu využití nebo změnu prostorového
uspořádání (změna maximální výšky nebo typu struktury zástavby), které vytvářejí potřebu cíleně intervenovat
v rámci dané plochy, aby bylo dosaženo navrhovaného cílového využití, uspořádání a charakteru plochy
s rozdílným způsobem využití.
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Stabilizované plochy
Stabilizované plochy jsou vymezeny pro specifikaci té části území obce, která je z hlediska nároků na změny
v území vyhodnocena jako dlouhodobě stabilizovaná, bez zásadních nároků na změny v území. Stabilizované
plochy nevykazují pro návrhové období územního plánu zásadní potřebu změny jejich využití ani prostorového
uspořádání. Jedná se o plochy dlouhodobě fungující, bez nároků na nutné strukturální změny v urbanistické
struktuře.
V rámci stabilizovaných ploch se předpokládají například jen lokální dostavby proluk, nástavby a přístavby staveb,
lokální změny využití pozemků a objektů, avšak bez nároků na zásadní strukturální změny urbanistické struktury
plochy.
Stabilizované plochy jsou vymezovány jak v zastavěném území, tak v nezastavěném území.

Plochy změn
Plochy změn jsou vymezovány pro jednoznačné vyjádření nezbytné cílené intervence změny ve využití a/nebo
prostorového uspořádání území. Jedná se o plochy, u nichž je pro návrhové období územního plánu
vyhodnocena potřeba zásadní změny jejich využití a prostorového uspořádání. Jedná se tedy o plochy
v současné době nevhodně využívané, plochy využívané nedostatečně nebo vůbec, u nichž je nezbytná cílená
intervence k zajištění jejich optimálního využití a uspořádání.
S cílem rozlišení žádoucí intervence v rámci zastavěného území nebo mimo něj, člení územní plán plochy změn
na další podtypy ploch
§ Plochy zastavitelné jsou vymezeny ve smyslu § 2, odst. 1, písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 43 tohoto zákona, za účelem prokazatelně
potřebného rozvoje zástavby mimo zastavěné území vymezené podle § 58 stavebního zákona. Jako
plochy zastavitelné jsou vymezeny plochy změn výhradně vně zastavěného území, určené pro zastavění,
tj. pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, veřejná prostranství, plochy smíšené obytné, dopravní
infrastrukturu, technickou infrastrukturu, výrobu a skladování, apod.
§ Plochy přestavby, které jsou vymezeny v souladu s § 43 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, jako plochy vymezené ke změně stávající zástavby,
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, a to zásadně v rámci zastavěného území a
jedině za předpokladu, že jsou určeny převážně k zastavění.
§ Plochy změn v krajině jsou vymezeny v souladu s § 43 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, s ohledem na přílohu č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I.
odst. 1 e) resp. odst. 3 b) za účelem vymezení změn v koncepci uspořádání krajiny. Jedná se tedy také o
plochy přestavby, avšak pro účely nestavební povahy, konkrétně pro transformaci krajiny. Jako plochy
změn v krajině jsou vymezeny plochy změn uvnitř i vně zastavěného území, určené ke změně využití
krajiny a nejsou určené pro zastavění. Jedná se tedy např. o plochy přírodní, plochy vodní a
vodohospodářské, zemědělské, lesní, přírodní a smíšené nezastavěného území.
§ Koridory změn jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. (1) písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, pro umístění vedení dopravní nebo technické infrastruktury
nebo opatření nestavební povahy. Koridory jsou vymezovány bez ohledu na hranici zastavěného území,
tedy jak v rámci zastavěného území tak mimo něj.

Plochy územních rezerv
Plochy územních rezerv jsou vymezeny v souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, územní plán vymezí plochy pro územní rezervy (dle § 36 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění, se jedná o plochy a koridory, jejichž potřebu a plošné nároky je nutno prověřit)
pro budoucí prověření jejich využití v rámci změny územního plánu.
(k bodu C08 ÚP)
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Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v ÚP stanoveny dle požadavků na vymezování ploch stanovených ve
vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Typy ploch s rozdílným způsobem využití jiným, než je stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky
V ÚP je stanoven pouze jeden typ ploch s rozdílným způsobem využití jiným, než je stanoveno v § 4 až 19
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Plochy systému sídeln í zeleně – zeleň soukromá
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně - soukromé a vyhrazené nad rámec
vyhlášky je potřeba vymezit a ochránit místně specifická území a těmto územím stanovit takové podmínky pro
jejich využití, které nejsou dovoditelné z § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění.
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně - soukromé a vyhrazené je potřeba
v rámci ÚP Světec vymezit samostatně plochy zeleně plnící úlohu sídelní zeleně v souladu s přílohou č. 7, část I.,
odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb., tedy roli ekologicko-stabilizační, rekreační a kompoziční v sídle,
podobně jako veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) nebo plochy přírodní (NK), ale na rozdíl od těchto ploch
v režimu veřejně nepřístupných ploch a ploch určených primárně k soukromému užívání, tedy ploch zpravidla
oplocených nebo jinak vyhrazených vůči okolním veřejným prostranstvím, a to zpravidla mimo lesní a
zemědělské pozemky v zastavěném území i nezastavěném území.

Podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití
V souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
jsou níže podrobně zdůvodněné typy ploch s rozdílným způsobem využití. Některé plochy jsou dále podrobněji
členěny nad rámec § 4 až 19 vyhlášky, a to s ohledem na specifické podmínky a charakter území

Plochy bydlení
Plochy bydlení jsou dále podrobněji členěny na bydlení v bytových domech a na bydlení venkovské z důvodu
odlišení různých nároků na způsob využití území a umisťování staveb pro různé formy obytné zástavby.

Plochy rekreace
Plochy rekreace jsou dále podrobněji členěny na stavby pro rekreaci individuální, rekreaci hromadnou, rekreaci
v zahrádkových osadách a rekreaci na plochách přírodního charakteru z důvodu odlišení různých nároků na
způsob využití území a umisťování staveb pro různé formy rekreace.
Zatímco stavby pro individuální rekreace, tedy rekreace v chatách a chalupách, má nároky na využití území velmi
obdobné nárokům na území obytná a není tedy žádoucí připouštět v těchto plochách žádné další rušivé činnosti
včetně například hromadných ubytovacích zařízení či rozsáhlejších sportovní zařízení náročnějších na dopravní
obslužnost a intenzitu využití návštěvníky, hromadná rekreace naproti tomu s ohledem na koncentraci
kapacitních ubytovacích a sportovních zařízení zpravidla vyžaduje větší míru otevřenosti veřejnosti a lepší
podmínky dopravní dostupnosti a obslužnosti.
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Důvodem ke stanovení plochy rekreace v zahrádkových osadách je potřeba zabezpečit podmínky pro optimální
provozování zahrádkové činnosti s vyloučením všech rušivých vlivů jako je např. nadměrná dopravní zátěž
automobilovou dopravou v rámci zahrádkových osad, nebo například objemově a funkčně nevhodná zástavba.
Rekreace na plochách přírodního charakteru je určena pro extenzivní formy rekreace v přírodě blízkém prostředí.
Jedná se o parkové plochy s drobným doplňkovým vybavením pro zvýšení atraktivity území a zvýšení komfortu
pro rekreaci. Důvodem ke stanovení tohoto typu plochy je zajištění možnosti rekreačního užívání přírodě blízkých
částí krajiny, zejména pro pěší a cyklistickou turistiku, in-line a hry a sportovní aktivity dětí i dospělých na
otevřených přírodních plochách, bez zásadních nároků na výstavbu budov.

Plochy občanského vybavení
Důvodem stanovení podrobnějšího členění ploch občanského vybavení je zajistit na území obce primárně
podmínky pro stabilizaci a rozvoj staveb a zařízení občanského vybavení zřizovaného ve veřejném zájmu, tedy
občanského vybavení veřejného.
Plochy občanského vybavení komerčního jsou vymezeny z důvodu stabilizace stávajících fungujících ploch a
zařízení komerčního občanského vybavení s možností jeho dalšího rozvoje v daných polohách.
Plochy sportu jsou stanoveny z důvodu potřeby stabilizace a vytvoření podmínek pro rozvoj explicitně staveb a
zařízení sportu, jako občanského vybavení se specifickými plošnými a prostorovými nároky na umisťování staveb
a zejména pro specifický význam sportu jako složky občanského vybavení přispívající výrazně k příznivému
fyzickému rozvoji a zdraví obyvatel obce.
Plochy hřbitovů jsou samostatně stanoveny zejména z důvodu hygienických.

Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství jsou dále podrobněji členěny s ohledem na potřebu rozlišení různých cílových
charakterů veřejných prostranství, a to s ohledem na míru uplatnění zpevněných a nezpevněných ploch a
vegetace, hlavně vzrostlých stromů a s ohledem na charakter využití a převládající aktivity ve veřejných
prostranstvích společenské využití, kulturní využití, rekreační využití, obytný charakter, pobytové a pohybové
aktivity apod.

Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné jsou upřesněny na plochy smíšené obytné venkovské z důvodu vytvoření podmínek pro
zachování převládajícího venkovského charakteru zástavby sídel na území obec a s cílem umožnění
provozování pro venkovský charakter osídlení typických aktivit, jako je pěstitelská činnost pro samozásobení či
chov drobného domácího zvířectva.

Plochy dopravní in frastruktury
Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s § 9 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických
podmínek pro umisťování staveb pro různé druhy dopravy.

Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování jsou dále podrobněji členěny z důvodu možného ovlivnění umisťování různých
charakterů výroby v různých částech území obce, především s ohledem na vztah ploch výroby a skladování
k plochám bydlení a rekreace.
(k bodu C09 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
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§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Územní plán stanovuje typy koridorů dle převládajícího způsobu využití analogicky stanovení typů ploch
s rozdílným způsobem využití, a to pro zajištění specifických podmínek pro umisťování liniových staveb a
zařízení dopravní a technické infrastruktury v případech, kdy územní plán nedisponuje dostatečným množstvím
podkladů a informací umožňujících vymezení pro umístění předmětné liniové dopravní stavby nebo stavby
dopravní infrastruktury přímo plochu s rozdílným způsobem využití
(k bodu C10 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podrobné podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů stanovuje ÚP v souladu s Přílohou č.
7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v rámci samostatné, pro ten účel určené, kapitoly F.
(k bodu C11 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčených těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Müllerovo mapování 1720
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
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§
§
§
§

Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
Topografická mapa 125 000 1952

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Obecné principy plošného uspořádání území plně reflektují zásady pro rozvoj území obce Světec a pro
rozhodování o změnách v území obce stanovené v kapitole B.1. tohoto územního plánu a zásady urbanistické
koncepce stanovené územním plánem pro celé území obce a podrobněji pak pro jednotlivá sídla v kapitole C.1.
tohoto územního plánu.
Cílem stanovených obecných principů plošného uspořádání území je zajistit kontinuitu funkčního uspořádání
rozvoje území obce Světec, dále rozvinout a posílit historicky dané předpoklady rozvoje území, včetně
prostorových, funkčních a provozních vazeb v území.
Cílem je dále zajistit optimální a vyvážený vztah mezi jednotlivými funkčními složkami v území, zejména pak
vztah mezi bydlením, občanským vybavením, rekreací a místy s koncentrací pracovních příležitostí.
Podkladem pro stanovení obecných principů plošného uspořádání území byla podrobná analýza historického
vývoje území, zejména na podkladě veřejně dostupných historických map, dále analýza stávajícího stavu území,
jeho hodnot, limitů a nároků a požadavků na změny v území, a v neposlední řadě analýza platného ÚP obce
Světec a trendů v naplňování jím navržených změn v území.

ad a)
Důvodem stanovení zásady je zajištění přirozeného a plynulého rozvoje všech funkčních složek na území obce
tak, aby navrhovaný rozvoj vždy odpovídal skutečným potřebám a reálným a odůvodnitelným nárokům na využití
území. Cílem je zabránit návrhu účelového rozvoje některé z funkčních složek v rámci případné změny ÚP.

ad b)
Důvodem pro stanovení této zásady je primárně stabilizace stávajících ploch pro bydlení v souladu se
současným využitím území. Stávající stabilizované plochy s převládajícím podílem bydlení reprezentují jádra
sídelní struktury obce, těžiště komunitního života s rozvinutým a fungujícím obytným prostředím a plně
rozvinutými sociálními vazbami mezi obyvateli. Proto je nutné stabilizovaná obytná území chránit a další rozvoj
bydlení směřovat právě do těchto jader, resp. v bezprostřední vazbě na zastavěná území.
Důvodem pro další plošný rozvoj ploch bydlení pouze ve vazbě na stávající plochy bydlení je zajištění optimální
integrace nově se rozvíjejících obytných území s těmi stávajícími, zajištění dobré dopravní dostupnosti a
efektivního využívání veřejné infrastruktury (dopravní obslužnost, napojení na komunikační systém a sítě
technické infrastruktury, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení, systém nakládání s odpady
apod.) a v neposlední straně snaha v ÚP důsledně eliminovat jakákoli potenciální rizika vzniku sociálně
vyloučených obytných lokalit.
Pro stabilizaci a optimální rozvoj komunity obyvatel obce je také účelné vytvářet kompaktní urbanistický útvar
zaručující menší vzdálenosti zdrojů a cílů každodenních cest jako předpoklad podpory pěší dopravy po území
obce.

ad c)
Sídlo Světec se historicky vyvinulo v přirozené jádro sídelní struktury celé obce a stalo se tak hlavním obytným
sídlem na území obce. Sídlo Světec koncentruje největší podíl obyvatel obce a poskytuje dostupné občanské
vybavení každodenní potřeby a příležitosti pro každodenní rekreaci obyvatel obce, zejména pak dostatečné
množství dostupných ploch veřejných prostranství. V historickém jádru Světce jsou také soustředěny
nejvýznamnější kulturně historické hodnoty obce, zámek, kostel a fara, nositelé identity a genia loci celé obce.
Jádrové sídlo Světec je optimálně obslouženo veřejnou hromadnou dopravou a je vybaveno na území obce
nejkvalitnější technickou infrastrukturou.
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Bydlení je žádoucí na území obce rozvíjet v území nejlépe vybaveném veřejnou infrastrukturou tak, aby byla
všem obyvatelům zajištěna optimální dostupnost veřejné infrastruktury, zejména pak občanského vybavení a
veřejných prostranství.

ad d)
Hodnota sídel Štrbice a Úpoř spočívá v jejich charakteru drobných historických venkovských sídel obklopených
krajinou zalesněných vulkanických kuželů úpatí Českého středohoří. Jakýkoli plošný rozvoj zástavby nad rámec
proluk v zastavěném území a na jeho okraji by mohl vážně narušit vztah těchto drobných sídel a jejich krajinného
zázemí, proto je k plošnému rozvoji zástavby ve Štrbicích a Úpoři nezbytné přistupovat velmi citlivě a obezřetně.

ad e)
Sídlo Chotějovice je dlouhodobě negativně ovlivněno blízkostí areálů těžkého průmyslu a hlukem a emisemi
z velké intenzity nákladní silniční i železniční dopravy a provozu blízkého povrchového lomu Bílina. Stávající
průmyslové plochy by se vzhledem k negativnímu vlivu na obytná území neměla dále významněji rozšiřovat. I
přesto nelze očekávat výrazné zlepšení podmínek životního a obytného prostředí v sídle. Proto je další rozvoj
bydlení v Chotějovicích nevhodný a měl by se omezit maximálně na doplňování proluk v zastavěném území a
okrajů struktury zástavby sídla.

ad f)
Důvodem pro stanovení této zásady je primárně eliminace vzniku sociálně vyloučených lokalit, a to jak ve smyslu
lokalit s nežádoucí koncentrací nepřizpůsobivých či jinak sociálně problematických skupin obyvatelstva, tak ve
smyslu tzv. „rezidenčních lokalit“ vyznačujících se koncentrací vysokopříjmových skupin obyvatelstva s tendencí
separace od zbytku obyvatel obce, s tendencí uzavírání se do uzavřených obytných enkláv, veřejnosti
nepřístupných, oplocených nebo obezděných, hlídaných kamerovými a jinými systémy.
Prostorová segregace a izolovanost je vždy hrozbou vzniku také sociální segregace a sociálního vyloučení.
Rozvoj bydlení v návaznosti na stávající obytná území je vždy základním předpokladem optimálního zapojení se
nových obytných území do organismu a života obce a jejích obyvatel (zpravidla nově příchozích / novousedlíků)
do místní komunity.

ad g)
Základním předpokladem optimálního a dlouhodobě udržitelného fungování urbanistické struktury každé obce je
dosažení maximální vztahové prostorové a provozní blízkosti (aproximace) funkce bydlení a funkce občanského
vybavení, zejména pak staveb a zařízení občanského vybavení každodenní potřeby. Pro dosažení maximální
možné prostorové a provozní blízkosti bydlení a občanského vybavení je proto žádoucí občanské vybavení
každodenní potřeby rozvíjet přednostně v rámci samotných obytných území a dále pak v těžišti osídlení obce,
tedy v jádrovém sídle Světec.

ad h)
Prostředí obce Světec je dlouhodobě negativně narušeno vlivy povrchové těžby nerostných surovin a
souvisejících činností a koncentrací těžkého průmyslu a energetiky a dopravy jak na území samotné obce, tak
jejím nejbližším okolí. Zejména areál elektrárny Ledvice a Průmyslová zóna Chudeřice, přesahující na území
obce Světec z území sousedních měst Ledvice a Bílina a dále související nákladní doprava na silnicích i železnici,
představují trvalou zátěž území obce Světec zejména hlukem a emisemi a další výrazné rozšiřování těchto aktivit
tak není na území obce Světec žádoucí. Připustit lze rozvoj drobné a řemeslné výroby, výrobních i nevýrobních
služeb, omezeně lehké výroby a dalších ekonomických aktivit s minimálním dopadem na životní prostředí a
prostředí obce.

ad i)
Vodní plocha Márinka má optimální polohu pro intenzivnější rozvoj každodenní rekreace obyvatel obce i pro
cestovní ruch. Márinka se nachází v pěší docházkové vzdálenosti jádrového území obce Světec, je přímo
dostupná z hlavní silnice II/258 a přitom se nachází v údolní nivě řeky Bíliny, tedy ve vazbě na hlavní krajinnou
osu území obce s potenciálem rozvoje vodní turistiky a cyklistické i pěší turistiky nadregionálního významu.
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ad j)
Důvodem pro stanovení této zásady je zajistit na území obce dostatečné množství ploch s vysokou ekologickou
stabilitou, propojených do funkčního systému, jako protiváhu pro intenzivně urbanizované a industrializované
části území obce.

ad k)
Kromě ekologické funkce systému sídelní zeleně, tedy funkce zlepšení mikroklimatických podmínek
v zastavěném a intenzivně urbanizovaném území, by měl systém sídelní zeleně plnit roli zelené / přírodní kostry
území obce a zejména pak jejího zastavěného území. Systém sídelní zeleně zprostředkovává pronikání volné
krajiny do nitra zastavěného a urbanizovaného území. Plochy systému sídelní zeleně by měly vhodně plnit také
úlohu ploch pro každodenní rekreaci obyvatel a návštěvníků obce a přispívat prostupnosti území. Proto je cílem
územního plánu utvářet systém sídlení zeleně přednostně z ploch veřejné zeleně, využitelných pro široké
spektrum rekreačních aktivit a zabezpečující prostupnost území obce pro chodce a cyklisty pro každého.

G.5.2.2 Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn
v krajině)
Vymezení ploch změn respektuje stanovené a vyhlášené limity využití území, jejichž výčet pro každou jednotlivou
plochu změny je vždy uveden v rámci podrobného odůvodnění jednotlivých ploch změn.
S ohledem na racionální využívání území a ochranu volné krajiny byly pro novou zástavbu mimo zastavěné
území obce přednostně vymezeny plochy nevyužívané (včetně ploch brownfields) či využívané nevhodným
způsobem nebo s nízkou intenzitou (plochy přestavby), s ohledem na polohu a negativní vlivy současného využití.
Každá plocha změny je v územním plánu označena vždy jedinečným kódem složeným z těchto komponentů:
Příklad označení 01a-Z
Komponenty označení
Z

označení typu plochy změny
Z zastavitelná plocha
P plocha přestavby
K plocha změn v krajině (= plocha přestavby krajiny)

01

číselný kód plochy

a

index označující rozdělení jedné prostorově spojité (souvislé) plochy změny na více dílčích součástí, a to
v těchto konkrétních případech
> plocha je přerušena hranicí řešeného území
> plochou prochází hranice zastavěného území a je tedy rozdělena na plochu přestavby (P) a plochu
zastavitelnou (Z)
> plochou prochází hranice skladebného prvku ÚSES a je tedy rozdělena na část plochy, která je
součástí ÚSES a na část plochy, která je mimo ÚSES
> pro plochu je stanoveno pořadí změn v území (etapizace), indexy a, b, c… poté indikují pořadí etap
v rámci jedné souvislé plochy změny

Plochy bydlení
(k bodu C12 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
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§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
§ Müllerovo mapování 1720
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
§ Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
§ Mapa stabilního katastru 1826-46
§ Ortofotomapa 1950
§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení
Pozn. toto Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení se týká kromě ploch bydlení (BV) také ploch smíšených
obytných (SV)

Základním a nezastupitelným podkladem pro stanovení reálné potřeby vymezení nových rozvojových ploch
bydlení (včetně ploch smíšených obytných) je stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na
území obce. Na základě stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území obce je možné
odborným odhadem stanovit výměru ploch bydlení a ploch smíšených obytných potřebných pro uspokojení
stanovené potřeby bytů tak, aby celková výměra nově vymezených ploch pro bydlení (včetně ploch smíšených
obytných) v územním plánu odpovídala skutečné předpokládané poptávce a reálným potřebám rozvoje území
obce v návrhovém období územního plánu.
Stanovení budoucí potřeby nových bytových jednotek na území obce Světec je uvedeno níže oranžovou barvou
písmem velikosti 10 b.
V obci Světec bylo v roce 2011 evidováno celkem 296 domů, z čehož bylo 271 obydlených (90 %), což je
přibližně stejné procento jako v roce 2001. Převažující část obyvatel žije v rodinných domech. Co se týče
obydlenosti, bytový fond se za posledních deset let více nenaplnil, naopak vzniklo více opuštěných domů.
bytový fond

2001

2011

domy celkem

251

296

-

rodinné domy

229

280

-

bytové domy

20

15

228

271

trvale obydlené domy
-

rodinné domy

207

256

-

bytové domy

19

14

23

25

neobydlené domy s byty
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Tabulka Vybrané údaje o domovním a bytovém fondu dle SLDB 2001 a 20112

Pro zjištění budoucí potřeby bytů je nutné analyzovat základní faktory ovlivňující změny v počtu a struktuře
obyvatelstva a bytového fondu. Na základě podrobné analýzy celé problematiky a aktuálních metodik pro
stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel, vývoje bydlení a potřeby bytů, byly zvoleny následující faktory
vstupující do prognózy budoucí potřeby bytů na území obce Světec
A. změna počtu obyvatel v území
B. vznik nových bytů bez nároků na rozvojové plochy (byty realizované ve stabilizovaných plochách)
C. úbytek (odpad) bytů
D. zvýšení kvality bydlení
E. iniciace rozvoje území
F. význam území (např. rozvojová osa, rozvojová oblast apod.)
G. příprava na vymístění některých pro bydlení nevhodných lokalit (kapacity bytů pro postupné
vystěhování z nevhodných lokalit)
H. nedostupnost pozemků po výstavbu bytů – „bezpečnostní“ rezerva
Všechny faktory společně utvářejí celkový budoucí trend vývoje bytového fondu ve Světci, pro přehlednost a
přesnost výpočtů jsou stanoveny každý zvlášť, k dílčím výsledkům je tedy nutné přistupovat na teoretické úrovni,
neboť hodnocení každého faktoru neobsahuje kontext ostatních faktorů.
A. FAKTOR ZMĚNY POČTU OBYVATEL V ÚZEMÍ
Změna počtu obyvatel je významným, v dnešní době však nikoli kvantitativně dominantním údajem o vývoji
populace v daném území. Vyjadřuje předpokládaný budoucí vývoj počtu obyvatel na území obce Světec.
Cílové hodnoty předpokládaného počtu obyvatel vychází ze zjednodušené demografické prognózy pro obec
Světec, zpracované pro potřeby Územního plánu Světec.
Metodika zjednodušené demografické projekce
Vstupní hodnoty
§ demografická projekce krajů ČR do roku 2065
§ demografická struktura populace dané sídelní jednotky (obec, správní obvod ORP, okres)
– počet obyvatel k danému roku (poslední rok sčítání)
– věková struktura obyvatel k danému roku (poslední rok sčítání)
Metodika přepočtu
§ výpočet vývojových indexů pro krajskou demografickou projekci (procentuální hodnoty pro každý rok
= 2012 + n)
§ vztažení vypočítaných vývojových indexů na určenou sídelní jednotku (výpočet hodnot pro každý rok na
základě vývojového indexu v procentech)
§ stejný postup pro hodnoty věkové struktury
Dle demografické projekce Ústeckého kraje se ve Světci do roku 2025 předpokládá oscilování počtu obyvatel
kolem hodnoty 995 (990) osob. Po té bude docházet k poklesu až na 948 obyvatel v roce 2040 (viz graf níže).
Přirozenou měnou bude tedy obec Světec v dalších zhruba 5 letech populačně téměř neměnná, naopak
následně se zde budou projevovat vlivy nepříznivé věkové struktury a obyvatelstvo Světce bude ubývat. To
dokládá i vývoj základních věkových kategorií, u nichž se vyznačuje typický trend stárnutí obyvatelstva (nárůst
kategorie nad 65 let o 74 %).

2

ČSÚ, SLDB

216

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Graf Demografická projekce pro území obce Světec 2012 – 2040 (bez migrace)3

Hlavní trendy očekávaného vývoje
§ stabilní pokles počtu obyvatel s rychlejším trendem poklesu po roce 2020
§ důvod snížení počtu obyvatel přirozenou měnou vlivem nástupu slabších populačních ročníků do
reprodukčního věku (ženy ve věku 16+) a posunu věkové hranice porodnosti do vyšších kategorií (nad 30
let)
§ příležitost pro změnu očekávaného populačního vývoje – migrační vlivy (v současnosti je Světec migračně
mírně ztrátový).
Potřeba bytů vlivem faktoru změny počtu obyvatel
Podobně jako většina obcí v ČR i Světec dle demografické projekce Ústeckého kraje s největší pravděpodobností
zaznamená úbytek počtu obyvatel přirozenou měnou, ale vlivem migrace může docházet ke stabilizaci populace
a mírnému zvyšování počtu obyvatel.
Bez započítání faktoru migrace vychází cílový počet obyvatel ve Světci v roce 2035 (návrhové období územního
plánu) 965 obyvatel, což představuje velmi mírný pokles oproti současnému stavu. Předpokládaný odhadovaný
pokles počtu obyvatel v roce 2035 oproti stavu k 1. 1. 2014 (1.006) je tedy - 41 obyvatel.
Protože prognóza vývoje předpokládá snížení počtu obyvatel, bude potřeba bytů pro pokrytí změny počtu
obyvatel vyjádřena v záporných hodnotách, což v praxi znamená, že stávající bytový fond pokryje budoucí
potřeby ve vztahu k předpokládanému budoucímu počtu obyvatel a malý podíl bytů v cílovém roce zůstane
teoreticky prázdný (disponibilní).
Rozdíl změny počtu obyvatel v návrhovém období územního plánu (2035) a stávajícího počtu obyvatel (rok 2014)
je vydělen cílovou průměrnou cílovou obydleností bytu na území obce Světec (2,53 obyvatel na 1 bytovou
jednotku (BJ)).
Celková potřeba bytů vlivem faktoru změny počtu obyvatel v obci činí - 16 BJ.
B. FAKTOR VZNIKU NOVÝCH BYTŮ BEZ NÁROKU NA ROZVOJOVÉ PLOCHY
V každém území se stabilizovanými sídly lze předpokládat výstavbu nových bytů v rámci stabilizované sídelní
struktury – tedy bez nároku na vymezení rozvojových ploch. Jedná se o přístavby ke stávajícím domům, výstavbu
v malých prolukách, výstavbu RD na zahradách stávajících RD zejména jako bydlení pro další generaci,
nástavby, využití podkroví pro bydlení, změnu nebytových objektů na bydlení a obecně v malé míře i novou
zástavbu ve stabilizovaných plochách smíšených obytných a pro bydlení.

3

Zjednodušená Demografická prognóza zpracovaná pro účely ÚP Světec HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. ke dni 1.1.2014
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Pro stanovení potenciálu vzniku nových bytů ve stávajících stabilizovaných plochách neexistují žádná výchozí
data ani jednoznačný postup. Tento faktor lze vyhodnotit pouze odborným odhadem na základě detailní znalosti
urbanistické, funkční a prostorové struktury stabilizovaných obytných území obce Světec.
Podíl nových bytů bez nároku na rozvojové plochy se liší dle charakteru sídla, hustoty zástavby, míry využití
stabilizovaných ploch vymezených územním plánem apod.; obecně se pohybuje mezi 5 – 20 % pokrývajícími
potřebu vzniku nových bytů, obvykle je vyšší v územích s méně hustou zástavbou.4 Ve výhledovém období je
nutno zohlednit také možnou vlastnickou nedostupnost ploch, objektů a vhodných prostorů v objektech a dále
atraktivitu výstavby na zelené louce pro větší investory.
Vzhledem k menší hustotě zastavění stabilizovaných ploch obce Světec lze předpokládat, že potenciální vznik
nových bytů uvnitř stabilizovaných ploch se bude pohybovat na průměrné hodnoty okolo 10 %. Odborným
odhadem je proto stanovena hodnota na 10 % z celkového počtu stávajících bytových jednotek (dle SLDB 2011
388).
Celková potřeba bytů vlivem vzniku nových bytů bez nároku na rozvojové plochy činí - 39 BJ.
C. FAKTOR ÚBYTKU (ODPADU) BYTŮ
Úbytek (odpad) bytů představuje jednak fyzický zánik bytů (např. demolicí, v důsledku živelní pohromy),
slučování bytů a dále změnu způsobu využití (např. pro administrativu, podnikání, ale zejména pro rekreaci).
Dlouhodobě chybí jednotná metodika pro sledování úbytků bytového fondu a data o reálném úbytku bytů
v minulých letech. ČSÚ sleduje počet zrušených bytů (dle údajů ze stavebních úřadů), ty však představují pouze
fyzicky zaniklou část z celkového úbytku bytů (obvykle spojenou i se zánikem obytných ploch).5
Dle Českého statistického úřadu se zrušenými byty rozumí počet zrušených všech typů (celých) bytů v souladu
podmínek stanovených stavebním zákonem, vykázaných příslušným stavebním úřadem, které přestaly sloužit
bytovým účelům, a to z důvodu demolice, zničení ohněm, záplavami, sesutím půdy nebo jinými katastrofami,
sloučením 2 nebo více bytů na 1 byt nebo přeměnou 1 nebo více bytů na nebytový prostor. (Byt je soubor
místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením
splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny).6
V současné době nejnovější metodiky počítají s odpadem bytů zhruba 0,2 %. Pro odhad úbytků bytů bude tedy
počítáno s touto hodnotou.
Celkový úbytek bytů je 0,776 BJ za 1 rok, do cílové hodnoty roku 2035 bude celkový úbytek bytů +16 BJ.
D. FAKTOR ZVÝŠENÍ KVALITY BYDLENÍ
Zvýšení kvality bydlení je v posledních dvaceti letech jedním z hlavních faktorů potřeby vzniku nových bytů7, a to
zejména v důsledku trvalého úbytku počtu obyvatel přirozenou i umělou měnou, a také pro obecně větší zájem o
zvyšování kvality bydlení ve vztahu k standardům bydlení ve vyspělých zemích EU. Zároveň je nutné vytvářet
předpoklady pro vyšší kvalitu bytového fondu za účelem snižování zanedbanosti bytového fondu a snižování
energetické náročnosti bytového fondu, která dosahuje v porovnání se zeměmi EU nejvyšších hodnot8. Vývoj
ukazatelů kvality bydlení se postupně stává kvantitativně významným faktorem při stanovení potřeby nové bytové
výstavby.
Kvalita bydlení je sledována Českým statistickým úřadem v rámci Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které probíhá
jednou za 10 let a v rámci něhož jsou mimo jiné zjišťovány podrobné údaje o domovním a bytovém fondu.
Protože v současné době existují údaje za SLDB uskutečněné v letech 1991, 2001 a 2011, lze vyhodnotit
dlouhodobý vývoj domovního a bytového fondu, a na základě dalších souvisejících faktorů, trendů a předpokladů
stanovit teoretickou prognózu budoucího vývoje kvality bydlení, která definuje potřebu vzniku nových BJ.
http//www.disparity.cz/data/usr_048_default/urbanka.pdf
Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů (RNDr. Milan Polednik, červen 2013).
6 http//apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp?&fid=3143 (ukazatele – počet zrušených celých bytů).
7 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese (IRI, RNDr. Michal Polednik, Ing. arch. Michal Hladač)
8 Vybrané údaje o bydlení 2011 (publikace MMR a ÚÚR, 2012)
4
5
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S ohledem na metodické změny SLDB 1991, 2001 a 2011 nelze použít některá data pro sledování dlouhodobého
vývoje (např. obytnou plochu bytu, jejíž způsob výpočtu se výrazně změnil mezi lety 2001 a 2011, tyto údaje
proto zcela neodpovídají reálnému vývoji). Pro účely výpočtu potřeby nových bytů v rámci ÚP Světec byly
zvoleny dva údaje sledované ČSÚ, které jednak nejlépe vypovídají o úrovni kvality bydlení a jejichž dlouhodobé
sledování nebylo narušeno významnými metodickými změnami.
Zvolené indikátory kvality bydlení
§ průměrný počet osob v BJ (obydlenost, resp. zalidněnost)
§ průměrná celková (užitná) plocha BJ (představuje plochu všech obytných i vedlejších místností a plochu
příslušenství bytu)9
Vyhodnocení kvality bydlení ve Světci
Oba sledované indikátory kvality bydlení generují potřebu zvýšení počtu bytových jednotek. Protože oba
indikátory vypovídají o rozdílných faktorech kvality bydlení a bez jejich vzájemného porovnání nelze kvalitu
bydlení posuzovat, je v třetím sloupci následující tabulky uveden údaj představující jejich kombinaci – průměrná
celková plocha bytové jednotky na osobu. Tento údaj není sledován v rámci SLDB, proto byl vypočítaný z dat
ČSÚ.
Pro porovnání jsou uvedeny hodnoty za roky 1991, 2001 a 2011 pro Českou republiku a Ústecký kraj.
průměrný počet osob v
BJ (obydlenost)

průměrná celková (užitná)
plocha BJ (m2)

průměrná celková (užitná)
plocha BJ (m2) na 1 osobu

územní jednotka

rok

v RD v BD celkem

v RD

v BD celkem

v RD

v BD

celkem

Světec

1991

2,53

2,37

2,46

84,70

73,50

79,90

33,48

31,01

32,48

2001

2,47

2,49

2,49

83,7

71,29

80,0

33,89

28,63

32,13

2011

2,58

2,58

2,57

100,7

73,50

95,2

39,03

28,49

37,04

1991

2,79

2,59

2,64

83,7

59,6

66,3

30,00

23,01

25,11

2001

2,71

2,40

2,49

95,7

60,4

71,1

35,31

25,17

28,55

2011

2,69

2,22

2,37

91,9

53,6

82,2

34,16

24,14

34,68

1991

2,92

2,66

2,76

85,8

59,8

70,5

29,38

22,48

25,54

2001

2,86

2,47

2,64

96,67

61,08

76,3

33,80

24,73

28,90

2011

2,8

2,21

2,47

109,1

68,5

86,7

38,96

31,00

35,10

Ústecký kraj

ČR

Pozn. Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka Indikátory kvality bydlení

Úroveň kvality bydlení ve Světci v posledních dvou dekádách mírně stoupá a sleduje tak celorepublikový trend a
s mírným zpožděním i evropský trend (vyspělých zemí EU).
Obydlenost bytů v rámci České republiky se snižuje v posledních 20ti letech rychleji, a to zejména v důsledku
celospolečenských změn a demografických trendů – vlivem vyšší rozvodovosti, stárnutí populace a odkládání
rodičovství významně narůstá počet bytů obývaných jednotlivci, a to převážně v bytových domech. Ve Světci je
trend opačný, tam se obydlenost za posledních 20 let zvýšila o 0,21 obyvatel na 1 byt. Naopak v bytech
v rodinných domech nedochází k razantním změnám – za posledních 20 let se zvýšila pouze o 0,05 obyvatel na
1 byt v rodinném domě.

9

ukazatel kvality bydlení (průměr v ČR)

1961

1970

1980

1991

2001

2011

počet osob na 1 trvale obydlený byt

3,36

3,15

2,92

2,76

2,64

2,47

ČSÚ – Metodika – Registr sčítacích obvodů a budov – Atributy bytů
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Tabulka Vybrané dlouhodobé ukazatele vývoje úrovně bydlení v ČR (počet osob na byt dle údajů SLDB)

Průměrná celková plocha bytu dlouhodobě roste, zvyšuje se tak komfort bytových jednotek, a to zejména
v důsledku silného suburbanizačního trendu posledních 20ti let, který byl provázen masivní výstavbou rodinných
domů v zázemí větších měst.
Průměrná celková plocha bytů v rodinných domech se ve Světci za posledních 20 let zvýšila o 16 m2. Na druhou
stranu průměrná celková plocha bytů v bytových domech ve Světci stagnuje na stejné ploše, což je dáno trendem
snižování obydlenosti (zvyšuje se poptávka po menších bytech, kde však žije méně obyvatel, než tomu bylo
dříve). Ve Světci navíc v podstatě absentuje výstavba bytových domů.
ukazatel kvality bydlení (průměr v ČR)

1961

1970

1980

1991

2001

2011

-

19,84

22,79

25,52

28,84

35,1

celková (užitná) plocha v m2 na 1 osobu v bytě

Tabulka Vybrané dlouhodobé ukazatele vývoje úrovně bydlení v ČR (užitná plocha10)

Graf Vývoj průměrné celkové plochy bytové jednotky na 1 obyvatele

Úroveň kvality bydlení se ve Světci podobně jako v rámci ČR bude do budoucna zvyšovat, v budoucnu však
dojde ke zpomalení nárůstu, a to ve vztahu k ekonomickým i společenským změnám, které lze sledovat i ve
vývoji vyspělých zemí EU.
Územní srovnání kvality bydlení ve Světci a ČR s vyspělými státy EU11
Územní srovnání kvality bydlení v ČR a v zemích EU vychází z údajů statistického úřadu Evropské Unie
(Eurostat), který každoročně eviduje údaje o obydlenosti bytů a celkové ploše bytů v zemích EU. Srovnání
v rámci Evropské Unie je rozděleno na vyspělé země EU (Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo,
Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) a
postsocialistické země EU (Bulharsko, ČR, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko); Kypr a Malta nebyly zohledněny jako zcela specifické státy, údaje za Chorvatsko nebyly sledovány
před vstupem této země do EU (2013).
Srovnání je provedeno pouze na obecné teoretické úrovni – údaje jsou evidovány s větší mírou zaokrouhlení
oproti údajům ČSÚ a způsob jejich získávání se v každé zemi metodicky liší, jednotnost v evidenci dat byla
zavedena až Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) z roku 2008.
V celorepublikovém i evropském srovnání je úroveň bydlení obyvatel ve Světci lepší. V jedné bytové jednotce
s větší rozlohou žije sice více obyvatel, než činí průměr v celé ČR nebo ve vyspělých zemích EU, avšak
průměrná celková plocha bytu je daleko větší než v celorepublikovém srovnání. Průměrný počet obyvatel na
jeden trvale obydlený byt je v České republice cca 2,47, což je 11. místo v EU (dle MMR).

10

Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese (IRI, RNDr. Michal Polednik, Ing. arch. Michal Hladač)

11

ČSÚ, Housing Statistics in the European Union 2010.
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Graf Územní srovnání počtu obyvatel na bytovou jednotku

Průměrná velikost bytu je v České republice 86,7 m2, což je 13. místo v EU (dle MMR). Velikost užitné plochy je
ve Světci o 8,5 m2 vyšší, než je tomu v ČR a podobně ve vyspělých zemích EU.

Graf Územní srovnání celkové (užitné) plochy bytové jednotky v m2

Stav vyspělých zemí EU v roce 2000 odpovídá údajům za ČR v roce 2011, vývoj v ČR je obecně zhruba o 10 let
opožděn. Kvalita bydlení v ČR však v poslední dekádě roste rychleji než v EU. Světec vykazují lepší obydlenost,
to je však způsobeno zanedbáním rozlišení bytů v rodinných a bytových domech (data s takovým rozlišením však
Eurostat neeviduje). Ze stejného důvodu je pravděpodobně nižší průměrná plocha bytu. Významným faktorem je
plocha bytové jednotky, kterou navyšuje množství rodinných domů a jejich celkově vyšší plocha bytových
jednotek.
Na úroveň kvality bydlení má proto velký vliv podíl bytů v rodinných a bytových domech. Ten je ve Světci výrazně
vyšší než v rámci Ústeckého kraje nebo České republiky. Vyšší podíl logicky vykazují i průměrné hodnoty za
krajská města. Podíl BD a RD v zemích EU nebyl zjištěn.

Graf Podíl rodinných a bytových domů v rámci ČR a nižších územních celků

Údaje z Eurostatu jsou velice hrubé a v mnoha případech je nelze zcela porovnávat, proto je srovnání trendů a
vývoje provedeno pouze na teoretické úrovni. Vlastní výpočet zvýšení kvality bydlení vychází pouze z dat ČSÚ, a
to zejména s ohledem na zachování maximální možné přesnosti a srovnatelnosti údajů.
Stanovení cílové kvality bydlení ve Světci (rok 2039)
Výhled (cílový stav kvality bydlení v roce 2039) je stanoven odborným odhadem na základě dostupných podkladů
sledování dlouhodobého trendu vývoje kvality bydlení a souvisejících faktorů, které mohou tento trend ovlivňovat
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(demografický vývoj, sociologické poznatky o vývoji soužití v české populaci, vývoj bytové výstavby a stavebnictví
v ČR a ve Světci apod.).
Stanovení růstových koeficientů vychází z průměrné hodnoty za poslední dvě dekády (1991 – 2011) ve Světci a
v celé ČR, vyrovnává se tak strmý růst kvality bydlení druhé dekády způsobený suburbanizací a masivní
výstavbou nových bytů doznívající nyní ve zhoršených hospodářských podmínkách.
Vytvoření průměru z hodnot za ČR a Světce vychází z předpokladu, že vývoj ve Světci má své specifické aspekty.
průměrný počet osob v BJ průměrná celková (užitná) plocha BJ
(obydlenost)
(m2)
postup stanovení růstového koeficientu

v RD

v BD

celkem

v RD

v BD celkem

ČR – růst v letech 1991 – 2001

-0,06

-0,19

-0,12

+10,87

+1,28

+1,3

ČR – růst v letech 2001 – 2011

-0,06

-0,26

-0,17

+12,43

+7,42

+10,4

ČR – růst – průměr

-0,06

-0,225

-0,145

+11,65

+4,35

+5,85

Světec – růst v letech 1991 – 2001

-0,06

+0,12

+0,03

-1,0

-2,21

+0,1

Světec – růst v letech 2001 – 2011

+0,11

+0,09

+0,08

+17,0

+2,21

+15,2

Světec – růst – průměr

+0,025

+0,105

+0,055

+8,0

0,0

+7,65

průměr za ČR a Světec

-0,0175

-0,06

-0,045

+9,825

+2,175

+6,75

Pozn. Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka růstu hodnot indikátorů kvality bydlení v ČR a ve Světci

Trendy v EU vykazují již nyní mírné zpomalení v důsledku ekonomické recese, která se s největší
pravděpodobností bude projevovat i v následující dekádě v ČR. Hodnoty vypočítané pro rok 2021 zhruba
odpovídají hodnotám vyspělých zemí EU v roce 2011 (např. Švédsko, Velká Británie, Německo), resp. jsou o
něco lepší, vycházejí tedy z obecně uznávaného předpokladu následování trendů EU v ČR s desetiletým
zpožděním a zároveň ukazují na nižší dopady ekonomické recese v českém prostředí.
Lze předpokládat, že růst kvality bydlení se bude zpomalovat zejména po roce 2021, kdy ČR dosáhne současné
úrovně kvality bydlení ve vyspělých zemí EU, a následně bude zpomalovat a přibližovat se k bodu stagnace, kdy
pokračující růst kvality bydlení bude na hranici ekonomické výhodnosti (minimální míra soužití, průměrná
maximální velikost BJ ekonomicky únosná ve vztahu k cenám bytů a průměrným příjmům apod.).
Následující prognóza vývoje kvality bydlení vychází z výše uvedených předpokladů, teoreticky tedy nastane
mírné snížení stávajícího trendu v první dekádě (zhruba o 1/3 oproti trendu posledních 20ti let) a další snížení po
roce 2021 (zhruba o 2/3 oproti trendu posledních 20ti let).
průměrný počet osob v BJ
(obydlenost)
postup výpočtu
stav

rok

v RD

v BD

celkem

v RD

v BD

celkem

2011

2,58

2,58

2,57

100,7

73,5

95,2

- 0,0116

-0,04

-0,03

+6,550

+1,45

+4,50

2,5684

2,54

2,54

107,25

74,95

99,7

-0,00583

-0,02

-0,015

+3,275

+0,725

+2,25

2,563

2,52

2,525

110,525

75,675

101,95

průměr z trendu 1991 – 2011 snížený o 1/3
mezivýpočet

2021

průměr z trendu 1991 – 2011 snížený o 1/3
výhled

průměrná celková (užitná) plocha
BJ (m2)

2039

Pozn. Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka s postupem výpočtu předpokládaného teoretického vývoje kvality bydlení ve Světci.
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Graf Předpokládaný vývoj průměrné obydlenosti bytové jednotky

Graf Předpokládaný vývoj průměrné celkové plochy bytové jednotky

Následující tabulka shrnuje teoretický trend vývoje obou indikátorů kvality bydlení – cílové hodnoty a jejich
kombinaci. Růst kvality bydlení bude pokračovat, ale bude se postupně zpomalovat.
rok průměrný počet osob v BJ
(obydlenost)
územní jednotka

v RD

v BD celkem

Světec - stav

2011

2,58

2,58

Světec - výhled

2039

2,563

2,52

2,57

průměrná celková (užitná)
plocha BJ (m2)
v RD
100,70

2,525 110,525

průměrná celková (užitná)
plocha BJ (m2) na 1 osobu

v BD celkem

v RD

v BD

celkem

73,50

95,2

39,03

28,49

37,04

75,675 101,95

43,12

30,030

40,376

Pozn. Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka výsledných hodnot předpokládaného teoretického vývoje kvality bydlení ve Světci.

Graf Předpokládaný teoretický vývoj kvality bydlení ve Světci

Výpočet potřeby nových bytů pro účely zvýšení kvality bydlení
Výpočet potřeby nových bytů je proveden zvlášť pro každý indikátor s ohledem na zachování maximální přesnosti
údajů ČSÚ a přehlednosti výpočtu.
Značné odchylky ve výpočtech jsou způsobeny jednak v důsledku zanedbání kategorie ostatních BJ v údajích
obou sledovaných indikátorů a dále vlivem významné statistické odchylky v hodnotách průměrné celkové (užitné)
plochy BJ, která je vypočítaná pouze za soubor bytů se zjištěnými údaji.
Statistická odchylka obsažená již v datech ČSÚ se dalšími výpočty zvyšuje a ve výsledku může způsobit rozdíl
v řádu stovek bytových jednotek, všechny výpočty proto obsahují velkou míru nepřesnosti a je nutné je vnímat
jako orientační.
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Výpočet potřeby nových bytů vzhledem ke snížení průměrného počtu osob v BJ (obydlenosti)
počet BJ (obydlených bytů)
postup výpočtu

v RD

v BD

stávající počet BJ (obydlených) bytů

308

80

388

stávající průměrná obydlenost

2,58

2,58

2,57

cílová průměrná obydlenost

2,563

2,52

2,525

rozdíl cílové a stávající průměrné obydlenosti

0,017

0,06

308 x 0,017/2,563

80 x 0,06/2,52

+2

+2

stanovení potřeby nových BJ
potřeba nových BJ v důsledku snížení obydlenosti

ostatní

celkem

+4

Pozn. Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka výpočtu potřeby nových bytů vzhledem ke snížení obydlenosti

Výpočet potřeby nových bytů vzhledem ke zvýšení průměrné celkové (užitné) plochy BJ
počet BJ (obydlených bytů)
postup výpočtu
stávající počet BJ (obydlených) bytů
stávající průměrná celková (užitná) plocha BJ (m2)
cílová průměrná celková (užitná) plocha BJ (m2)
rozdíl cílové a stávající průměrné užitné plochy BJ

v RD

v BD

celkem

308

80

388

100,7

73,50

95,2

110,525

75,675

101,95

9,825

2,175

308 x
80x 2,175/75,675
9,825/110,525

stanovení potřeby nových BJ
potřeba nových BJ v důsledku zvýšení plochy BJ

+27

+2

+29

Pozn. Kurzívou jsou uvedena čísla dopočítaná z uvedených dat ČSÚ.
Tabulka výpočtu potřeby nových bytů vzhledem je zvýšení průměrné celkové plochy BJ

Potřeba bytů vlivem zvýšení kvality bydlení
potřeba nových BJ v důsledku snížení obydlenosti

+4

potřeba nových BJ v důsledku zvýšení plochy BJ

+29

potřeba nových BJ celkem

+33

Celková potřeba nových bytů pro účely zvýšení kvality bydlení stávajícího bytového fondu činí + 33 BJ.
E. FAKTOR INICIACE ROZVOJE ÚZEMÍ
Kromě faktické potřeby nových kapacit v území (bytů) je vhodné v každém území vytvořit podmínky pro další
rozvoj území na základě zhodnocení základního rozvojového potenciálu a zároveň jako opatření pro zvýšení
nabídky pozemků pro výstavbu v dané obci, díky níž nedojde k napětí mezi očekávanou nabídkou a poptávkou
po pozemcích určených pro bytovou výstavbu.
Určitá míra iniciace rozvoje území by měla být zohledněna v každém území bez ohledu na demografickou
prognózu. Územní plán by měl umožnit vytvoření nabídky nových ploch pro bydlení a iniciovat tak příchod nových
obyvatel.
Na základě odborného úsudku je stanoven koeficient iniciace rozvoje území jako 10 % nárůst ze stávajícího
počtu bytových jednotek.
Celková potřeba nových bytů pro účely iniciace rozvoje území činí + 38 BJ.

224

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

F. FAKTOR VÝZNAMU ÚZEMÍ
Význam území je faktorem zohledňujícím potenciál území a požadavky vyplývající z PÚR ČR a z nadřazené
územně plánovací dokumentace, tedy ze ZÚR Ústeckého kraje.
Území obce Světec je součástí rozvojové osy republikového významu OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – Hranice ČR/Německo (Bayreuth) vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR
Ústeckého kraje a zároveň součástí specifické oblasti krajského významu SOB5 Mostecko vymezené v ZÚR
Ústeckého kraje. Rozvoj území v rozvojové ose je, a do budoucna stále bude významně ovlivněn dynamikou
rozvoje pásu osídlení Podkrušnohoří kolem dopravního koridoru silnice I/13 (E442) a železniční trati Cheb –
Karlovy Vary, Chomutov – Most – Teplice - Ústí nad Labem, s vazbami na sousední Německo a zejména pak
rozvojovou dynamikou měst Most a Teplice a krajského města Ústí nad Labem. Dostupnost krajského města Ústí
nad Labem je přitom po silnici 25 minut, města Teplice jen 13 minut. Území obce Světec se tak stává velmi
atraktivní pro rozvoj bydlení ve venkovském prostředí, ve vazbě na blízké České středohoří a přitom
v bezprostředním zázemí velkých měst. Na území obce Světec je tak nutné předpokládat zvýšené nároky na
změny v území a zvýšenou dynamiku rozvoje území obce. Území obce Světec má s ohledem na polohu v rámci
rozvojové osy republikového významu a díky vynikající dopravní dostupnosti významných center osídlení, včetně
krajského města Ústí nad Labem, významný potenciál rozvoje bydlení, zejména pak v oblasti bydlení v rodinných
domech.
Odborným odhadem na základě znalosti území zejména v širším kontextu byl stanoven potřebný nárůst počtu
bytových jednotek z důvodu zohlednění významu území o 15 % ze stávajícího počtu obydlených bytů.
Celková potřeba nových bytů pro účely zohlednění významu území činí +58 BJ.

G. FAKTOR PŘÍPRAVY NA PŘÍPADNÉ VYMÍSTĚNÍ NĚKTERÝCH PRO BYDLENÍ NEVHODNÝCH LOKALIT
(KAPACITY BYTŮ PRO POSTUPNÉ VYSTĚHOVÁNÍ Z NEVHODNÝCH LOKALIT)
Na území obce Světec jsou v rámci Územně analytických podkladů ORP Bílina 2014 i v rámci Průzkumů a
rozborů pro ÚP Světec identifikovány 2 obytné lokality vykazující znaky prostorově vyloučených lokalit s vážnou
hrozbou sociálního vyloučení. Jedná se o lokalitu tzv. „sídliště“ východně od Chotějovic (26 řadových rodinných
domů s celkem 26 bytovými jednotkami a 4 vilové dvojdomy s odhadem 8 bytovými jednotkami) a dále o lokalitu
Lota Marie na severním okraji jádrového sídla Světec v areálu bývalého hlubinného dolu Lota Marie (odhadem 10
bytových jednotek). Většina obytných objektů v rámci obytné lokality „sídliště“ je navíc umístěna v záplavovém
území Q100 řeky Bíliny a v souladu s republikovou prioritou územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území (26) je povinností územního plánování “vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.”
Plochu tzv. sídliště v Chotějovicích doporučuje územní plán pro budoucí prověření jejího vymístění plochu obytné
lokality Lota Marie navrhuje územní plán pro budoucí prověření vymístění bydlení a konverze areálu na využití
pro drobnou a řemeslnou výrobu. Předpokladem možného uskutečnění budoucí konverze na nebytové využití
lokalit nevhodných pro bydlení je vystěhování obyvatel z těchto lokalit, pro což musí územní plán vytvořit
vymezením rozvojových ploch pro bydlení adekvátní územní podmínky.
Celková potřeba nových bytů pro účely postupného vystěhování z lokalit nevhodných pro bydlení činí
+44 BJ.
H. FAKTOR NEDOSTUPNOSTI POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ – „BEZPEČNOSTNÍ
REZERVA“
V rámci zpracování ÚP nelze předvídat, které pozemky bude možno využít pro výstavbu a které nikoliv. Hlavní
význam při zohlednění nedostupnosti pozemků pro výstavbu mají vlastnické vztahy – vlastník pozemku nemá
povinnost nabídnout pozemek k realizaci výstavby dle územního plánu, jeho motivace se navíc může v průběhu
času měnit vzhledem k situaci na trhu nemovitostí.12

12

http//www.disparity.cz/data/usr_048_default/urbanka.pdf
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V případě, že by došlo k „zablokování“ využití pozemků ze strany vlastníků, nebude umožněno potřebné kapacity
stanovené územním plánem realizovat. Jak uvádí metodická příručka URBANKA (Nástroj pro optimalizaci
rozsahu rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech), „neexistuje žádný ekonomický tlak, který by nutil
vlastníky optimálně využít zastavitelné plochy a zejména plochy zhodnocené veřejnými investicemi. Běžnou
skutečností dnešních územních plánů jsou tak rezervy v rozsahu cca 50 – 100 %. V současném
makroekonomickém prostředí se ukazuje, že tyto rezervy jsou možností, jak umožnit fungování místních trhů
s pozemky pro potřeby bydlení“.13
Pro vyhodnocení potřeby nových kapacit bydlení je nutné počítat s rezervou, která je pro Světec stanovena
odborným odhadem na 50 % z celkové potřeby nových bytů.
CELKO VÁ POT ŘEBA N OVÝC H BYTŮ VE SVĚTC I
Souhrnný přehled potřeby nárůstu počtu bytových jednotek z hlediska jednotlivých faktorů
faktor podmiňující potřebu nových bytů

nárůst počtu BJ

podíl ze stávajícího počtu bytů (%)

A - změna počtu obyvatel v území

- 16

- 4,12 %

B - vznik nových bytů bez nároků na rozvojové plochy

- 39

- 10,05 %

C - odpad bytů

+ 16

4,12 %

D - zvýšení kvality bydlení

+ 33

8,51 %

E - iniciace rozvoje území

+ 38

9,79 %

F - význam území

+ 58

14,95 %

G - příprava na vymístění lokalit v nevhodné poloze

+ 44

11,34 %

CELKEM
(součet faktorů bez zohlednění nedostupnosti pozemků)

+ 134

34,54 %

H - 50 % z (A+B+C+D+E+F+G) pro nedostupnost pozemků

+ 67

17,27 %

Územní plán Světec musí na území obce Světec vytvořit podmínky pro uspokojení potřeby minimálně
+ 201 nových BJ v rozvojových plochách (v plochách přestaveb a v plochách zastavitelných).
Z bilance ploch změn vymezených v rámci ÚP Světec (viz příloha P.1 tohoto Odůvodnění ÚP Světec) vyplývá
(za předpokladu, že by všechny tyto plochy byly naplněny v maximální možné míře a v průměrné intenzitě využití
v cílové kvalitě bydlení), že ÚP Světec v plochách přestavby a v zastavitelných plochách pro bydlení vytváří
v návrhovém období územního plánu podmínky pro vznik 163 nových bytových jednotek. Predikovanou
potřebu kapacit ploch pro výstavbu nových bytů tak reálná kapacita ploch změn bydlení a smíšených obytných
vymezených v ÚP překračuje o téměř 1/3. Je však nezbytné vzít v úvahu fakt, že pro všechny plošně rozsáhlé
rozvojové plochy pro bydlení je v ÚP stanoveno pořadí změn v území a tempo rozvoje bydlení tak bude
v reálném čase přizpůsobeno reálné poptávce po plochách pro bydlení.
K možnému okamžitému využití pro rozvoj bydlení jsou v ÚP vymezeny plochy s kapacitou odpovídající 117
bytovým jednotkám (plochy bydlení a plochy smíšené obytné bez stanoveného pořadí změn v území a
zařazené do 1. etapy). Zbylá kapacita 46 bytových jednotek je zajištěna v plochách bydlení a plochách
smíšených obytných zařazených do 2. etapy, přičemž využití těchto ploch je podmíněno alespoň 70 procentním
využitím ploch bydlení a ploch smíšených obytných zařazených do 1. etapy.
Územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení (BV, SV) všechny disponibilní a pro rozvoj funkce bydlení urbanisticky
vhodné plochy v zastavěném území. Zbývající kapacitu rozvojových ploch pro bydlení uspokojuje ÚP Světec
vymezením ploch zastavitelných, mimo hranice zastavěného území, avšak vždy výhradně v bezprostřední vazbě
na zastavěné území. Všechny zastavitelné plochy pro bydlení důsledně navazují na stabilizované plochy pro
bydlení.
13

http//www.disparity.cz/data/usr_048_default/urbanka.pdf
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Díky využití veškerých ploch typu brownfields vhodných k revitalizaci na bydlení na území sídel a zároveň využití
proluk pro rozvoj bydlení v zastavěném území, vymezuje ÚP Světec z celkové výměry rozvojových ploch pro
funkci bydlení (BV, SV) až 28% ploch přestavby a 72% výměry ploch připadá na plochy zastavitelné (viz tabulka
níže). Tento poměr je velice příznivý a je dokladem, že ÚP využívá pro rozvoj bydlení všechny k tomu účelu
využití disponibilní a vhodné plochy (proluky) v rámci zastavěného území a tedy, že míra rozvoje mimo zastavěné
území s důsledkem záboru volné krajiny je adekvátní celkovému navrhovanému rozvoji území obce pro bydlení.
rozvojové plochy pro bydlení

plocha ha

%

Bydlení (BV) celkem

17,1404

100

3,5587

20,76

z toho zastavitelné plochy (Z)

13,5817

79,24

Plochy smíšené obytné (SV) celkem

1,7118

100

1,7118

100

0

0

18,8522

100

5,2705

27,96

13,5817

72,04

z toho plochy přestavby (P)

z toho plochy přestavby (P)
z toho zastavitelné plochy (Z)
Plochy bydlení (BV, SV) celkem
z toho plochy přestavby (P)
z toho zastavitelné plochy (Z)

Obrázek Schéma rozvoje bydlení (plochy bydlení s plochy smíšené obytné) s rozlišením na plochy přestavby a plochy zastavitelné.

Důležitým nástrojem pro usměrnění rozvoje území obce je stanovení pořadí změn v území (etapizace). Územní
plán pro plošně rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení, zejména pak pro rozvojové plochy na okraji zastavěného

227

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

území na přechodu do volné krajiny, stanovuje pořadí změn v území. ÚP Světec tak navrhuje pro rozvoj bydlení
52% výměry ploch s podmínkou etapizace, přičemž do 1. etapy zařazuje 22 % výměry všech ploch pro
bydlení a do 2. etapy zařazuje 30 % výměry všech ploch pro bydlení.
rozvojové plochy pro bydlení
plocha ha

%
z celkové
výměry
ploch

18,853

100

z toho plochy bez stanovené etapizace

8,991

48%

z toho plochy zařazené v 1. etapě

4,205

22%

z toho plochy zařazené v 2. etapě

5,657

30%

Plochy bydlení (BV, SV) celkem

Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Chotějovice

ÚPO (plocha č. 2)
Změna 1 ÚPO (plocha č. 12)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

04-P

BV – bydlení venkovské

BPEJ 2.tř. ochrany, OP letecké stavby, OP el. vedení, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha byla ve shodné rozsahu a pro shodný způsob využití („území individuálního bydlení – rodinné domy“) vymezena v
ÚPO Světec (plocha č. 2). V rámci Změny č. 1 ÚPO Světec byla shodná plocha vymezena ve shodném rozsahu jako
„území hromadného bydlení – bytové domy“.
V minulých letech byla jižní část plochy zastavěna řadovými rodinnými domy. Nový územní plán tedy preferuje severní,
dosud nezastavěnou část plochy, vymezit opět pro bydlení v rodinných domech (BV – bydlení venkovské) tak, jak tomu
bylo v platném ÚPO Světec.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i schváleného
Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci
zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území.
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území na nároží ulic Dvořákova a Palackého v Chotějovicích.
Vymezením plochy dochází k využití dosud volné nezastavěné parcely obklopené stabilizovaným obytným územím a
k logickému dotvoření zástavby ulice.
Plocha je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
S ohledem na umístění plochy v zastavěném území je plocha velmi výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávajících ulic v okolí plochy, tedy bez nároků na vyvolané
investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
05-Z

BV – bydlení venkovské

Chotějovice

ÚPO (plocha č. 3)

BPEJ 2. tř. ochrany, OP letecké stavby, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití („území zemědělské výroby, služeb a zařízení – bydlení
venkovské“) vymezena v ÚPO Světec (plocha č. 3). Územní plán Světec tuto plochu vymezuje pro BV.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha se nachází v přímé návaznosti na zastavěné území a je vymezena s cílem vyplnění rohové proluky na hranici
zastavěného území a tedy s cílem dotvoření urbanistické struktury severního okraje sídla Chotějovice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze
stávající ulice Revoluční procházející po východní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
06a-Z

BV – bydlení venkovské

Chotějovice

Změna 1 ÚPO (plocha č. 11)

BPEJ 2. tř. ochrany, OP silnice III. tř., OP letecké stavby, el. vedení, OP el. vedení, vodovod, vodovod provozní vody,
kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Teplice v Čechách
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití („území individuálního bydlení – rodinné domy“) vymezena ve
Změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 11). Územní plán Světec tuto plochu vymezuje pro bydlení venkovské.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha se nachází v přímé návaznosti na zastavěné území a je vymezena s cílem vyplnění rohové proluky na hranici
zastavěného území a tedy s cílem dotvoření urbanistické struktury severovýchodního okraje sídla Chotějovice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze
stávající ulice Revoluční procházející po západní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní
a technické infrastruktury.
18-Z

BV – bydlení venkovské

Světec

Změna 1 ÚPO (plocha č. 10)

poddolované území, OP letecké stavby, rozvodna/transformovna, el. vedení, OP el. vedení, kanalizace, OP radioreléové
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

trasy/radaru, území s archeologickými nálezy, OP silnice II. tř, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena dle Změny č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 10), se shodným způsobem využití, avšak v redukovaném
rozsahu.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované urbanistické struktury jádrového
území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického
jádra obce Světec s obytnou zástavnou podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park a
výhledově také zámecký park ve Světci tak, aby obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku
přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci sociálním patologickým jevům.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území jako součást souboru ploch bydlení 18-Z, 19a-Z a 19b-P (a
navazující plochy územní rezervy R06) a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení z ulice Školní probíhající severně od této plochy a ze stávající místní komunikace
propojující ulice Školní a Kostomlatská probíhající po východní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do
veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby a hospodárného nakládání se ZPF je rozvojová plocha 18 zařazena do 2.
etapy výstavby po přednostním využití přilehlých ploch 19a-Z, 19b-P a 22-P.
19a-Z

BV – bydlení venkovské

Světec

Změna 1 ÚPO (plocha č. 10)

poddolované území, OP silnice II. tř., OP letecké stavby, OP radioreléové trasy/radaru, rozvodna/transformovna, el. vedení,
OP el. vedení, kanalizace, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci Změny č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 10).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované urbanistické struktury jádrového
území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického
jádra obce Světec s obytnou zástavnou podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve
Světci tak, aby obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci
sociálním patologickým jevům.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území jako součást souboru ploch bydlení 18-Z, 19a-Z a 19b-P (a
navazující plochy územní rezervy R06) a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení ze stávající místní komunikace propojující ulice Školní a Kostomlatská probíhající po
východní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby a hospodárného nakládání se ZPF je rozvojová plocha 19 rozdělena do dvou
etap výstavby, přičemž plochy 19a-Z a 19b-P jsou zařazeny do 1. etapy výstavby.
19b-P

BV – bydlení venkovské

Světec

Změna 1 ÚPO (plocha č. 10)

poddolované území, OP silnice II. tř., OP letecké stavby, kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II.
stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci Změny č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 10).
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i schváleného
Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci
zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území.
Plocha je vymezena jako část rozsáhlejší plochy 19 zasahující právě v rozsahu plochu 19b-P do zastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované urbanistické struktury jádrového
území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického
jádra obce Světec s obytnou zástavnou podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve
Světci tak, aby obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci
sociálním patologickým jevům.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající místní komunikace propojující ulice Školní a Kostomlatská
probíhající po východní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby a hospodárného nakládání se ZPF je rozvojová plocha 19 rozdělena do dvou
etap výstavby, přičemž plochy 19a-Z a 19b-P jsou zařazeny do 1. etapy výstavby.
22-P

BV – bydlení venkovské

Světec

poddolované území, OP letecké stavby, kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i schváleného
Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci
zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území.
Plocha je vymezena s cílem doplnění oboustranného obestavění ulice Kostomlatská z jižní strany a tedy s cílem
hospodárného využití dopravní a technické infrastruktury.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované urbanistické struktury jádrového
území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického
jádra obce Světec s obytnou zástavnou podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve
Světci tak, aby obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci
sociálním patologickým jevům.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice Kostomlatská probíhající po severní straně plochy, tedy
bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby a hospodárného nakládání se ZPF je celá rozvojová lokalita v jihozápadní
části Světce, tvořená plochami 18, 19 a 22 rozdělena do dvou etap výstavby, přičemž plocha přestavby 22-P je s cílem
přednostního využití disponibilních ploch v zastavěném území zařazena do 1. etapy výstavby.
26-P

VD – drobná a řemeslná výroba

Světec

ÚPO (plocha č. 1, plocha č. 2) – jiný
způsob využití

území s archeologickými nálezy, poddolované území, národní kulturní památka, OP el. vedení, ochranné pásmo II. stupně
II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu v rámci ÚPO Světec (plocha č. 1 a 2), avšak s jiným způsobem využití (bydlení).
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i schváleného
Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci
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katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území.
Plocha je v současné době využívána z části pro výrobu, v severní části je bez využití. Důvodem k vymezení plochy 26-P je
konverze části plochy stávající betonárky a navazujících okolních pozemků v bezprostřední vazbě na historické jádro obce
Světec na bydlení. Plocha 26-P umožní přesunout výrobní aktivit dále od jádrového území Světce, do urbanisticky
vhodnější polohy. Plocha 26-P umožní přesunout výrobní aktivit dále od Světce, do urbanisticky vhodnější polohy. Odsun
výroby z blízkosti zámku severním směrem do plochy 26-P zároveň zajistí nezbytnou funkčnost a prostupnost veřejného
prostranství (ulice Zámek), jehož prostřednictvím je ze severu dopravně napojen areál zámku s budovou obecního úřadu.
Plocha je vymezena v rámci zastavěného území a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná
na stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice Zámek probíhající po jižní straně plochy, tedy bez nároků na
vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
27-P

BV – bydlení venkovské

Světec

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i schváleného
Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci
zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území.
Důvodem k vymezení plochy 27-P je urbanistické dotvoření severní části historického jádra obce Světec a zkompaktnění
sídla Světec a posílení historického jádra jako těžiště urbanistické struktury sídla Světec. Cílem je také obestavění plochy
zámeckého parku po jeho obvodu tak, aby zástavba po obvodu parku vytvářela využití parku přirozenou sociální kontrolu,
jako prevenci sociálně patologickým jevům.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena v rámci zastavěného území a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná
na stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice Zámek probíhající po severní straně plochy, tedy bez nároků na
vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
32-Z

BV – bydlení venkovské

Světec

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území s cílem urbanistického dotvoření a ukončení východního
konce ulice Krupská, navazující na historické jádro obce Světec. Plocha je vymezena v rozsahu stávajících soukromých
zahrad v návaznosti na stabilizované plochy bydlení a stabilizované plochy smíšené obytné v centrální části obce Světec.
Vymezením plochy v kombinaci s vymezenými sousedními rozvojovými plochami bydlení 33-Z a 34a-Z a 34b-Z dochází
k urbanistickému dotvoření východního okraje jádrového území obce Světec, sídla Světec.
Plocha je vymezena a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického
vybavení ze stávající ulice Krupská probíhající po jižní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch bydlení směrem do volné
krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-P a 34 rozděleny do dvou
etap výstavby, přičemž plocha 32-Z je zařazena do 2. etapy výstavby a její využití je podmíněno alespoň 70 procentní
naplněností ploch 35-P a 34a-Z zařazených do 1. etapy výstavby.
33-Z

BV – bydlení venkovské

Světec
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
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zdroj vymezení plochy
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podrobné odůvodnění vymezení plochy

OP letecké stavby, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Teplice v Čechách
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území s cílem urbanistického dotvoření a ukončení východního
konce ulice Krupská, navazující na historické jádro obce Světec. Plocha je vymezena v rozsahu stávajících soukromých
zahrad v návaznosti na stabilizované plochy bydlení a stabilizované plochy smíšené obytné v centrální části obce Světec.
Vymezením plochy v kombinaci s vymezenými sousedními rozvojovými plochami bydlení 32-Z a 34a-Z a 34b-Z dochází
k urbanistickému dotvoření východního okraje jádrového území obce Světec, sídla Světec.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze
stávající ulice Krupská probíhající po severní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a
technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch bydlení směrem do volné
krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-P a 34 rozděleny do dvou
etap výstavby, přičemž plocha 33-Z je zařazena do 2. etapy výstavby a její využití je podmíněno alespoň 70 procentní
naplněností ploch 35-P a 34a-Z zařazených do 1. etapy výstavby.
34a-Z

BV – bydlení venkovské

Světec

částečně ÚPO (plocha č. 5)
částečně Změna 1 ÚPO (pl. č. 11)

poddolované území, OP silnice II. tř., OP letecké stavby, el. vedení, OP el. vedení, vodovod, kanalizace, OP radioreléové
trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně s plochou 5 v platném ÚPO Světec a
částečně s plochou 11 ve Změně č. 1 ÚPO Světec.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované urbanistické struktury jádrového
území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického
jádra obce Světec s obytnou zástavnou podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve
Světci tak, aby obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci
sociálním patologickým jevům.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající místní komunikace propojující ulice Krupská a Kostomlatská
probíhající po západní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch bydlení směrem do volné
krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-Paa 34 rozděleny do dvou
etap výstavby, přičemž plocha 34a-Z je zařazena do 1. etapy výstavby.
34b-Z

BV – bydlení venkovské

Světec

Změna 1 ÚPO (plocha č. 11)

poddolované území, OP silnice II. tř., OP letecké stavby, el. vedení, OP el. vedení, vodovod, kanalizace, OP radioreléové
trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně s plochou 5 v platném ÚPO Světec a
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

částečně s plochou 11 ve Změně č. 1 ÚPO Světec.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované urbanistické struktury jádrového
území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického
jádra obce Světec s obytnou zástavnou podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve
Světci tak, aby obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci
sociálním patologickým jevům.
Plocha je společně s navazující plochou 34a-Z vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a je prostřednictvím
navazující plochy 34a-Z výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického
vybavení ze stávající místní komunikace propojující ulice Krupská a Kostomlatská probíhající po západní straně plochy a
potenciálně také přímo ze silnice II/258 procházející po jižní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do
veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch bydlení směrem do volné
krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-Pa34 rozděleny do dvou
etap výstavby, přičemž plocha 34b-Z je zařazena do 2. etapy výstavby a její využití je podmíněno alespoň 70 procentní
naplněností ploch 35-P a 34a-Z zařazených do 1. etapy výstavby.
35-P

BV – bydlení venkovské

Světec

částečně ÚPO (plocha č. 6) –
územní rezerva

sesuvné území, poddolované území, OP letecké stavby, el. vedení, OP el. vedení, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné
pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha byla částečně vymezena v ÚPO Světec jako územní rezerva pro bydlení.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i schváleného
Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci
zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území.
Plocha je v současné době využívána jako zahrádková osada. S ohledem na polohu plochy v bezprostřední vazbě na
historické jádro obce však plocha vykazuje značný rozvojový potenciál, který není využitím pro individuální rekreaci na
zahrádkách dostatečně naplněn.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované urbanistické struktury jádrového
území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického
jádra obce Světec s obytnou zástavbou podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve
Světci tak, aby obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci
sociálním patologickým jevům.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně
napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající místní komunikace propojující ulice Školní a Kostomlatská
probíhající po východní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch bydlení směrem do volné
krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-Pa34 rozděleny do dvou
etap výstavby, přičemž plocha 35-P je zařazena do 1. etapy výstavby.
38-Z

BV – bydlení venkovské

Světec
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

OP letecké stavby, OP el. vedení, vodovod, kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena dle Změny č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 12), se shodným způsobem využití, avšak v redukovaném
rozsahu.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu dokončení urbanistické struktury jižního okraje sídla Světec na přechodu do rekultivované
krajiny Radovesické výsypky.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území, vyplňuje proluku mezi, vyplňuje proluku mezi stabilizovanou
zástavbou podél ulice Kostomlatská a rozvojovou plochou 39-Z a přirozeně dotváří jižní hranu zástavby podél komunikace.
Je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávajících místních komunikací vedených po jižní a severovýchodní straně plochy, tedy bez významných nároků na
vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
39-Z

BV – bydlení venkovské

Světec

OP silnice II. tř., OP letecké stavby, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Teplice v Čechách
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající obytnou samotu jižně od silnice II/258 v jižní části Světce z důvodu integrace
této samoty do urbanistické struktury jádrového území obce Světec.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a navazuje na stabilizovanou plochu bydlení samoty jižně od
silnice II/258 a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické
infrastruktury ze stávající místní komunikace vedoucí po jihozápadní straně plochy nebo přímo ze silnice II/258 vedoucí po
severním okraji plochy, tedy bez významných nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
40-P

BV – bydlení venkovské

Pohradice

poddolované území, CHLÚ, ložisko nerostných surovin, vodovod, kanalizace, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je v ÚPO Světec vymezena jako stabilizovaná plocha pro zemědělskou výrobu a služby.
V dané ploše se nachází ruina bývalé zemědělské usedlosti a plocha vykazuje znaky brownfields. Hlavním důvodem pro
vymezení plochy je tak požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i schváleného Zadání ÚP Světec
pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci zastavěného území
(zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Plocha je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
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katastrální území
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limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
S ohledem na umístění plochy v zastavěném území je plocha velmi výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice vedoucí severně od plochy, tedy bez nároků
na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
41-P

BV – bydlení venkovské

Pohradice

ÚPO (plocha č. 1)

poddolované území, CHLÚ, ložisko nerostných surovin, vodovod, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je ve stejném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena v ÚPO Světec (plocha č. 1).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky v zastavěném území, obklopené stabilizovanou obytnou zástavbou. Důvodem
vymezení plochy je stabilizace urbanistické struktury historického jádra sídla Úpoř a intenzifikace využití zastavěného
území.
Plocha je vymezena dále s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
S ohledem na umístění plochy v zastavěném území je plocha velmi výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající silnice III/25326 vedoucí severně od plochy, tedy
bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
43-Z

BV – bydlení venkovské

Pohradice

ÚPO (plocha č. 3)

poddolované území, CHLÚ, OP silnice III. tř., ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci ÚPO Světec (plocha č. 3).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a je vymezena z důvodu žádoucího oboustranného
obestavění severní strany silnice III/25326.
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze
stávající silnice III/25326 procházející po jižní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a
technické infrastruktury.
45-Z

BV – bydlení venkovské

Štrbice

Změna 1 ÚPO (plocha č. 12)

el. vedení, OP el. vedení, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití ve změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 12).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a stabilizované plochy bydlení a je vymezena z důvodu
žádoucího doplnění chybějícího oboustranného obestavění severní strany silnice II/258 a dokončení urbanistické struktury
severního okraje sídla Štrbice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávající silnice II/258 procházející po jižní straně plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
46-P

BV – bydlení venkovské

Štrbice

ÚPO (plocha č. 3) - částečně

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena se shodným způsobem využití a v částečně shodném rozsahu v ÚPO Světec (plocha č. 3).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky ve stabilizované obytné zástavbě v zastavěném území sídla Štrbice. Plocha je
v současné době využívána jako zahrada a vzhledem ke své poloze disponuje potenciálem intenzifikace využití.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je tedy požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i
schváleného Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy
v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území. Vymezením plochy dochází ke scelení uliční fronty zástavby podél silnice II/258 a k jejímu
oboustrannému obestavění a tedy ke stabilizaci urbanistické struktury zástavby sídla Štrbice.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

stávající silnice II/258 procházející po severní straně plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
47-P

BV – bydlení venkovské

Štrbice

ÚPO (plocha č. 1)

kanalizace, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci ÚPO Světec (plocha č. 1).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky ve stabilizované obytné zástavbě v zastavěném území sídla Štrbice. Plocha je
v současné době využívána jako zahrada a vzhledem ke své poloze disponuje potenciálem intenzifikace využití.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je tedy požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i
schváleného Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy
v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území. Vymezením plochy dochází ke scelení a ke zkompaktnění urbanistické struktury sídla Štrbice.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávajících ulic kolem plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
48-P

BV – bydlení venkovské

Štrbice

ÚPO (plocha č. 2)

kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci ÚPO Světec (plocha č. 2).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky ve stabilizované obytné zástavbě v zastavěném území sídla Štrbice. Plocha je
v současné době využívána jako zahrada a vzhledem ke své poloze disponuje potenciálem intenzifikace využití.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je tedy požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i
schváleného Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy
v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území. Vymezením plochy dochází ke scelení a ke zkompaktnění urbanistické struktury sídla Štrbice.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávajících ulic kolem plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
49-Z

BV – bydlení venkovské

Štrbice
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Změna 1 ÚPO (plocha č. 11)
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v
Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití ve změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 11).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a stabilizované plochy bydlení v jižní části sídla Štrbice a je
vymezena z důvodu doplnění urbanistické struktury jižního okraje sídla Štrbice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávající místní komunikace procházející po severní straně plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do
veřejné dopravní a technické infrastruktury.
50-P

BV – bydlení venkovské

Štrbice

ÚPO (plocha č. 5)

vodovod, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v ÚPO Světec (plocha č. 5).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky ve stabilizované obytné zástavbě v zastavěném území sídla Štrbice. Plocha je
v současné době využívána jako zahrada a vzhledem ke své poloze disponuje potenciálem intenzifikace využití.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je tedy požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i
schváleného Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy
v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území. Vymezením plochy dochází ke scelení uliční fronty zástavby podél silnice II/258 a k jejímu
oboustrannému obestavění a tedy ke stabilizaci urbanistické struktury zástavby sídla Štrbice.
Vymezením plochy dochází ke scelení uliční fronty zástavby podél silnice II/258 a k jejímu oboustrannému obestavění a
tedy ke stabilizaci urbanistické struktury zástavby sídla Štrbice.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávající silnice II/258 procházející po jižní straně plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
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BV – bydlení venkovské

Štrbice
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ÚPO (plocha č. 4)

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v
Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v ÚPO Světec (plocha č. 4).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky ve stabilizované obytné zástavbě v zastavěném území sídla Štrbice. Plocha je
v současné době využívána jako zahrada a vzhledem ke své poloze disponuje potenciálem intenzifikace využití.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je tedy požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR ČR, ZÚR ÚK i
schváleného Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy
v rámci zastavěného území (zejména pak plochy brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu
nezastavěného území. Vymezením plochy dochází ke scelení uliční fronty zástavby podél silnice II/258 a k jejímu
oboustrannému obestavění a tedy ke stabilizaci urbanistické struktury zástavby sídla Štrbice.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávající silnice II/258 procházející po severní straně plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
52-Z

BV – bydlení venkovské

Štrbice

částečně ÚPO (plocha č. 9)

OP silnice II. tř., radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Teplice v Čechách
Plocha je vymezena dle ÚPO Světec (plocha č. 9), se shodným způsobem využití, avšak v redukovaném rozsahu.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a stabilizované plochy bydlení a je vymezena z důvodu
žádoucího doplnění chybějícího oboustranného obestavění jižní strany silnice II/258. Plocha zahrnuje i pozemek, na kterém
bylo vydáno stavební povolení (parcela p.p.č. 82/11) a na kterém již byla realizována stavba rodinného domu.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávající silnice II/258 procházející po severní straně plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
53-Z

BV – bydlení venkovské

Štrbice
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn bydl ení ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy
Změna 1 ÚPO (plocha č. 10)

OP silnice II. tř., rozvodna/transformovna, el. vedení, OP el. vedení, plynovod, vodovod, kanalizace, OP radioreléové
trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně v ÚPO Světec (plocha č. 8) a
částečně ve Změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 10).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní plochy v zastavěném
území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu
brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů
v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem podmínky pro přiměřený rozvoj
bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle
Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení
každodenní potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.), přiměřenou
míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro rozvoj bydlení pro místní obyvatele
navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit
podmínky sociální soudržnosti společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce
zániku místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a stabilizované plochy bydlení a je vymezena z důvodu
žádoucího doplnění chybějícího oboustranného obestavění severní strany silnice II/258.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávající silnice II/258 procházející po jižní straně plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
54-Z

BV – bydlení venkovské

Světec

OP silnice II. tř., ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro výstavbu rodinného domu majitele navazujícího kynologického cvičiště na severním okraji
zastavěného území sídla Světec.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a s cílem
postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro
bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze
stávající silnice II/258 procházející po jihovýchodní straně plochy, tedy bez nároků na zásadní vyvolané investice do
veřejné dopravní a technické infrastruktury.
56-Z

BV – bydlení venkovské

Štrbice

zhotovitel na základě projednání

OP lesa, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro napravení skutečného stavu v území. Na předmětných pozemcích jsou již realizovány stavby, na
základě platného stavebního povolení č.j.: 212/330-Vo/1998 ze dne 11.5.1998, nejsou však zkolaudovány a zaneseny
v katastrální mapě. Pozemek je stále veden jako ZPF.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo zastavitelné plochy RI, která byla z návrhu Úp vypuštěna na základě stanovisek ke společnému jednání.
Legenda zdrojů
ÚPO – Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, schválená 14.10.2002)
Změna 1 ÚPO – Změna č. 1 Územního plánu obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, vydaná 6.10.2010)
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Plochy rekreace
(k bodu C13 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn r ekreace
Rekreace je vedle bydlení, občanského vybavení a práce jedna ze čtyř základních funkčních složek každého
urbanizovaného území a nezastupitelnou složkou struktury každé obce. Rekreace uspokojuje základní lidské
potřeby na odpočinek, relaxaci a trávení volného času.
Rekreace v území každé obce nabývá nejrůznějších podob a forem. Každá z forem rekreace má přitom také
rozdílné nároky na lokalizaci v území, dostupnost a přístupnost z obytných území, rozdílné prostorové nároky a
rozdílné nároky na základní a doprovodnou infrastrukturu rekreace, na dopravní napojení a napojení na sítě
technické infrastruktury.
Území obce Světec disponuje mimořádným potenciálem pro rozvoj jak každodenní rekreace obyvatel obce a
okolních obcí, tak pro rozvoj hromadné rekreace realizované jako součást cestovního ruchu. Rozsáhlá území
rekultivovaná po povrchové těžbě nacházející se na území obce Světec i v jejím bezprostředním sousedství
nabídnou, po stabilizaci a dokončení provedených rekultivací, rozsáhlé plochy pro uskutečňování sportovních a
rekreačních aktivit ve volné krajině. Plochy rekultivovaných výsypek poskytnou zázemí zejména pro pěší a
cyklistickou turistiku (včetně terénní), pro in-line, pro herní aktivity dětí i dospělých a pro pobyt v přírodě. Obec
Světec přitom leží na úpatí turisticky vysoce atraktivního území Českého středohoří. Zásadní potenciál rozvoje
rekreace na území obce Světec pak v neposlední řadě představuje řeka Bílina, podél níž je plánována
nadregionálně významná cyklotrasa propojující obce podél toku řeky od jejího pramene až k ústí do Labe, řeka
Bílina je navíc vodáckou trasou, jejíž atraktivita stále stoupá.
V oblasti rekreace tak územní plán primárně vytváří podmínky pro možný rozvoj obce Světec jako vstupní brány
do Českého středohoří i do krajiny rekultivované po těžbě. Na území obce Světec by mělo vzniknout zázemí pro
rekreační aktivity, pro možnost ubytování, stravování, sportovní zařízení, parkování apod. Kromě toho územní
plán navrhuje rozvoj potenciálu vodní plochy Márinka pro letní rekreaci a pro každodenní rekreaci obyvatel obce.
Kolem vodní plochy Márinka navrhuje územní plán vybudování zázemí pro vodáckou turistiku a nové plochy
veřejné zeleně pro prostupnost okolí vodní plochy Márinka a pravého břehu řeky Bíliny.
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Pro rozvoj individuálních forem rekreace na území obce navrhuje územní plán rozvoj nových zahrádkových osad.
Rekreace v zahrádkových osadách je pro středoevropský prostor, a zejména pak pro prostředí České republiky,
jednou z nejcharakterističtějších forem každodenní, případně víkendové individuální rekreace. Rekreace se
uskutečňuje formou individuálního zahrádkaření na soukromých zahradách, umístěných nejčastěji na okraji
zastavěného území obce, často také v prostorově izolovaných polohách ve volné krajině, ve vazbě na železniční
trati a v rámci nejrůznějších periferních poloh, se zhoršenou dopravní dostupností a obslužností.
Zahrádkové osady se s ohledem na vysoký podíl vzrostlé zeleně a vegetace také výrazně podílejí na příznivých
podmínkách pro životní prostředí, zejména na příznivých klimatických podmínkách území obce. Plochy
zahrádkových osad jsou také nedílnou součástí systému sídelní zeleně a jejich plochy se tak podílejí také na
kompozici území a vnějším obraze jednotlivých sídel.
Na území obce se v současné době nachází hned několik zahrádkových osad. Cílem územního plánu je pokud
možno zachovat stávající bilanci kapacit zahrádkových osad a vytvořit podmínky pro jejich další možný rozvoj.
Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn rekreace (jedno tl ivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Světec

Změna č. 1 ÚPO (plocha č. 10) – jiný
způsob využití

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

14-Z

RI – rekreace individuální

území s archeologickými nálezy, poddolované území, OP silnice II. tř., OP letecké stavby, OP radioreléové trasy/radaru,
ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezená ve shodném rozsahu ve Změně č. 1 ÚPO Světec, kde je součástí plochy č. 10 vymezené pro
individuální bydlení.
Plocha je součástí rozvojového území pro rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rekreace, sportu a
veřejné zeleně pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a území pro každodenní rekreaci obyvatel obce okolo vodní plochy
Márinka. Soubor ploch pro rekreaci, sport a veřejnou zeleň okolo vodní plochy Márinka vytváří základní předpoklad pro
rozvoj obce Světec jako jedné z budoucích vstupních bran do turisticky vysoce atraktivního území Českého středohoří a do
rekreačně využívaného území Radovesické výsypky. Cílem vymezení plochy je podpora rekreačního využívání území a
potvrzení již existujících rekreačních staveb.
Plocha rekreace přispěje ke kultivaci a intenzifikaci využití údolní nivy řeky Bíliny a území navazujícího na vodní plochu
Márinka.
24-P

RZ – rekreace v zahrádkových osadách

Světec

území s archeologickými nálezy, poddolované území, OP silnice II. tř., záplavové území Q100, OP letecké stavby, el.
vedení, OP el. vedení, vodovod, kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro založení nové zahrádkové osady ve vazbě na stávající zahrádkovou osadu při severním okraji
zámeckého parku ve Světci. Důvodem vymezení plochy je doplnění systému sídelní zeleně obce o nový prvek a podpora
individuálních forem rekreace na území obce, v návaznosti na stabilizovanou plochu zahrádkové osady.
Nová zahrádková osada je vymezena také z důvodu kompenzace za rušenou zahrádkovou osadu v jihovýchodní části sídla
Světec (navržena ke konverzi na plochu bydlení 35-P) a vytváří územní rezervu pro možné budoucí vymístění
bezprostředně sousedící zahrádkové osady ve Světci ze záplavového území a aktivní zóny záplavového území řeky Bíliny.
Legenda zdrojů
ÚPO – Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, schválená 14.10.2002)
Změna 1 ÚPO – Změna č. 1 Územního plánu obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, vydaná 6.10.2010)

Plochy občanského vybavení
(k bodu C14 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
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§ schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
§ Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
§ Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
§ Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn o bčanského vybavení
Občanské vybavení je vedle bydlení, práce a rekreace jedna ze čtyřech základních funkčních složek každého
urbanizovaného území a nezastupitelnou složkou každé obce. Občanské vybavení uspokojuje základní lidské
potřeby a nároky na vzdělávání, zdravotnictví a sociální péči, kulturu, osvětu, sport, zábavu, stravování,
ubytování, obchodní prodej, služby, apod.
Pro umisťování občanského vybavení v území je zásadní co možná prostorově a provozně nejtěsnější vazba na
funkci bydlení. Blízkost funkce bydlení a občanského vybavení je základním předpokladem pro zabezpečení
optimální dostupnosti občanského vybavení pro každého obyvatele obce bez rozdílu sociálního statutu, věku,
pohlaví, zdravotního stavu apod. Bez občanského vybavení, zvláště pak bez občanského vybavení každodenní
potřeby, se žádný obyvatel obce neobejde, a proto musí být dobře, bez kolizně a pokud možno bezbariérově
přístupné.
S cílem dosažení maximálně těsné vazby mezi bydlením a občanským vybavením umožňuje územní plán
přednostně umisťování občanského vybavení v plochách smíšených obytných, kde je vzájemné prostorové
promísení funkce bydlení a občanského vybavení základním předpokladem využití ploch. Pro možný rozvoj
občanského vybavení v plochách smíšených obytných vymezuje územní plán plochy přestavby 28-P a 29-P
v severní části historického jádra obce, tedy v návaznosti na těžiště osídlení obce Světec.
Z důvodu možného rozvoje sportovních staveb a sportovních zařízení jako zázemí rozsáhlých rekreačních ploch
rekultivovaných území po povrchové těžbě a souvisejících činnostech (Radovesická výsypka, bývalé odkaliště
Eleonora) vymezuje územní plán samostatné plochy sportu (OS).
Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn obča nského vybaven í (jed notlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Chotějovice

ÚPO (plocha č. 4),
Změna 1 ÚPO (plocha č. 4)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

02-Z

OS - plocha občanského vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení

BPEJ 2. tř. ochrany, OP památného stromu, OP silnice I. tř., OP silnice 3. tř., OP letecké stavby, OP plyn. objektu,
plynovod, BP plynovodu, vodovod, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena částečně v ÚPO Světec a částečně ve Změně č. 1
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn obča nského vybaven í (jed notlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

ÚPO Světec.
Plocha je vymezena z důvodu vybudování hlavního sportovního zázemí obytného sídla Chotějovice. V rámci části obce
Chotějovice absentuje kvalitativně i kapacitně odpovídající sportovní vybavení sloužící pro uspokojení potřeb každodenní
rekreace obyvatel této části obce. Vybavení každého sídla na území obce odpovídajícím a dostupným zařízením pro sport,
zejména například fotbalovým nebo víceúčelovým hřištěm či dalšími sportovními plochami a hřišti, je žádoucí pro vytvoření
podmínek pro trávení volného času dětí jako prevence kriminality a sociálně patologických jevů dětí a mladistvých.
Legenda zdrojů
ÚPO – Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, schválená 14.10.2002)
Změna 1 ÚPO – Změna č. 1 Územního plánu obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, vydaná 6.10.2010)

Plochy veřejných prostranství
(k bodu C15 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn v eřejných prostranství
Veřejná prostranství vytvářejí jeden ze základních systémů struktury každého území. Systém veřejných
prostranství zabezpečuje základní fungování každého území, jeho prostupnost a dostupnost jeho jednotlivých
částí, dostupnost jednotlivých pozemků a staveb na nich. Systém veřejných prostranství v sobě integruje většinu
dalších, pro fungování území, nezastupitelných systémů, jako je systém dopravní, systémy technické
infrastruktury, ale také významné složky systému sídelní zeleně.
Utváření veřejných prostranství a jejich optimální dostupnost z ploch bydlení, je základním předpokladem pro
rozvoj udržitelné komunity místních obyvatel. Veřejná prostranství a jejich celý systém plní kromě čistě utilitárních
provozních a dopravně-technických rolí také zásadní roli sociální. Veřejná prostranství jsou místy setkávání lidí,
místy jejich vzájemných interakcí, komunikace, výměny názorů a myšlenek. Ve veřejných prostranstvích se
formuje místní komunita, společenství obyvatel obce.
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Veřejná prostranství s významným uplatněním vegetace (veřejná zeleň) mají také zásadní environmentální
význam, zejména pak v zastavěných územích sídel, kde se podílejí na zlepšení mikroklimatu (zvlhčování a
ochlazování vzduchu, regulace proudění vzduchu, čistící efekt).
Veřejná prostranství v neposlední řadě plní roli prostorů pro trávení volného času a pro každodenní rekreaci,
zejména pro pobyt, chůzi a sportovní aktivity nenáročné na specifická sportovní zařízení (běh, jízda na kole, inline, apod.).
Vymezením nových ploch veřejných prostranství (PV) a ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV) ÚP
vytváří podmínky pro rozvoj prostorově spojitého a funkčně diferencovaného systému veřejných prostranství na
území celé obce a vytváří podmínky pro zajištění prostupnosti území obce včetně vazeb zastavěného území do
volné krajiny a pro zajištění dostupnosti jednotlivých částí sídel a stabilizovaných oddělených lokalit, resp.
jednotlivých pozemků a staveb na nich.
ÚP vytváří podmínky pro optimální dostupnost ploch veřejných prostranství zejména z obytných území a území
smíšených obytných. Nárůst ploch veřejných prostranství je adekvátní navrhovanému rozvoji bydlení a dalších
složek v území.
Vymezením ploch veřejné zeleně (ZV) ÚP vytváří podmínky pro každodenní rekreaci místních obyvatel a
zajištění příznivého a kvalitního životního prostředí v sídlech, především pak pro zlepšení kvality fyzického
prostředí (estetický a kompoziční význam zeleně, optická bariéra negativním jevům v území, orientační funkce
zeleně apod.) a hygieny prostředí a mikroklimatu (protihluková bariéra, zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení
prašnosti prostředí).
Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn veřej ných prostranstv í (jedno tl ivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Světec

Změna 1 ÚPO (plocha č. 14)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

07-Z

ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň

území s archeologickými nálezy, OP silnice II. tř., OP silnice III. tř., aktivní zóna záplavového území, záplavové území
Q100, OP letecké stavby, okraj lesa 50 m, radioreléová trasa, el. vedení, OP el. vedení, vodovod, kanalizace, OP
radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách,
evidovaný výskyt zvláště chráněného druhu živočichů (kriticky ohrožený jeřáb popelavý – Grus grus)
Plocha je ve shodném rozsahu a pro obdobný způsob využití („území pro sport a rekreaci“) vymezena ve Změně č. 1 ÚPO
Světec (plocha č. 14). Územní plán Světec tuto plochu vymezuje pro veřejnou zeleň, tedy pro extenzivnější a pro údolní
nivu řeky Bíliny lépe odpovídající způsob využití (např. vylučující zastavění), než platný ÚPO Světec.
Plocha je součástí rozvojového území pro rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rekreace, sportu a
veřejné zeleně pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a území pro každodenní rekreaci obyvatel obce okolo vodní plochy
Márinka. Plocha je vymezena pro nový park resp. lesopark okolo vodní plochy Márinka, zajišťující veřejnou prostupnost
okolo vodní plochy Márinka a pravého břehu řeky Bíliny pro chodce a cyklisty a určený pro každodenní rekreaci obyvatel
obce Světec i pro rekreaci dalších uživatelů rekreačního území ve vazbě na vodní plochu Márinka.
Vymezením plochy dochází k rozvoji systému sídelní zeleně obce Světec, jehož páteří jsou v současné době plochy
zámeckého parku a centrální parku ve Světci, o novou plochu veřejné zeleně. Vymezením plochy přispívá územní plán
zlepšení podmínek dostupnosti ploch veřejných prostranství a pro zlepšení podmínek každodenní rekreace pro obyvatele.
Plocha veřejné zeleně přispěje ke kultivaci a intenzifikaci využití údolní nivy řeky Bíliny a ke zvýšení atraktivity obce Světec
pro turisty.
09a-Z

ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň

Světec

OP silnice III. tř., aktivní zóna záplavového území, záplavové území Q100, OP letecké stavby, el. vedení, OP el. vedení,
kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Teplice v Čechách
Plochy 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a 10-Z jsou vymezeny z důvodu zajištění prostupnosti údolní nivy řeky Bíliny a propojení
jednotlivých obcí podél toku řeky mezi sebou navzájem pro rekreační pohyb i každodenní cesty pěších a cyklistů.
Prostupnost pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny přispěje významně ke zvýšení atraktivity všech obcí po toku řeky pro
cestovní ruch, zároveň zlepší dostupnost jednotlivých obcí podél toku řeky pro bezmotorovou dopravu a přispěje tak rozvoji
ekologicky šetrných forem dopravy na krátké a střední vzdálenosti.
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn veřej ných prostranstv í (jedno tl ivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Na základě Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euromanagers, prosinec 2012) a z ní vyplývajícího vymezení
základní sítě cyklotras na území Ústeckého kraje navrhuje územní plán vedení nadregionální cyklotrasy podél řeky Bílina, a
to částečně po stávajících veřejně přístupných účelových komunikacích (zejména v rámci rekultivované Radovesické
výsypky) v souběhu s řekou a částečně právě v rámcově navrhovaných veřejně přístupných břehů řeky Bíliny, tedy
bezprostředně v kontaktu s řekou.
09b-P

ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň

Světec

aktivní zóna záplavového území, záplavové území Q100, OP letecké stavby, el. vedení, OP el. vedení, OP radioreléové
trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plochy 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a 10-Z jsou vymezeny z důvodu zajištění prostupnosti údolní nivy řeky Bíliny a propojení
jednotlivých obcí podél toku řeky mezi sebou navzájem pro rekreační pohyb i každodenní cesty pěších a cyklistů.
Prostupnost pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny přispěje významně ke zvýšení atraktivity všech obcí po toku řeky pro
cestovní ruch, zároveň zlepší dostupnost jednotlivých obcí podél toku řeky pro bezmotorovou dopravu a přispěje tak rozvoji
ekologicky šetrných forem dopravy na krátké a střední vzdálenosti.
Na základě Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euromanagers, prosinec 2012) a z ní vyplývajícího vymezení
základní sítě cyklotras na území Ústeckého kraje navrhuje územní plán vedení nadregionální cyklotrasy podél řeky Bílina, a
to částečně po stávajících veřejně přístupných účelových komunikacích (zejména v rámci rekultivované Radovesické
výsypky) v souběhu s řekou a částečně právě v rámcově navrhovaných veřejně přístupných břehů řeky Bíliny, tedy
bezprostředně v kontaktu s řekou.
09c-Z

ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň

Světec

aktivní zóna záplavového území, záplavové území Q100, OP el. vedení, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plochy 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a 10-Z jsou vymezeny z důvodu zajištění prostupnosti údolní nivy řeky Bíliny a propojení
jednotlivých obcí podél toku řeky mezi sebou navzájem pro rekreační pohyb i každodenní cesty pěších a cyklistů.
Prostupnost pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny přispěje významně ke zvýšení atraktivity všech obcí po toku řeky pro
cestovní ruch, zároveň zlepší dostupnost jednotlivých obcí podél toku řeky pro bezmotorovou dopravu a přispěje tak rozvoji
ekologicky šetrných forem dopravy na krátké a střední vzdálenosti.
Na základě Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euromanagers, prosinec 2012) a z ní vyplývajícího vymezení
základní sítě cyklotras na území Ústeckého kraje navrhuje územní plán vedení nadregionální cyklotrasy podél řeky Bílina, a
to částečně po stávajících veřejně přístupných účelových komunikacích (zejména v rámci rekultivované Radovesické
výsypky) v souběhu s řekou a částečně právě v rámcově navrhovaných veřejně přístupných břehů řeky Bíliny, tedy
bezprostředně v kontaktu s řekou.
10-Z

ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň

Světec

aktivní zóna záplavového území, záplavové území Q100, kanalizace, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plochy 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a 10-Z jsou vymezeny z důvodu zajištění prostupnosti údolní nivy řeky Bíliny a propojení
jednotlivých obcí podél toku řeky mezi sebou navzájem pro rekreační pohyb i každodenní cesty pěších a cyklistů.
Prostupnost pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny přispěje významně ke zvýšení atraktivity všech obcí po toku řeky pro
cestovní ruch, zároveň zlepší dostupnost jednotlivých obcí podél toku řeky pro bezmotorovou dopravu a přispěje tak rozvoji
ekologicky šetrných forem dopravy na krátké a střední vzdálenosti.
Na základě Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euromanagers, prosinec 2012) a z ní vyplývajícího vymezení
základní sítě cyklotras na území Ústeckého kraje navrhuje územní plán vedení nadregionální cyklotrasy podél řeky Bílina, a
to částečně po stávajících veřejně přístupných účelových komunikacích (zejména v rámci rekultivované Radovesické
výsypky) v souběhu s řekou a částečně právě v rámcově navrhovaných veřejně přístupných břehů řeky Bíliny, tedy
bezprostředně v kontaktu s řekou.
23-P

PV - plocha veřejných prostranství

Světec

poddolované území, OP silnice II. tř., OP letecké stavby, kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II.
stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn veřej ných prostranstv í (jedno tl ivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Plocha je vymezena z důvodu možného zlepšení tvarového a prostorového řešení a rozhledových poměrů křižovatky
silnice II/258 (ulice Kostomlatská) a místní komunikace propojující ulici Kostomlatská a ulici Školní, s ohledem na
navrhovaný rozvoj obytné zástavby při západním okraji centrálního parku ve Světci (plochy 18-Z, 19-Z a 19-P) a s ním
související předpokládané posílení využití místní komunikace pro pěší a cyklisty.
30-P

PV - plocha veřejných prostranství

Světec

nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena z důvodu rozvoje prostorově spojitého systému veřejných prostranství obce s cílem zajištění podmínek
prostupnosti území obce. Plocha je vymezena pro prodloužení stávající ulice propojující silnici II/258 s areálem bývalého
hospodářského zázemí zámku dále na východ z důvodu zajištění vazby ulice do volné krajiny (s cílem zajištění
prostupnosti zastavěného území a zastavitelných ploch do krajiny) a pro zajištění dopravního napojení a dopravní obsluhy
nově vymezované plochy přestavby smíšené obytné 29-P na severním okraji historického jádra obce.
31-P

PV - plocha veřejných prostranství

Světec

plynovod, vodovod, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena z důvodu rozvoje prostorově spojitého systému veřejných prostranství obce s cílem zlepšení podmínek
prostupnosti území historického jádra obce. Plocha je vymezena pro propojení ulice Zámek s Preissigovým náměstím mimo
vlastní areál zámku tak, aby byl možný průjezd mezi jižní a severní částí historického jádra obce bez nutnosti průjezdu
areálem zámku.
Vymezení plochy má také zajistit lepší podmínky dopravní obsluhy nově vymezované plochy přestavby smíšené obytné 29P na severním okraji historického jádra obce.
36-P

PV - plocha veřejných prostranství

Světec

poddolované území, ložisko nerostných surovin, OP letecké stavby, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II.
stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena z důvodu zajištění veřejné pěší přístupnosti centrálního parku ve Světci z ulice Krupská v souvislosti
s návrhem konverze zahrádkové osady na bydlení.
62-Z

PV - plocha veřejných prostranství

Štrbice

PSÚ – Komplexní pozemkové
úpravy (KPÚ) v k.ú. Štrbice

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice (11/2016).
Je určena pro realizaci vedlejší polní cesty, která doplní a optimalizuje stávající cestní síť, zajistí zpřístupnění oplocených
zahrad a okolních zemědělských pozemků na západním okraji Štrbic a umožní jejich racionální obhospodařování.
Navržená cesta je napojena na stávající účelovou komunikaci a v souladu s PSÚ je vymezena v šířce 3,5 m.
63-Z

PV - plocha veřejných prostranství

Štrbice

PSÚ – K KPÚ v k.ú. Štrbice

ÚSES, sesuvné území, výsypka, staré důlní dílo, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice (11/2016).
Je určena pro realizaci doplňkové polní cesty, která optimalizuje stávající cestní síť, zajistí zpřístupnění zemědělských a
lesních pozemků na západním okraji Štrbic a umožní jejich racionální obhospodařování. Navržená cesta je napojena na
stávající účelovou komunikaci a v souladu s PSÚ je vymezena v šířce 3,5 m.
64-Z

PV - plocha veřejných prostranství

Štrbice

PSÚ – KPÚ v k.ú. Štrbice

OP silnice II. třídy, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice (11/2016).
Je určena pro realizaci vedlejší polní cesty, která doplní a optimalizuje stávající cestní síť, zajistí zpřístupnění zahrad na
jihovýchodním okraji Štrbic a umožní jejich racionální obhospodařování. Navržená cesta je napojena na silnici II/258 a
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn veřej ných prostranstv í (jedno tl ivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

v souladu s PSÚ je vymezena v šířce 4 m.
Legenda zdrojů
ÚPO – Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, schválená 14.10.2002)
Změna 1 ÚPO – Změna č. 1 Územního plánu obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, vydaná 6.10.2010)
Plán společných zařízení – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice (Foltánek, s.r.o., 11/2016)

Plochy smíšené obytné
(k bodu C16 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodněn í vymezen í p loch změn smíš ených obytných
Viz Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn bydlení (odůvodnění bodu C11).
Plochy smíšené obytné jsou v ÚP Světec vymezeny v rozsahu jádrového území sídla Světec, historického jádra
sídla Štrbice a v rozsahu pásu smíšené obytné zástavby na křížení ulic Ledvická a Revoluční v Chotějovicích.
Nově rozvojové plochy smíšené obytné jsou pak v ÚP Světec vymezovány v návaznosti na jádrové území sídla
Světec, v severní části historického jádra. Plochy 28-P a 29-P jsou vymezeny z důvodu nutné stabilizace
urbanistické struktury historického jádra obce Světec a s cílem konverze nevhodně využívaných výrobních areálů
betonárky a souvisejících ploch.
Cílem vymezení ploch smíšených obytných v jádrovém území obce je dosažení vyšší míry promíšenosti funkce
bydlení s občanským vybavením a tedy zajištění maximální možné prostorové a provozní blízkosti a provázanosti
bydlení a staveb a zařízení občanského vybavení.
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Podrobné zdůvodněn í vymezení ploch změn s míšených obytných (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Světec

ÚPO Světec (plocha č. 3)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

28-P

SV - plochy smíšené obytné - venkovské

nemovitá kulturní památka, OP letecké stavby, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v platném ÚPO Světec jako stabilizovaná plocha pro výrobu a skladování (plocha č. 3). Využití území
v bezprostřední vazbě na historické jádro obce a v dotyku s areálem zámku ve Světci pro výrobu a skladování je v přímém
rozporu s konceptem udržitelného rozvoje území. Současné využití území severně od zámku pro betonárku a další výrobní
a skladové aktivity výrazně narušuje kulturně historickou hodnotu historického jádra obce, zejména pak areálu zámku se
zámeckým parkem.
Důvodem vymezení plochy 28-P je konverze stávajících výrobních areálů na plochy smíšené obytné a vytvoření podmínek
pro možné využití plochy odpovídající její poloze v historickém jádru obce. Důvodem k vymezení plochy je urbanistické
dotvoření severní části historického jádra obce Světec a zkompaktnění sídla Světec a posílení historického jádra jako
těžiště urbanistické struktury sídla Světec. Cílem je také obestavění plochy zámeckého parku po jeho obvodu tak, aby
zástavba po obvodu parku vytvářela využití parku přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci sociálně patologickým jevům.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Důvodem vymezení plochy jako plochy smíšené obytné je umožnit v ploše kromě bydlení také další rozvoj zařízení
občanského vybavení v jádru obce Světec a tedy v těžišti osídlení celé obce s optimální dostupností pro všechny obyvatele
obce.
Plocha je vymezena v rámci zastavěného území a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná
na stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice Zámek probíhající po východní straně plochy, tedy bez nároků na
vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
29-P

SV - plochy smíšené obytné - venkovské

Světec

ÚPO Světec (plocha č. 2)

nemovitá kulturní památka, plynovod, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v
Čechách
Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci ÚPO Světec (plocha č. 2).
Plocha je v současné době využívána jako součást areálu betonárky. Využití území v bezprostřední vazbě na historické
jádro obce a v dotyku s areálem zámku ve Světci pro provoz betonárky je v přímém rozporu s konceptem udržitelného
rozvoje území. Současné využití území severně od zámku pro betonárku a další výrobní a skladové aktivity výrazně
narušuje kulturně historickou hodnotu historického jádra obce, zejména pak areálu zámku se zámeckým parkem.
Důvodem vymezení plochy 28-P je konverze stávajícího areálu betonárky a souvisejících ploch na plochy smíšené obytné
a vytvoření podmínek pro možné využití plochy odpovídající její poloze v historickém jádru obce. Důvodem k vymezení
plochy je urbanistické dotvoření severní části historického jádra obce Světec a zkompaktnění sídla Světec a posílení
historického jádra jako těžiště urbanistické struktury sídla Světec. Cílem je také obestavění plochy zámeckého parku po
jeho obvodu tak, aby zástavba po obvodu parku vytvářela využití parku přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci sociálně
patologickým jevům.
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku obyvatel a
s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových
ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Důvodem vymezení plochy jako plochy smíšené obytné je umožnit v ploše kromě bydlení také další rozvoj zařízení
občanského vybavení v jádru obce Světec a tedy v těžišti osídlení celé obce s optimální dostupností pro všechny obyvatele
obce.
Plocha je vymezena v rámci zastavěného území a je výhodně dopravně napojitelná a obslužitelná a výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice Zámek probíhající po východní straně plochy, tedy bez nároků na
vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Legenda zdrojů
ÚPO – Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, schválená 14.10.2002)
Změna 1 ÚPO – Změna č. 1 Územního plánu obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, vydaná 6.10.2010)
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Plochy dopravní infrastruktury
(k bodu C17 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011)
Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení Rozšíření parkoviště AVO (PS projekty,
spol. s r.o., 07/2016)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodněn í vymezen í p loch změn dopr avní in frastruktury
Dopravní systém na území obce Světec prošel v minulosti v souvislosti s postupem povrchové těžby hnědého
uhlí a souvisejících činností mnohými radikálními přestavbami a úpravami. Jak komunikační systém, tak systém
železničních tratí a vleček vytváří v západní části území obce kumulaci dopravních koridorů v různých výškových
úrovních a představuje významnou bariéru prostupnosti území obce. Prostupnost území je narušena také
v oblasti Radovesické výsypky, kde byly zpřetrhány historické prostorové a provozní vazby mezi jednotlivými
obcemi a sídly.
Plochy změn dopravní infrastruktury jsou v územním plánu vymezené z důvody zlepšení podmínek prostupnosti
území obce a zejména obnovení historických prostorových a provozních vazeb v území.
Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn dopr avní in frastruktury ( jedno tl ivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Světec

ÚPO (plocha silnice III. třídy)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

11-Z

DS - plocha dopravní infrastruktury - silniční

území s archeologickými nálezy, poddolované území, OP lesa 50 m, plocha lesa zvláštního určení, OP silnice II. tř., aktivní
zóna záplavového území, záplavové území Q100, OP letecké stavby, radioreléová trasa, el. vedení, OP el. vedení,
vodovod provozní vody, kanalizace, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena s cílem obnovení přímého dopravního napojení jádrového území obce Světec resp. silnice II/258 na
silnici I/13. Jádrové území obce Světec je na hlavní silniční tah v území, silnici I/13 zajišťující dopravní spojení Světce se
všemi významnými vyššími spádovými centry osídlení, napojeno buď po silnici II/258 průjezdem přes historické jádro
městyse Hostomice, nebo přes Chotějovice, jednosměrným a prostorově zcela nevyhovujícím podjezdem pod železniční
tratí č. 131 (tzv. „myší díra“), dále přes silnici III/25316 na mimoúrovňovou křižovatku u Průmyslové zóny Chudeřice. Přímé
propojení jádrového území obce Světec na silnici I/13 chybí.
Plocha 11-Z je tedy vymezena z důvodu možného vybudování přímého dopravního propojení silnice II/258 s MÚK na silnici
I/13 v blízkosti Průmyslové zóny Chudeřice. K propojení je využito stávající obslužné komunikace do Průmyslové zóny
Chudeřice ze severu, včetně mostního objektu přes železniční trať č. 131.
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn dopr avní in frastruktury ( jedno tl ivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Světec

Změna 1 ÚPO (plocha č. 14)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

37-Z

DS - plocha dopravní infrastruktury - silniční

OP letecké stavby, OP hřbitova, OP radioreléové trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezena ve Změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 14). Plocha je
s ohledem na navrhovaný rozvoj obytné zástavby v jádrovém území obce Světec vymezena pro umístění řadových
(skupinových) garáží pro potřeby obyvatel jádrového území obce Světec. Plocha je velmi dobře napojitelná a obsloužitelná
z ulice Kostomlatská a také z místní komunikace vedoucí okolo areálu hřbitova.
58-Z

DS - plocha dopravní infrastruktury - silniční

Chotějovice

DÚR a DSP Rozšíření parkoviště
AVO (PS projekty, spol. s r.o.,
07/2016)

OP radioreléové trasy/radaru, OP letecké stavby, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena na základě Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení (PS projekty,
spol. s r.o., 07/2016). Dne 21.11.2016 bylo Městským úřadem Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí, vydáno
k záměru územní rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby (č.j. MUBI 47887/2016).
Důvodem vymezení plochy je potřeba navýšení kapacity plochy pro odstavování vozidel uživatelů výrobního areálu AGC
Automotive Czech a.s., která je v současné době nedostatečná. Vymezená plocha umožňuje rozšíření parkoviště severně
ve směru k příjezdové komunikaci do areálu, kde realizace záměru nenaruší žádnou z hodnot území.
Legenda zdrojů
ÚPO – Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, schválená 14.10.2002)
Změna 1 ÚPO – Změna č. 1 Územního plánu obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, vydaná 6.10.2010)

Plochy technické infrastruktury
(k bodu C18 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Projektová dokumentace TP 036 007 Světec, Úpoř – odstranění výusti TP66 (Teplické projekty, s.r.o. a Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., 06/2015)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Pro nové stavby a zařízení technické infrastruktury nevymezuje územní plán explicitně plochy technické
infrastruktury, umísťování je v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožněno
v rámci ploch s jiným způsobem využití.
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Souhrnné zdůvodněn í vymezen í p loch změn tech nické infras truktury
Plochy změn technické infrastruktury jsou v územním plánu vymezené z důvodu zlepšení hygienických podmínek
v obci, z důvodu ochrany životního prostředí a zvýšení standardu bydlení v sídlech Štrbice a Úpoř.
Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn tech nické infras truktury ( jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Pohradice

Projektová dokumentace TP 036 007
Světec, Úpoř

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

60-P

TI – plochy technické infrastruktury

CHLÚ, komunikační vedení, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha přestavby vymezena na základě projektové dokumentace TP 036 007 Světec, Úpoř – odstranění výusti TP66
(Teplické projekty, s.r.o. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 06/2015).
61-Z

TI – plochy technické infrastruktury

Štrbice

návrh zpracovatele

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Zastavitelná plocha je vymezena na pozemku parc. č. 273/1 k.ú. Štrbice, na kterém je v platném územním plánu vymezen
návrh ČOV Štrbice, a to bodovou značkou. Pozemek je ve vlastnictví obce. Rozsah zastavitelné plochy byl stanoven
zpracovatelem koncepce na základě předpokládané zastavěné plochy malou ČOV.

Plochy výroby a skladování
(k bodu C19 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení Manipulační plocha č. 3 (PS projekty
spol. s r.o., 12/2015)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodněn í vymezen í p loch změn výroby a sk ladován í
Výroba a skladování jsou na území obce Světec ve stabilizovaných plochách reprezentovány plochami výroby
energie (VE), plochami těžkého průmyslu a energetiky (VT), lehké výroby (VL), drobné a řemeslné výroby (VD) a
výroby zemědělské (VZ).
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Území obce Světec má vzhledem k poloze v rámci rozvojové osy republikového významu a zároveň
bezprostřední vazbě na silnici I/13 a regionální železniční dopravu značný potenciál rozvoje produkčních aktivit.
Těžiště výrobních aktivit je historicky vázáno na těžbu hnědého uhlí a jeho využívání. V západní části území obce
se postupně rozvinula oblast těžkého průmyslu a energetiky (elektrárna Ledvice) a lehkého průmyslu
(průmyslová zóna Chudeřice). Průmyslové areály na území samotné obce Světec i na území sousedních obcí,
zejména na území měst Bílina a Ledvice, ve spojení s kapacitními dopravními koridory a nedalekými plochami
povrchové těžby hnědého uhlí představují značnou zátěž životního prostředí obce Světec. Proto jsou stávající
průmyslové areály územním plánem pouze stabilizovány a jejich další rozvoj je navrhován pouze v omezené míře.
Rozvoj výroby je v územním plánu navrhován pouze v oblasti lehké, drobné a řemeslné výroby, která
nepředstavuje zásadní riziko pro další zhoršení životního prostředí obce.
Přítomnost průmyslových zón na území obce i v jeho zázemí má pozitivní vliv na relativně nízkém podílu obyvatel
obce vyjíždějících za prací a na velmi příznivých ukazatelích zaměstnanosti obyvatel obce. Rozvoj ekonomických
aktivit s potenciálem vzniku nových pracovních příležitostí je ovšem s ohledem na výše uvedené aspekty
životního prostředí v územním plánu soustředěn na jiné oblasti ekonomiky, než je průmyslová výroba, zejména
na rozvoj cestovního ruchu
Navrhovaný rozvoj výroby i dalších ekonomických aktivit na území obce je úzce spjat s přepokládaným růstem
počtu obyvatel obce v návrhovém období ÚP. Za předpokladu, že z celkové navrhované kapacity bytových
jednotek v rozvojových plochách pro bydlení pouze cca 20 % bude sloužit pro pokrytí nárůstu počtu obyvatel
obce umělou měnou (migrací), vytváří ÚP vymezením rozvojových ploch pro bydlení podmínky pro nárůst počtu
obyvatel o cca + 85.
Z obecného územně-ekonomického teorému vyplývá, že pro zajištění udržitelného rozvoje území obce je
optimální přímo na území obce vytvořit na každé 2 obyvatele 1 pracovní místo. Budeme-li předpokládat, že
současný deficit pracovních příležitostí v obci ve vztahu ke stávajícímu počtu obyvatel obce může být do značné
míry saturován intenzifikací stávajících výrobních areálů a dalších ploch s rozdílným způsobem využití, zejména
ploch smíšených obytných, měl by nový ÚP vytvořit jen pro pokrytí budoucí poptávky po pracovních příležitostech
v obci místními obyvateli podmínky pro vznik minimálně +71 pracovních příležitostí.
ÚP přitom vytváří čistě v rozvojových plochách podmínky pro následující počet nových pracovních příležitostí.
odhadovaný počet
pracovních příležitostí

typ rozvojových ploch

plochy výroby

415

plochy občanského vybavení a plochy smíšené obytné

128

plochy rekreace

12

plochy sportu

0

Celkem

555

ÚP vytváří podmínky pro vznik až cca 555 nových pracovních příležitostí, pokrývá tak reálnou potřebu
minimálně 71 nových pracovních příležitostí vyplývající z předpokládaného růstu počtu obyvatel obce
s několikanásobnou rezervou.
Čistě v rozvojových plochách výroby a skladování vytváří územní plán podmínky pro potenciální vznik 415
nových pracovních příležitostí.

Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn v ýroby a skladování (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Světec

Změna č. 1 ÚPO (plocha č. 9)

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

25-Z

VD - drobná a řemeslná výroba

území s archeologickými nálezy, OP silnice II. tř., OP el. vedení, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
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Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn v ýroby a skladování (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití vymezená v rámci Změny č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 9).
Důvodem pro vymezení plochy je stabilizace ekonomické základny obce Světec a vytvoření podmínek pro možný vznik
nových pracovních příležitostí v oblasti drobné a řemeslné výroby, výrobních a nevýrobních služeb a dalších odvětvích
malého a středního podnikání, a to pro pokrytí poptávky po pracovních příležitostech samotnými obyvateli obce Světec a
potenciálně také pro možné vytvoření nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele z okolních obcí.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na zastavěné území a stabilizovaný areál drobné a řemeslné výroby na
severním okraji obce Světec, při silnici II/258. Plocha je tedy velmi dobře dopravně dostupná a napojitelná na stávající sítě
technické infrastruktury, bez nároků na vyvolané veřejné investice.
59-Z

VL – lehká výroba

Chotějovice

DÚR a DSP Manipulační plocha č. 3
(PS projekty spol. s r.o., 12/2015)

OP radioreleové trasy/radaru, OP letecké stavby, záplavové území Q100, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena na základě Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení – Manipulační
plocha č. 3 (PS projekty, spol. s r.o., 12/2015). Dne 14.12.2016 bylo Městským úřadem Bílina, Odbor stavební úřad a
životní prostředí, k záměru vydáno stavební povolení (č.j. MUBI 44720/2016).
Důvodem pro vymezení plochy je potřeba rozšíření manipulačních ploch přilehlého výrobního areálu AGC Automotive
Czech, a.s., které je nezbytné pro zajištění bezproblémového výrobního provozu. Společnost AGC Automotive Czech, a.s.
je jedním z nejvýznamnějších ekonomických subjektů v obci i širším území ORP, plochy využívané pro její provoz a celou
průmyslovou zónu Chudeřice je nezbytné chránit jako civilizační hodnotu a zároveň je třeba umožnit potřebný plošný
rozvoj, který posílí hospodářskou stabilitu a konkurenceschopnost obci a přispěje ke zlepšení sociální soudržnosti. Plocha
je vymezena v bezprostřední vazbě na stávající areál výroby, v nevyužívaných plochách, kde realizace záměru nenaruší
žádnou z hodnot území.
65-Z

VL – lehká výroba

Chotějovice

DÚR a DSP Tooling - AVO – nová
manipulační plocha, plátěné haly,
nový výjezd, Chotějovice, Světec
(01/2017, PS projekty spol. s r.o.)

záplavové území Q100, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, OP
stavby letecké dopravy, OP radioreléové trasy
Plocha je vymezena v souladu s rozvojovými záměry společnosti AGC Automotive Czech, a.s., podloženými zpracovanou
dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu nové manipulační plochy, plátěných hal a nového
výjezdu kamionů z výrobního areálu. Dne 29.5.2017 bylo Městským úřadem Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí,
k záměru vydáno stavební povolení (č.j. MUBI 23168/2017).
Důvodem pro vymezení plochy je potřeba rozšíření manipulačních a skladovacích ploch přilehlého výrobního areálu AGC
Automotive Czech, a.s. a vybudování nového dopravního napojení areálu. Realizace těchto záměrů je nezbytná pro
zajištění bezproblémového výrobního provozu společnosti AGC Automotive Czech, a.s., která je jedním
z nejvýznamnějších ekonomických subjektů v obci i širším území ORP. Z tohoto důvodu je nezbytné chránit plochy
využívané pro její provoz a celou průmyslovou zónu Chudeřice jako civilizační hodnotu a zároveň je třeba umožnit potřebný
plošný rozvoj, který posílí hospodářskou stabilitu a konkurenceschopnost obci a přispěje ke zlepšení sociální soudržnosti.
Plocha je vymezena v bezprostřední vazbě na stávající areál výroby, v nevyužívaných plochách, kde realizace záměru
nenaruší žádnou z hodnot území.
66-Z

VL – lehká výroba

Chotějovice

Architektonická studie - Panattoni
(RotaGroup, 11/2017)

záplavové území Q100, území zvláštní povodně pod vodním dílem, OP dráhy, el. vedení VVN 110 kV a jeho OP, ochranné
pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
Plocha je vymezena v souladu s rozvojovými záměry společnosti Panattoni, podloženými zpracovanou architektonickou
studií na výstavbu logistické haly. Záměr je lokalizován do okrajové polohy Průmyslové zóny Chudeřice, čímž rozvíjí
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Podrobné zdůvodnění vymezení ploch změn v ýroby a skladování (jednotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

stávající charakter a potenciál území. V současné době se v předmětném území nachází drtička odpadů, která významným
způsobem zatěžuje životní prostředí obce a je určena k vymístění. Důvodem pro vymezení plochy je posílení ekonomické
atraktivity a stability obce Světec a vytvoření podmínek pro možný vznik nových pracovních příležitostí. Od obytného
území, přiléhajícího severně, je plocha oddělena souvislým pásem zeleně, čímž je zajištěna jeho vizuální a hygienická
ochrana.
Plocha je napojitelná na stávající místní komunikaci, zajišťující příjezd do Průmyslové zóny Chotějovice. Výhodou je
rovněž napojitelnost na stávající sítě technické infrastruktury, bez nároků na vyvolané veřejné investice.
67-Z

VD - drobná a řemeslná výroba

Světec

ÚPO Světec, Územní rozhodnutí ze
dne 24.9.2018

území s archeologickými nálezy, OP lesa, el. vedení VVN 220 kV a jeho OP, poddolované území, ochranné pásmo II.
stupně II C přírodních léčivých zdrojů
Plocha je vymezena v souladu s územním rozhodnutím, vydaným Městským úřadem Bílina, odbor stavební úřad a životní
prostředí, dne 24.9.2018, pod č.j. MUBI 37821/2018, na umístění stavby „pozemky a objekty pro těžbu a zpracování dřeva“.
Cílem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro odstranění zesílených náletových dřevin a křovin na svazích okolo
fotovoltaické elektrárny, zlepšení možností údržby travního porostu a zprůchodnění polních cest. V souladu s podmínkami
ÚR budou v ploše realizovány 3 objekty pro dočasné uskladnění dřevní hmoty, s výškou 3m. Vzhledem k charakteru
záměru nelze předpokládat výraznější vliv na přilehlou zástavbu obce.
68-Z

VD - drobná a řemeslná výroba

Světec

ÚPO Světec, Územní rozhodnutí ze
dne 24.9.2018

území s archeologickými nálezy, poddolované území, sesuvné území, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v souladu s územním rozhodnutím, vydaným Městským úřadem Bílina, odbor stavební úřad a životní
prostředí, dne 24.9.2018, pod č.j. MUBI 37821/2018, na umístění stavby „pozemky a objekty pro těžbu a zpracování dřeva“.
Cílem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro odstranění zesílených náletových dřevin a křovin na svazích okolo
fotovoltaické elektrárny, zlepšení možností údržby travního porostu a zprůchodnění polních cest. V souladu s podmínkami
ÚR bude v ploše realizováno 10 objektů pro dočasné uskladnění dřevní hmoty, s výškou 3m, 8 jímek pro akumulaci
srážkové vody (podzemní) a 5 skleníků do 40m2 zastavěné plochy a 5m výšky. Vzhledem k charakteru záměru nelze
předpokládat výraznější vliv na blízkou zástavbu obce.
Legenda zdrojů
ÚPO – Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, schválená 14.10.2002)
Změna 1 ÚPO – Změna č. 1 Územního plánu obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, vydaná 6.10.2010)

Plochy systému sídelní zeleně
(k bodu C20 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
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§ vlastní průzkumy
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodněn í vymezen í p loch změn síde l ní ze leně
Systém sídlení zeleně jako celek je popsán v kap. G.5.4. V ÚP jsou doplněny plochy se způsobem využití ZS –
zeleň soukromá, což představuje především soukromé zahrady užívané produkčně ale i rekreačně.
Nové plochy ZS jsou vymezeny v místech navazujících na zastavěné území, zejména v prolukách a na okrajích
zastavěných či zastavitelných ploch, kde již není vhodné nebo možné umístit rodinné domy.
Vymezení ploch ZS též řeší nápravu skutečného stavu v území, kdy jsou na některých plochách již realizovány
zahrady s rekreačně produkční funkcí včetně staveb, ale v KN je plocha stále vedena jak zpf bez staveb.
Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn souk romé zele ně (je dnotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Světec

zhotovitel na základě projednání

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

01-Z

ZS – zeleň soukromá

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha zahrnuje soubor pozemků v návaznosti na zastavené území Světce, z nichž část je již dnes využita jako zahrady
s produkční a rekreační funkcí, část pozemků je ladem nebo pouze extenzivně obhospodařováno. Přestože jde o pozemky
zpf (trvalý travní porost) nejsou využívané odpovídajícím způsobem.
K ucelení urbanistické struktury území obce je navrženo pozemky zařadit do ploch ZS, což odpovídá jejich skutečnému
stavu.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo zastavitelné plochy OS, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
03-Z

ZS – zeleň soukromá

Světec

zhotovitel na základě projednání

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha zahrnuje několik pozemků využívaných jako zpf (zahrada) v návaznosti na zastavitelné plochy u Světce. Je již
využívána jako zahrada s produkční a rekreační funkcí.
K ucelení urbanistické struktury území obce je navrženo pozemky zařadit do ploch ZS, což odpovídá jejich skutečnému
stavu.¨
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo zastavitelné plochy VD, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
13-Z

ZS – zeleň soukromá

Pohradice

zhotovitel na základě projednání

ložisko NS, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha zahrnuje okrajové části pozemků v návaznosti na plochu pro bydlení 43-Z. Hranice zastavitelné plochy pro bydlení
je omezena ve vztahu k ochraně ložiska nerostných surovin na rozsah dle platného ÚP. Severní část pozemků je
vymezena jako zahrady, tak by je bylo možné užívat spolu s pozemky rodinných domů.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo zastavitelné plochy RH, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
15-Z

ZS – zeleň soukromá

Pohradice

zhotovitel na základě projednání

ložisko NS, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena k ucelení urbanistické struktury sídla Úpoř v návaznosti na stabilizovanou plochu zahrad. Z hlediska
KN jde o plochu zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS, protože však podmínky využití ploch ZS
připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha vymezena jako plocha změn.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo zastavitelné plochy RH, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
16-Z

ZS – zeleň soukromá

Pohradice
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn souk romé zele ně (je dnotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

ložisko NS, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena k ucelení pásu zahrad tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla Úpoř v jeho jižní části.
Záměr vlastníka byl využít plochu pro realizaci rodinného bydlení, což však nebylo možné s ohledem na omezení
vyplývající z ochrany ložiska nerostných surovin.
17-Z

ZS – zeleň soukromá

Pohradice

zhotovitel na základě projednání

ložisko NS, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena k ucelení pásu zahrad tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla Úpoř v jeho jižní části.
Záměr vlastníka byl využít plochu pro realizaci rodinného bydlení, což však nebylo možné s ohledem na omezení
vyplývající z ochrany ložiska nerostných surovin.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo zastavitelné plochy OS, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
20-Z

ZS – zeleň soukromá

Štrbice

zhotovitel na základě projednání

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena z důvodu úpravy využití dle skutečného stavu. Plocha je vedená v evidenci KN jako zpf – orná půda je
využíván jako zahrada, což odpovídá způsobu využit ZS. Z důvodu rozdílu mezi evidencí KN a skutečným stavem je plocha
20-Z navržena jako plocha změn.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo plochy přestavby BV, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
21-Z

ZS – zeleň soukromá

Štrbice

zhotovitel na základě projednání

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha zahrnuje soubor pozemků v návaznosti na zastavěné území Štrbic. Důvodem vymezení je ucelení ploch zahrad
tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla. Z hlediska KN jde o pozemky zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá
v ÚP způsob využití ZS, protože však podmínky využití ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha
vymezena jako plocha změn.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo plochy přestavby BV, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
42-Z

ZS – zeleň soukromá

Štrbice

zhotovitel na základě projednání

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v návaznosti na plochu 21-Z. Důvodem vymezení je ucelení ploch zahrad tvořících významný prvek
urbanistické struktury sídla.
Z hlediska KN jde o pozemky zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS, protože však podmínky využití
ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha vymezena jako plocha změn.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo plochy přestavby BV, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
44-Z

ZS – zeleň soukromá

Štrbice

zhotovitel na základě projednání

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v návaznosti na zastavěné území sídla Štrbice z důvodu ucelení ploch zahrad tvořících významný
prvek urbanistické struktury sídla.
Z hlediska KN jde o pozemky zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS, protože však podmínky využití
ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha vymezena jako plocha změn.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo zastavitelné plochy RZ, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.
55-Z

ZS – zeleň soukromá

Štrbice
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn souk romé zele ně (je dnotlivě)
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v návaznosti na zastavěné území sídla Štrbice a plochy 44-Z a 56-Z z důvodu ucelení ploch zahrad
tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla.
Plochu tvoří pozemky vedené v evidenci KN jako pozemky zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS,
protože však podmínky využití ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha vymezena jako plocha
změn.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání. Pro její označení bylo
použito číslo zastavitelné plochy BV, která byla z návrhu ÚP vypuštěna na základě výsledků společného jednání.

Plochy vodní a vodohospodářské
(k bodu C21 ÚP)
Územní plán nevymezuje žádné návrhové plochy vodní a vodohospodářské.

Plochy zemědělské
(k bodu C22 ÚP)
Územní plán nevymezuje žádné návrhové plochy zemědělské.

Plochy lesní
(k bodu C23 ÚP)
Územní plán nevymezuje žádné návrhové plochy lesní.

Plochy přírodní
(k bodu C24 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
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259

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné zdůvodnění vymezení ploch změn p řírodních
Nové plochy přírodní jsou v ÚP Světec vymezeny jednak pro zajištění funkčnosti ÚSES a dále pro návrat z
některých nežádoucích způsobů využití zpět do krajiny. Jedná se například o plochu bývalého lomu, plochy pro
motokros nebo plochy v krajině využívané jako sklad materiálu.
Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn příro dních
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Chotějovice

zhotovitel ÚP

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

101-K

NK – krajinná zeleň

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, OP stavby letecké dopravy,
OP radioreléové trasy
Plocha je vymezena pro dotvoření kontinuálního zeleného pásu podél komunikace s navazující plochou 11-Z, který
odděluje stávající a navrhované plochy výroby v průmyslové zóně Chudeřice, a pro propojení ploch zeleně okolo dráhy se
zelení v nivě řeky Bíliny. Plocha se nachází v nezastavěném území v rozsahu části plochy poznamenané manipulační a
skládkovou činností.
102-K

NK – krajinná zeleň

Světec

zhotovitel ÚP

poddolované území, CHLÚ, dobývací prostor, ložisko nerostných surovin, OP letecké stavby, OP skládky, OP radioreléové
trasy/radaru, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena z důvodu revitalizace krajiny po ploše motokrosu. Cílem je úplná eliminace pro krajinu nevhodného a
devastujícího využití a integrace plochy motokrosového závodiště zpět do krajinných struktur.
Provozování motokrosu v blízkosti obytného území sídla Světec dlouhodobě narušuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení a
je tak na tomto místě zcela nežádoucí.
Rozšíření ploch krajinné zeleně na území obce Světec přispěje ke zvýšení celkové ekologické stability území obce a ke
zvýšení jeho retenční kapacity.
103-K

NK – krajinná zeleň

Štrbice

zhotovitel ÚP

OP lesa 50 m, CHLÚ, OP silnice II. tř., el. vedení, OP el. vedení, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro návrat území lomu ve Štrbicích do krajinných ploch. Území bylo v minulosti postiženo těžbou
štěrkopísku a posléze sloužilo jako černá skládka. V zájmu ochrany obytného území Štrbic je žádoucí revitalizace plochy
do krajinných funkcí.
104-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

poddolované území, OP lesa 50 m, CHLÚ, dobývací prostor, ložisko nerostných surovin, el. vedení, OP el. vedení,
vodovod, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru LBK 147-139
105-K

NK – krajinná zeleň

Štrbice

zhotovitel ÚP

poddolované území, OP lesa 50 m, CHLÚ, dobývací prostor, ložisko nerostných surovin, ochranné pásmo II. stupně II C
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 139
106-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

poddolované území, OP lesa 50 m, CHLÚ, ložisko nerostných surovin, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 147
107-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn příro dních
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

poddolované území, OP lesa 50 m, CHLÚ, dobývací prostor, ložisko nerostných surovin, ochranné pásmo II. stupně II C
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti vloženého lokálního biocentra LBC 569_L1
108-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

poddolované území, OP lesa 50 m, CHLÚ, ložisko nerostných surovin, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 147
109-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

poddolované území, OP lesa 50 m, CHLÚ, ložisko nerostných surovin, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 147
110-K

NK – krajinná zeleň

Světec

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 146.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
111-K

NK – krajinná zeleň

Světec, Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 148 a lokálních biokoridorů LBK 146-148 a 148-139.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
112-K

NK – krajinná zeleň

Chotovenka

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena dle skutečného stavu. Jde o ladem ležící plochu zpf tvořící liniový prvek oddělující pozemky zpf od
ploch polí. Vzhledem k významu tohoto krajinného prvku pro ochranu před erozí, zlepšení vodního režimu krajiny a zvýšení
ekologické stability by měl být zachován. Proto je navržena změna využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
113-K

NK – krajinná zeleň

Chotovenka

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena dle skutečného stavu. Jde o ladem ležící plochu zpf tvořící část liniového prvku rozdělujícího pozemky
zpf.
Vzhledem k významu tohoto krajinného prvku pro ochranu před erozí, zlepšení vodního režimu krajiny a zvýšení ekologické
stability by měl být zachován. Proto je navržena změna využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
114-K

NK – krajinná zeleň

Chotovenka

zhotovitel ÚP

Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru LBK 140-117.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
115-K

NK – krajinná zeleň

Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru LBK 148-139.
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn příro dních
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
116-K

NK – krajinná zeleň

Chotovenka, Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní porost. Jde o ladem ležící plochu zpf, jejíž navrácení k zemědělskému
obhospodařování není vhodné s ohledem na polohu mezi lesem a polní cestou. Proto je navržena změna využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
117-K

NK – krajinná zeleň

Světec

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní porost. Jde o ladem ležící plochu s porostem charakteru lesa, jejíž
zemědělské využití je omezeno s ohledem na polohu obklopenou lesem. Proto je navržena změna využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
118-K

NK – krajinná zeleň

Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní porost. Jde o ladem ležící plochu s porostem charakteru lesa, jejíž
navrácení k zemědělskému obhospodařování není vhodné s ohledem na polohu obklopenou lesem. Proto je navržena
změna využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
119-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 147.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
120-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 147.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
121-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biocentra LBC 147.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
122-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru LBK 147-569.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
123-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru LBK 147-569.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
124-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
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Podrobné zdůvodněn í vymezen í p loch změn příro dních
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní plochy a plochy krajinné zeleně. Jde o ladem ležící plochu zpf, jejíž
navrácení k zemědělskému obhospodařování není vhodné s ohledem na polohu plochu sevřenou mezi lesními porosty.
Proto je navržena změna využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
125-K

NK – krajinná zeleň

Pohradice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena pro zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru LBK 147-139.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
127-K

NK – krajinná zeleň

Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní plochy. Jde o ladem ležící plochu zpf, jejíž navrácení k zemědělskému
obhospodařování není vhodné s ohledem na polohu plochu sevřenou mezi lesními porosty. Proto je navržena změna
využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
128-K

NK – krajinná zeleň

Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v souvislosti s vymezením plochy 64-Z (PV) určené pro umístění polní cesty. Po realizaci polní cesty
vznikne úzký pozemek, jehož zemědělské obhospodařování by bylo velmi ztížené. Proto je navržena změna využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
129-K

NK – krajinná zeleň

Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní porost. Jde o ladem ležící plochu zpf, jejíž navrácení k zemědělskému
obhospodařování není vhodné s ohledem na polohu mezi lesem a polní cestou. Proto je navržena změna využití na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
130-K

NL – plocha lesa

Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v souvislosti s vymezením plochy 63-Z (PV) určené pro umístění polní cesty. Po realizaci polní cesty
vznikne velmi malý pozemek, jehož zemědělské obhospodařování by bylo velmi ztížené. Proto je navržena změna využití
na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.
131-K

NL – plocha lesa

Štrbice

zhotovitel ÚP

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách
Plocha je vymezena v souvislosti s vymezením plochy 63-Z (PV) určené pro umístění polní cesty. Po realizaci polní cesty
vznikne velmi malý pozemek, jehož zemědělské obhospodařování by bylo velmi ztížené. Proto je navržena změna využití
na NK.
Plocha je vymezena na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje k návrhu pro veřejné projednání.

Všechny v územním plánu vymezené plochy změn jsou graficky zobrazené ve výkresech I.1 Výkres základního
členění území a I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území.
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F.5.2.3 Vymezení koridorů změn pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury
(k bodům C26 – C27 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011)
Územní rozhodnutí na stavbu „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku“, č.j.
MUBI/33807/2016

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Koridory pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury jsou vymezeny v souladu s § 2 odst. 1, písm. i) a
v souladu s § 43 stavebního zákona.
Jako koridory jsou vymezeny všechny ty záměry na umístění vedení liniových staveb dopravní nebo technické
infrastruktury v návrhovém období územního plánu, pro něž v současné době není k dispozici projektová nebo
jiná dokumentace v takovém stupni rozpracovanosti a v takové podrobnosti zpracování, aby umožnila vymezit
pro příslušnou stavbu dopravní nebo technické infrastruktury přímo plochu s rozdílným způsobem využití.
Přesné umístění liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury v rámci koridoru musí být dále prověřeno
podrobnější projektovou dokumentací.
kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

Chotějovice

přípravná dokumentace Zvýšení
traťové rychlosti v úseku Oldřichov u
Duchcova – Bílina (SUDOP Praha,
a.s., 02/2014);
ZÚR ÚK

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

X01

DZ.k - koridor drážní dopravy

území s archeologickými nálezy, sesuvné území, poddolované území, OP silnice I. tř., OP silnice III. tř., OP žel. dráhy
celostátní, OP letecké stavby, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v
Čechách
Koridor X01 je vymezen z důvodu možnosti umístění stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí nad
Labem. Dle přípravné dokumentace Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP PRAHA a.s.,
02/2014) je na území obce Světec pro realizaci optimalizace železniční trati č. 130 navrhována výhledově přeložka
stávajícího tělesa dráhy s cílem napřímení směrového oblouku trati v úseku přes bývalé odkaliště Eleonora v
severozápadní části území. V ostatní části správního území obce Světec nejsou pro účely optimalizace železniční trati č.
130 navrhovány nové úpravy směrového vedení trati, proto je koridor X01 pro optimalizaci vymezen v jeho jižní části s osou
totožnou se stávající osou trasy železniční trati, ale v zúžené šířce ochranného pásma celostátní dráhy 120 m.
Jedná se o zpřesnění koridoru železniční tratě č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace, vymezený
v platných ZÚR Ústeckého kraje jako koridor VPS – i.
X02

PV.k – koridor cyklostezky / stezky pro chodce a Chotějovice
cyklisty
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

a.s. (přípravná dokumentace na
záměr na výstavbu stezky pro pěší a
cyklisty Bílina – Chotějovice)
dráha, OP dráhy, OP silnice I. třídy, OP silnice III. třídy, el. vedení VVN 110 kV a jeho OP, plynovod VTL a jeho OP a BP,
záplavové území Q100, telekomunikační zařízení, ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Teplice v Čechách, OP stavby letecké dopravy, radioreléová trasa, OP radioreléové trasy
Koridor X02 je vymezen z důvodu zkvalitnění pěší a cyklistické dostupnosti železniční stanice Chotějovice (mimo správní
území obce Světec) z části Chotějovice a zároveň zkvalitnění propojení obcí Bílina a Světec (Chotějovice) pro pěší a
cyklisty. Součástí koridoru bude komunikace pro pěší (chodník) a cyklisty (cyklostezka). Současný stav propojení je
nevyhovující, propojení je zajištěno pouze pro automobilovou dopravu a chodci i cyklistické tak musí využívat silnici
III/25316 (ul. Revoluční) souběžně s motorovými vozidly. Realizace nové samostatné komunikace zajistí výrazně vyšší
bezpečnost pěších a cyklistů i plynulost dopravy a zároveň podpoří atraktivitu železniční dopravy, která vykazuje méně
negativních vlivů na životní prostředí než individuální automobilová doprava. Koridor pro novou komunikaci je vymezen
paralelně se silnicí III/25321, zejména z důvodu fragmentace území četnými koridory dopravní a technické infrastruktury a
složité morfologii. Koridor je vymezen v šířce 15m, konkrétní šířkové uspořádání a parametry stavby budou prověřeny
podrobnější dokumentací v navazujících stupních řízení dle stavebního zákona.
X03

DS.k – koridor silniční dopravy

Chotějovice

zhotovitel na základě schváleného
Zadání ÚP

záplavové území Q100, OP dráhy, OP silnice III. třídy, poddolované území (bod), staré důlní dílo (bod), ochranné pásmo II.
stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, OP stavby letecké dopravy, OP radioreléové
trasy
Koridor X03 je vymezen za účelem zajištění přímého propojení silnic III/25321 a III/25316 bez průchodu zastavěným
územím části Chotějovice a podjezdem pod železniční tratí. Nové propojení využívá stávající mimoúrovňové křížení na
silnici III/25316 a pokračuje ve stopě stávající místní komunikace (odbočka do Průmyslové zóny Chotějovice), které je
navrženo k přestavbě (směrové a výškové úpravy). Koridor je vymezen v šířce 15 m. Realizace záměru zlepší prostupnost
území mezi obcemi Bílina a Světec, které je narušeno dřívějšími těžebními aktivitami na Radovesické výsypce, a zároveň
zvýší kvalitu, kapacitu a bezpečnost propojení.
X04

TI.k – koridor dvojitého vedení 400 kV

Chotějovice, Světec,
Pohradice, Štrbice

Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK

OP stavby letecké dopravy, radioreléová trasa, OP radioreléové trasy, OP dráhy, dráha, LBK, LBC, území s
archeologickými nálezy, sesuvné území, silnice III. třídy, OP silnice III. třídy, VTL plynovod a jeho OP a BP, STL plynovod a
jeho OP a BP, poddolované území, CHLÚ, výhradní ložiskové území, les, OP lesa, staré důlní dílo (bod)
Koridor X04 je vymezen z důvodu zajištění budoucího sjednocení napěťové hladiny stávajícího vedení 400/ 220 kV do TR
Chotějovice na 400/ 400 kV. Koridor je vymezen v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR Ústeckého kraje (koridor pro dvojité
vedení 400 kV TR Výškov – TR Chotějovice), s upřesněním šířky koridoru na 100m, v části úseku až na 75 m. Navýšení
napěťové hladiny zajistí dostatečnou kapacitu, plynulost a bezpečnost dodávky elektrické energie v oblasti celého
Ústeckého kraje
X05

PV.k – koridor cyklostezky / stezky pro chodce a Chotovenka, Světec
cyklisty

DSP Cyklostezka přes Radovesickou
výsypku (Báňské projekty Teplice,
12/2011)

ochranné pásmo II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, OP stavby letecké dopravy,
území s archeologickými nálezy, les zvláštního určení, OP lesa, výsypka, území dotčené těžbou, stáré důlní dílo (plocha),
OP silnice III. třídy
Koridor je vymezen pro propojení města Bílina a obce Kostomlaty pod Milešovkou přes území rekultivované Radovesické
výsypky. Plocha je vymezena na základě Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku
(Báňské projekty Teplice, 0512/20092011), na stavbu cyklostezky je vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění
stavby „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku“, vydané Speciálním stavebním
úřadem v Bílině dne 816.8.20122016, č.j. MUBI/1996433807/20122016/330/Ku. Plocha je vymezena v souběhu s nově
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kód – název rozdílného způsobu využití
ozn.
plochy

katastrální území

zdroj vymezení plochy

limity využití území dotčené plochou
podrobné odůvodnění vymezení plochy

realizovanou silnicí Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku.
Důvodem vymezení plochy je zlepšení podmínek prostupnosti Radovesické výsypky mezi Bílinou a Kostomlaty pod
Milešovkou pro cyklisty po samostatně vedené cyklostezce odděleně od motorové dopravy.
Legenda zdrojů
ZÚR ÚK – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

(k bodu C28 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Všechny v územním plánu vymezené koridory změn jsou graficky zobrazené ve výkresech I.1 Výkres základního
členění území a I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území.

G.5.3 Prostorové uspořádání území
G.5.3.1 Zásady prostorového uspořádání území
(k bodu C29 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s platnou legislativou je jedním z úkolů územního plánu stanovit podmínky prostorového uspořádání
území (viz § 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, „stanovovat
urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb“.
V souladu s Přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, je obsahem územního plánu i
„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)“.
Hlavními důvody pro stanovení zásad prostorového uspořádání území jsou
§ ochrana struktury a charakteru stávající zástavby na území obce Světec
§ ochrana stávající urbanistické struktury jednotlivých sídel na území obce
§ ochrana hodnotné urbanistické struktury historického jádra sídla Světec
§ ochrana hodnotné urbanistické struktury historického jádra sídla Štrbice
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§ ochrana identifikovaných kulturních a přírodních hodnot území obce Světec
§ ochrana významných kompozičních vztahů v území (průhledy a pohledy na dominanty, panoramata,
silueta obce apod.)
§ ochrana krajinného rázu – zachování stávajících prostorových vztahů zástavby a krajiny, stanovení
požadavků na rozvoj zástavby ve vztahu k volné krajině s důrazem na formování okrajů sídel.
ÚP Světec využívá v souladu s platnou legislativou pro stanovení podmínek prostorového uspořádání území
následující 2 základní nástroje
1. zóny určující maximální výšku zástavby
§ jsou nástrojem výškového uspořádání zástavby, nástrojem utváření obrazu a panoramatu sídel
v krajině, nástrojem ochrany krajinného rázu a omezení výškových staveb v nevhodných lokalitách a
na okrajích sídel v přechodu do volné krajiny;
§ vycházejí převážně ze stávajícího výškového uspořádání území pro účely jeho stabilizace a ochrany,
vyjadřují cílovou (stávající i navrhovanou) maximální výšku zástavby;
2. zóny určující typ struktury zástavby
§ jsou nástrojem stanovení charakteru a struktury zástavby, nástrojem utváření venkovského
charakteru sídel, nástrojem posílení kompaktnosti urbanistických celků a regulace hustoty zástavby
ve volné krajině nebo v přímé vazbě na ní;
§ vycházejí převážně ze stávajícího charakteru a struktur zástavby v území pro účely její stabilizace a
ochrany, vyjadřují cílové (stávající i navrhované) uspořádání území dle typů struktur zástavby.
(k bodu C30 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Zóny definující cílové prostorové uspořádání území jsou vymezeny v rozsahu zastavěného území a ploch
zastavitelných z důvodu nutnosti regulovat a usměrnit strukturu, charakter a výšku zástavby, pro jejíž umisťování
jsou zastavěné území a zastavitelné plochy určeny.
Umisťování zástavby mimo zastavěné území a zastavitelné plochy není z hlediska prostorového uspořádání
územním plánem nijak podrobněji regulováno, protože se řídí § 18 odst. 5 stavebního zákona resp. příslušnými
podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území.
Podmínky prostorového uspořádání jsou tedy stanoveny pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití BV,
RI, RZ, OV, OK, OS, OH, SV, TI, VT, VL, VD, VZ, ZS. S ohledem na podrobnost zpracování ÚP jsou ve
vymezených zónách zahrnuty plochy nebo části ploch veřejných prostranství (PV, ZV), dopravní infrastruktury
(DS, DZ), vodní (W) či přírodní (NK), které jsou obklopeny výše uvedenými plochami s rozdílným způsobem
využití určenými primárně k zastavění, přestože tyto plochy v souladu s podmínkami pro využití ploch nejsou
určené k plošnému zastavění nadzemními objekty. Pro tyto plochy je stanovena výjimka z prostorového
uspořádání úplným vyloučení z podmínek maximální výšky zástavby, případně definováním přípustného umístění
zástavby
§ z hlediska maximální výšky zástavby
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- liniové stavby dopravní infrastruktury v plochách DS a DZ jsou vyloučeny z podmínek prostorového
uspořádání (maximální výška zástavby se na tyto stavby v plochách dopravní infrastruktury nevztahuje,
případně v plochách vůbec není stanovena)
- plochy PV a ZV zahrnuté v zónách dle maximální výšky zástavby mají paušálně stanovenou
maximální výšku zástavby
§ z hlediska typu struktury zástavby
- u každého typu struktury zástavby je stanoveno přípustné porušení struktury zástavby, tedy možnost
ve výjimečných případech umisťovat zástavbu i jiným způsobem, než je stanoveno v podmínkách
uspořádání struktury zástavby daného typu.
(k bodu C31 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem pro vymezení jednotlivých typů struktury zástavby je potřeba odlišit na území obce urbanisticky různé
cílové struktury, charaktery a formy zástavby zohledňující individuální podmínky uspořádání území vyplývající
vždy z
§ konkrétní lokalizace jednotlivých přírodních a kulturních hodnot v území obce
§ konkrétního umístění zástavby v rámci urbanistické struktury obce (v jádru obce resp. sídla, na okraji obce
resp. sídla, v izolované poloze apod.)
§ konkrétní polohy dominant v území a nutnosti zachování jejich dominantního působení v širších vizuálních
a kompozičních vztazích a vazbách
§ existence stávající zeleně na území obce a nutnosti její ochrany před nežádoucí intenzivní urbanizací
§ vztahu zástavby k okolní volné krajině
§ konkrétního navrhovaného způsobu využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Dalším důvodem k vymezení jednotlivých typů struktury zástavby je vytvoření podmínek pro optimální naplnění
navrhované urbanistické koncepce a pro optimální využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití pro
jednotlivé způsoby využití.
Podrobná metodika stanovení jednotlivých typů struktury zástavby je uvedena v textové části odůvodnění kapitoly
F územního plánu v rámci tohoto komplexního zdůvodnění přijatého řešení.
(k bodu C32 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podrobné podmínky uspořádání zástavby v jednotlivých vymezených typech struktury zástavby jsou
ekvivalentem podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, proto jsou v rámci struktury textové části
ÚP stanoveny v kapitole F územního plánu.
(k bodu C33 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
§ Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
§ Mapa stabilního katastru 1826-46
§ Ortofotomapa 1950
§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a)
Jádro obce je obvykle charakteristické vysokou intenzitou zastavění a zpravidla i větší výškou zástavby
v porovnání se zástavbou na okraji. Jádro obce je zpravidla nejintenzivněji využito. Od jádra obce k jejímu okraji
se intenzita zastavění, výška zástavby a intenzita využití území zpravidla postupně snižují.
Vysoká intenzita zástavby a využití jádra obce či města je dána zpravidla jeho historickým vývojem, kdy se
osídlení přirozeně nejintenzivněji rozvíjelo v jeho středu a méně intenzivně po jeho okraji. Ve středu osídlení je
vždy logicky nejvyšší koncentrace aktivit a činností, v historii zde také bydlelo vždy nejvíce obyvatel a proto je zde
také nejvyšší koncentrace zástavby, zejména pro obsluhu území (občanské vybavení). Proto je logicky vyvíjen
vždy nejvyšší tlak na využití území jádra obce či města, kde je zajištěna optimální dostupnost zařízení
občanského vybavení a dalších aktivit každodenní potřeby.
Jádro obce lze tedy chápat jako tradiční těžiště její sídelní struktury s nejvyšší intenzitou zastavění a s nejvyšší
intenzitou a koncentrací aktivit.
V případě obce Světec se jako přirozené těžiště celé sídelní struktury obce a jako jeho přirozené jádro vyvinulo
území kolem Preissigova náměstí a kostela sv. Jakuba Většího a areálu zámku. Jádro obce má však narušenou
historickou zástavbu způsobenou těžbou a cílem územního plánu je navrátit jádru sídla převažující kompaktní
formu zástavby. Také výška zástavby jádra sídla by měla být vyšší, než většina zástavby po obvodu tohoto sídla.
Právě převažující kompaktní struktura zástavby jednoznačně formující veřejná prostranství historických ulic a
náměstí je jednou z významných urbanistických hodnot území obce, identifikovanou v ÚP jako kulturní hodnota
území. Tuto hodnotu je nutné chránit a dále rozvíjet a doplňovat.
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ad b)
Podmínky prostorového uspořádání území jsou nástrojem pro ochranu stávajících a utváření nových
kompozičních vztahů v území. V rámci území obce Světec je nezbytné důsledně chránit stávající, historicky
rozvinuté nositele hlavních kompozičních vztahů, kterými je ze stavebních kompozičních dominant jednoznačně
hmotová a výšková dominanta kostela sv. Jakuba Většího a s kostelem sousedící budovou historického zámku
(dnes budova obecního úřadu) a dále krajinné dominanty Štrbický vrch a Špičák, vrch Hůrka, Pohradická hora,
Světská výšina. Významné pohledové kompoziční vazby v území historického jádra obce zprostředkovávají ulice
a cesty, kterými jsou jírovcová alej ze zámku ve Světci, lipová alej v Chotějovicích, jabloňová alej ve Světci.
Výškové dominanty negativního charakteru tvoří především velmi výrazný areál elektrárny Ledvice a bývalá
šachta do dolu Lotta Marie ve Světci, která nyní slouží jako sociální bydlení.

ad c)
Obě oddělená sídla Štrbice a Úpoř se v minulosti vyvinula jako obce venkovského charakteru, tedy s převažující
venkovskou formou zástavby zemědělských statků a usedlostí, v případě Štrbic s formou zastavění uzavřených
dvorců a s hodnotnými hrázděnými domy. Charakter venkovských obcí si obě sídla zachovala dodnes. Tento
převládající charakter je s cílem zachování jejich identity a genia loci žádoucí zachovat.

G.5.3.2 Vymezení zón prostorového uspořádání
Zóny určující maximální výšku zástavby
(k bodu C34 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
§ Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
§ Mapa stabilního katastru 1826-46
§ Ortofotomapa 1950
§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné odůvodnění zón určujících maximální výšku zástavby
Zóny určující maximální výšku zástavby jsou vymezeny s ohledem na stávající převládající výšky zástavby, které
územní plán plně respektuje. Vymezení zón určujících maximální výšku zástavby vychází ze základní premisy, že
zástavba v jádru sídel by měla být vyšší než na jejich okraji, resp., že zástavba na okraji sídel musí svou výškou
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přispět k optimální integraci sídel do rámce okolní volné krajiny a že tak musí být vytvořen plynulý přechod
zástavby do krajinného rámce.
Vymezení zón určujících maximální výšku zástavby vytváří podmínky pro důslednou ochranu dominantní pozice
a dominantního působení kostela sv. Jakuba Většího a budov přilehlého zámku nejen ve struktuře zástavby
samotného Světce, ale v širším kontextu, zejména v dálkových pohledech na obec. Cílem je zachovat stávající
siluetu obce s dominantou kostela a zámku uprostřed koncentricky uspořádané zástavby, výrazně hustší
v samotném jádru a postupně se rozvolňující směrem k okraji sídla. Také v ostatních oddělených sídlech je
hlavním důvodem vymezení zón určujících maximální výšku zástavby zejména ochrana dominantního působení
jader sídel a plynulý přechod zástavby do navazující volné krajiny.

Podrobné odůvodnění zón určujících maximální výšku zástavby (jednotlivě)
ozn. zóny maximální výška
ve výkr.
zástavby / maximální
I.2b
podlažnost

důvod vymezení zóny a její maximální výšky zástavby

V02

15 m

respektování a zachování stávající výšky zástavby v prostoru kolejiště vlečky do areálu
elektrárny Ledvice bez nároků na další navyšování výšky zástavby

V03

18 m

respektování a zachování stávající výšky zástavby stávajících průmyslových ploch areálu
elektrárny Ledvice, bez nároků na další navyšování výšky zástavby

V04

9m

respektování a zachování stávající výšky zástavby stávajících ploch výrobních areálů v
blízkosti elektrárny Ledvice, bez nároků na další navyšování výšky zástavby

V05

9m

omezení výšky zástavby v plochách sportu, zemědělské výroby a drobné a řemeslné
výroby navazujících na obytnou zástavbu rodinnými domy v části obce Chotějovice à
stanovení shodné maximální výšky zástavby jako v sousedních plochách bydlení tak, aby
navazující obytná zástavba nebyla zástavbou pro sport a výrobu nežádoucím způsobem
převyšována

V06

9 m / 2+P

respektování a zachování stávající výšky obytné zástavby v Chotějovicích, bez nároků na
další navyšování výšky zástavby

V07

12 m / 2+P

respektování a zachování stávající výšky obytné zástavby v Chotějovicích, bez nároků na
další navyšování výšky zástavby

V08

12 m

respektování a zachování stávající výšky zástavby ve stabilizovaných plochách kolejiště,
bez nároků na další navyšování výšky zástavby; důvodem k omezení výšky zástavby na
maximálně 12 m je blízkost obytné zástavby části obce Chotějovice s výškou v rozmezí 9
až 12 m

V09

9m

respektování a zachování stávající výšky zástavby stávajících ploch výrobního areálu, bez
nároků na další navyšování výšky zástavby

V10

12 m

respektování a zachování stávající výšky zástavby stávajících ploch výrobního areálu
v Průmyslové zóně Chudeřice, bez nároků na další navyšování výšky zástavby

V11

9m

respektování a zachování stávající výšky zástavby rozvodny Chotějovice bez nároků na
další navyšování výšky zástavby; důvodem ke stanovení maximální výšky zástavby 9 m je
omezení vizuálního uplatnění areálu rozvodny ve volné krajině a navíc na výškovém
hřebeni

V12

9 m / 2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby tzv. „sídliště“ v Chotějovicích; omezení
výšky zástavby objektů bydlení v prostorově izolované poloze ve volné krajině, v údolní
nivě řeky Bíliny

V13

6 m / 1+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby tzv. „sídliště“ v Chotějovicích; omezení
výšky zástavby objektů bydlení v prostorově izolované poloze ve volné krajině, v údolní
nivě řeky Bíliny

V14

6m/1

omezení výšky zástavby doplňkovými stavbami ve veřejných prostranstvích a plochách
rekreace na plochách přírodního charakteru okolo voní plochy Márinka; ochrana
charakteru údolní nivy řeky Bíliny jako území s dominancí vegetace a minimem zástavby
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ozn. zóny maximální výška
ve výkr.
zástavby / maximální
I.2b
podlažnost

důvod vymezení zóny a její maximální výšky zástavby

V15

9 m / 2+P

omezení výšky zástavby v údolní nivě řeky Bíliny a na bezprostředním přechodu sídla do
volné krajiny

V16

6m/1

respektování výšky zástavby stávajících zahrádek a pozemků chatiček a chat pro
individuální rekreaci; stanovení nízké hladiny zástavby chatiček a chat, max. 1 NP (s
vyloučením využití podkroví), z důvodu eliminace rizika výstavby výškově a objemově
neadekvátních objektů v rekreačním území a z důvodu zajištění příznivého působení
zástavby v zahrádkách a zástavby chatiček a chat v oddělené poloze od stávající zástavby
a navíc v údolní nivě řeky Bíliny

V17

9m

respektování a zachování stávající výšky zástavby výrobního areálu u silnice II/258, bez
nároků na další navyšování výšky zástavby; v rozvojové ploše bude respektována
maximální výška stávající zástavby

V18

9 m / 2+P

omezení výšky zástavby na okraji sídla na přechodu do volné krajiny, do údolní nivy řeky
Bíliny

V19

9 m / 2+P

omezení výšky zástavby na okraji sídla na přechodu do volné krajiny, do údolní nivy řeky
Bíliny

V20

6m/1

respektování výšky zástavby stávajících zahrádek a pozemků chatiček a chat pro
individuální rekreaci; stanovení nízké hladiny zástavby chatiček a chat, max. 1 NP (s
vyloučením využití podkroví), s cílem eliminace rizika výstavby výškově a objemově
neadekvátních objektů v rekreačním území a pro zajištění příznivého působení zástavby
v zahrádkách a zástavby chatiček a chat v oddělené poloze od stávající zástavby; omezení
výšky zástavby na okraji sídla na přechodu do volné krajiny, do údolní nivy řeky Bíliny

V21

6m/1

omezení maximální výšky zástavby v ploše zámeckého parku z důvodu ochrany parku
jako plochy s dominancí vegetace nad zástavbou; důvodem je také ochrana dominantního
vizuálního a kompozičního působení objektu zámku, který vytváří jihovýchodní hranu
parku; ochrana stávajících objektů nemovité kulturní památky zámeckého areálu

V22

15 m / 3+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby historických objektů bývalého
hospodářského zázemí zámku ve Světci; ochrana stávajících objektů nemovité kulturní
památky zámeckého areálu

V23

18 m / 3+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby zámku ve Světci; ochrana stávajících
objektů nemovité kulturní památky zámeckého areálu

V24

30 m

respektování a zachování stávající výšky zástavby kostela sv. Jakuba Většího ve Světci;
ochrana stávajících objektů nemovité kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího

V25

18 m / 3+P

respektování a zachování stávající výšky budovy bývalé školy ve Světci, bez nároků na
další navyšování výšky zástavby

V26

12 m / 2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby obytných území jádrového území obce
Světec, tedy historického jádra a zástavby kolem ulice Kostomlatská; omezení výšky nové
zástavby v návrhových plochách bydlení navazujících na historické jádro a zástavbu v ulici
Kostomlatská na úroveň stabilizované obytné zástavby z důvodu eliminace rizika
převýšení nové zástavby nad výšku zástavby historického jádra

V27

6m/1

omezení maximální výšky zástavby v ploše centrálního parku v Světci z důvodu ochrany
parku jako plochy s dominancí vegetace nad zástavbou

V28

6m/1

omezení maximální výšky zástavby v ploše parku před hřbitovem ve Světci z důvodu
ochrany parku jako plochy s dominancí vegetace nad zástavbou
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ozn. zóny maximální výška
ve výkr.
zástavby / maximální
I.2b
podlažnost

důvod vymezení zóny a její maximální výšky zástavby

V29

9m

omezení výšky zástavby v prostoru obecního hřbitova ve Světci z důvodu zachování
dominantního působení vzrostlých stromů; ochrana hodnoty vizuálního působení vegetace
na přechodu sídla do volné krajiny
+
omezení výšky zástavby garáží a zástavby v areálu výroby u hřbitova z důvodu nižší výšky
zástavby na okraji sídla na přechodu do volné krajiny

V30

9 m / 2+P

omezení výšky zástavby na okraji sídla na přechodu sídla do navazující volné krajiny

V31

9 m / 2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby izolované obytné zástavby na přechodu
sídla do volné krajiny, bez nároků na další navyšování výšky zástavby

V32

12 m / 2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby jádrového území odděleného sídla
Úpoř, bez nároků na další navyšování výšky zástavby à větší výška zástavby než na
okrajích sídla z důvodu zachování mírné vizuální dominance jádrového území

V33

9 m / 1+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby okrajů odděleného sídla Úpoř, bez
nároků na další navyšování výšky zástavby; omezení výšky zástavby na okraji sídla, na
přechodu sídla do volné krajiny

V36

9 m / 2+P

omezení výšky zástavby na severním okraji sídla Štrbice, na přechodu sídla do volné
krajiny; omezení výšky zástavby z důvodu relativně exponované polohy celého sídla na
úpatí Českého středohoří

V37

12 m /2+P

respektování a zachování stávající výšky zástavby jádrového území odděleného sídla
Štrbice, bez nároků na další navyšování výšky zástavby à větší výška zástavby než na
okrajích sídla z důvodu zachování mírné vizuální dominance jádrového území

V38

9m/2

omezení výšky zástavby v ploše sportu na okraji sídla, na přechodu sídla do volné krajiny

V40

9 m / 2+P

omezení výšky zástavby na západním okraji sídla Štrbice, na přechodu sídla do volné
krajiny; omezení výšky zástavby z důvodu relativně exponované polohy celého sídla na
úpatí Českého středohoří

V41

6m/1

respektování výšky zástavby stávajících zahrádek a pozemků chatiček a chat pro
individuální rekreaci; stanovení nízké hladiny zástavby chatiček a chat, max. 1 NP (s
vyloučením využití podkroví), z důvodu eliminace rizika výstavby výškově a objemově
neadekvátních objektů v rekreačním území a pro zajištění příznivého působení zástavby
v zahrádkách a zástavby chatiček a chat na okraji sídla na přechodu do volné krajiny

V42

9 m / 2+P

omezení výšky zástavby na západním okraji sídla Štrbice, na přechodu sídla do volné
krajiny; omezení výšky zástavby z důvodu relativně exponované polohy celého sídla na
úpatí Českého středohoří

V43

6m/1

respektování výšky zástavby stávajících zahrádek a pozemků chatiček a chat pro
individuální rekreaci; stanovení nízké hladiny zástavby chatiček a chat, max. 1 NP (s
vyloučením využití podkroví), z důvodu eliminace rizika výstavby výškově a objemově
neadekvátních objektů v rekreačním území a pro zajištění příznivého působení zástavby
v zahrádkách a zástavby chatiček a chat na okraji sídla na přechodu do volné krajiny

V44

6m/1

respektování výšky zástavby stávajících zahrádek a pozemků chatiček a chat pro
individuální rekreaci; stanovení nízké hladiny zástavby chatiček a chat, max. 1 NP (s
vyloučením využití podkroví), z důvodu eliminace rizika výstavby výškově a objemově
neadekvátních objektů v rekreačním území a pro zajištění příznivého působení zástavby
v zahrádkách a zástavby chatiček a chat na okraji sídla na přechodu do volné krajiny

V45

6m/1

omezení výšky zástavby izolované zástavby na jižním okraji sídla Štrbice, na přechodu
sídla do volné krajiny; omezení výšky zástavby z důvodu exponované polohy celého sídla
na úpatí Českého středohoří
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ozn. zóny maximální výška
ve výkr.
zástavby / maximální
I.2b
podlažnost

důvod vymezení zóny a její maximální výšky zástavby

V46

9 m / 1+P

omezení výšky zástavby na východním okraji sídla Štrbice, na přechodu sídla do volné
krajiny; omezení výšky zástavby z důvodu exponované polohy celého sídla na úpatí
Českého středohoří

V47

9m

omezení výšky zástavby v izolované poloze ve volné krajině

V48

9m

omezení výšky zástavby v izolované poloze ve volné krajině

V49

6m/1

omezení výšky zástavby v izolované poloze ve volné krajině

V50

6m/1

omezení výšky zástavby v izolované poloze ve volné krajině

V51

6m/1

omezení výšky zástavby v okrajové poloze sídla Štrbice na hranici zastavěného území

V52

6m/1

omezení výšky zástavby doplňkovými stavbami ve veřejných prostranstvích na jižním okraji
sídla Chotějovice

V53

15 m

respektování a zachování stávající výšky zástavby stávajících výrobních ploch Průmyslové
zóny Chotějovice s ohledem na navazující areál elektrárny Ledvice, bez nároků na další
navyšování výšky zástavby

V54

6m

omezení výšky zástavby na severním okraji sídla Světec na přechodu sídla do volné
krajiny

V55

6m

omezení výšky zástavby v exponované poloze na svazích nad sídlem Světec, ochrana
dálkových pohledů a negativních dopadů na navazující volnou krajinu

(k bodu C35 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem pro grafické zobrazení zón určujících maximální výšku zástavby v samostatném výkrese (nad rámec
výkresu způsobu využití území) je zajištění optimální čitelnosti a přehlednosti zobrazení prostorového uspořádání
území. V případě zobrazení zón určujících maximální výšku zástavby ve výkrese I.2a Hlavní výkres – Způsob
využití území by se celý výkres stal nečitelným.
Výkres I.2b – Výkres prostorového uspořádání území je jedním z výkresů zobrazujících samostatně v souladu
s oddílem I, odst. (3), písm. b) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jednu ze součástí urbanistické koncepce.

Zóny určující typ struktury zástavby
(k bodu C36 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
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§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
§ Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
§ Mapa stabilního katastru 1826-46
§ Ortofotomapa 1950
§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Souhrnné odůvodnění zón určujících typ struk tury zástavby
Zóny určující typ struktury zástavby jsou vymezeny s ohledem na stávající převládající typ struktury a charakter
zástavby, které územní plán plně respektuje. Vymezení zón určujících typ struktury zástavby vychází ze základní
premisy, že zástavba v jádru sídel by měla být koncentrovanější a intenzivnější než na jejich okraji, resp., že
zástavba na okraji sídel musí svou strukturou a svým charakterem přispět k optimální integraci sídel do rámce
okolní volné krajiny.
Vymezení zón určujících typ struktury zástavby vytváří podmínky pro důslednou ochranu dominantní pozice a
dominantního výškového, ale také hmotového, působení kostela sv. Jakuba Většího a budovy historického
zámku nejen ve struktuře zástavby samotného Světce, ale v širším kontextu, zejména v dálkových pohledech na
obec. Cílem je zachovat stávající siluetu obce s dominantou kostela a zámku uprostřed koncentricky uspořádané
zástavby, výrazně hustší v samotném jádru a postupně se rozvolňující směrem k okraji sídla.
Také v rámci oddělených sídel ve volné krajině Štrbice a Úpoř je důsledně dbáno na posílení kompaktnosti
historických jader těchto sídle a rozvolnění zástavby na okrajích sídel, na jejich přechodu do volné krajiny.

Podrobné odůvodnění zón určujících typ struk tury zástavby (jednotlivě)
ozn. zóny ve kód a název typu struktury
výkr. I.2b
zástavby

důvod vymezení zóny a určení typu struktury zástavby

S02

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající drobné zástavby
prostoru kolejiště vlečky do elektrárny Ledvice

S03

AH - areálová hmotná
(halová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající hmotné zástavby
areálu elektrárny Ledvice

S04

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby výrobních
areálů ve vazbě na elektrárnu Ledvice

S05

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

měřítkově drobná a méně intenzivní zástavba areálů sportu a výroby z důvodu
bezprostřední vazby na obytné území části obce Chotějovice a tedy
nežádoucí rozvoj velkoobjemových a velkoprostorových hal ve vazbě na
měřítkově drobnou strukturu zástavby rodinnými domy obytného území

S06

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající obytné zástavby
části obce Chotějovice převážně izolovanými rodinnými domy nebo dvojdomy,
které ovšem s ohledem na charakter dělnické kolonie vytváření převážně
jednotnou stavební čáru a tedy formují bloky
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ozn. zóny ve kód a název typu struktury
výkr. I.2b
zástavby

důvod vymezení zóny a určení typu struktury zástavby

S07

KBD - kompaktní bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající obytné zástavby
řadovými rodinnými domy v Chotějovicích

S08

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající drobné zástavby
prostoru kolejiště železniční stanice Světec a přilehlých ploch výroby

S09

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby rozvodny
Chotějovice; drobné měřítko zástavby z důvodu polohy rozvodny v relativně
exponované poloze ve volné krajině

S10

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby rodinnými
dvojdomy v lokalitě „sídliště“ Chotějovice

S11

KBD - kompaktní bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby řadovými
rodinnými domy v lokalitě „sídliště“ Chotějovice

S12

AH - areálová hmotná
(halová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby výrobních
areálů v rámci Průmyslové zóny Chudeřice

S13

RD - rozptýlená drobná
zástavba

ochrana ploch veřejné zeleně a ploch přírodních charakteru před nežádoucím
intenzivním zastavěním s cílem zachování převahy vegetace nad zástavbou

S14

VD - volná drobná zástavba

ochrana okraje sídla na přechodu do volné krajiny údolní nivy řeky Bíliny před
nevhodným intenzivním a měřítkově hřmotným zastavěním

S16

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

rozvolnění struktury zástavby směrem od jádrového území sídla Světec k jeho
okraji

S17

RD - rozptýlená drobná
zástavba

ochrana plochy veřejné zeleně zámeckého parku ve Světci před nežádoucím
intenzivním zastavěním s cílem zachování převahy vegetace nad zástavbou

S18

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby
zahrádkové osady; zachování převahy vzrostlé vegetace nad zástavbou

S19

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby výrobního
areálu na severním okraji Světce

S20

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající rozvolněné obytné
zástavby lokality Lota Marie na severním okraji Světce

S21

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající rozvolněné zástavby
rodinnými domy po obou stranách silnice II/258 na severním okraji Světce

S22

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby rodinnými
domy na severním okraji Světce

S23

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby
zahrádkové osady; zachování převahy vzrostlé vegetace nad zástavbou

S24

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

rozvolnění struktury zástavby směrem od jádrového území sídla Světec k jeho
okraji

S25

VH - volná hmotná zástavba respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby areálu
zámku, kostela s farou a bývalé školy v historickém jádru sídla Světec;
ochrana charakteru zástavby nemovité kulturní památky

S26

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby výrobního
areálu na východním okraji sídla Světec

S27

KBD - kompaktní bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající kompaktní blokové
zástavby historického jádra sídla Světec; vyšší hustota zastavění v jádru sídla

S28

RD - rozptýlená drobná
zástavba

ochrana plochy veřejné zeleně centrálního parku ve Světci před nežádoucím
intenzivním zastavěním s cílem zachování převahy vegetace nad zástavbou
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ozn. zóny ve kód a název typu struktury
výkr. I.2b
zástavby

důvod vymezení zóny a určení typu struktury zástavby

S29

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

měřítkově drobná a řídká zástavba na přechodu sídla Světec do navazující
volné krajiny; ochrana hodnoty areálu hřbitova s převahou vegetace nad
zástavbou

S30

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

rozvolnění struktury zástavby směrem od jádrového území sídla Světec k jeho
okraji

S31

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající rozvolněné
zástavby izolovaného obytného sídla na jižním okraji Světce; rozvolnění
struktury zástavby směrem od jádrového území sídla Světec k jeho okraji

S32

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající obytné zástavby
sídla Úpoř

S33

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby výrobního
areálu na severním okraji sídla Úpoř

S35

VD - volná drobná zástavba

rozvolnění struktury zástavby směrem od jádrového území sídla Úpoř k jeho
okraji

S37

OBD - otevřená bloková
drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající obytné zástavby
sídla Štrbice

S38

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby sportovní
plochy na okraji sídla Štrbice, na přechodu sídla do volné krajiny

S40

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby
zahrádkové osady na západním okraji Štrbic; zachování převahy vzrostlé
vegetace nad zástavbou

S41

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby zahrádek
na jižním okraji Štrbic; zachování převahy vzrostlé vegetace nad zástavbou

S42

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající izolované zástavby
na jižním okraji Štrbic; zachování převahy vzrostlé vegetace nad zástavbou

S43

VD - volná drobná zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby zahrádek
na jihovýchodním okraji Štrbic; zachování převahy vzrostlé vegetace nad
zástavbou

S44

VD - volná drobná zástavba

rozvolnění struktury zástavby směrem od jádrového území sídla Štrbice k jeho
okraji

S45

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

rozvolněná struktura zástavby v izolované poloze ve volné krajině

S46

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

rozvolněná struktura zástavby v izolované poloze ve volné krajině

S47

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

rozvolněná struktura zástavby v izolované poloze ve volné krajině

S48

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

rozvolněná struktura zástavby v izolované poloze ve volné krajině

S49

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

respektování a zachování struktury a charakteru stávající zástavby výrobního
areálu na severním okraji jádrového území sídla Světec

S50

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

drobná areálová zástavba zařízení technického vybavení na jihozápadním
okraji zastavěného území sídla Štrbice

S51

RD – rozptýlená drobná
zástavba

ochrana ploch veřejné zeleně před nežádoucím intenzivním zastavěním s
cílem zachování převahy vegetace nad zástavbou

S52

AH - areálová hmotná
(halová) zástavba

respektování struktury a charakteru stávající zástavby výrobních areálů
v rámci Průmyslové zóny Chudeřice
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ozn. zóny ve kód a název typu struktury
výkr. I.2b
zástavby

důvod vymezení zóny a určení typu struktury zástavby

S53

rozvolněná struktura zástavby v izolované poloze ve volné krajině

AD - areálová drobná
(pavilonová) zástavba

(k bodu C37 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem pro grafické zobrazení zón určujících typ struktury zástavby v samostatném výkrese (nad
rámec výkresu způsobu využití území) je zajištění optimální čitelnosti a přehlednosti zobrazení
prostorového uspořádání území. V případě zobrazení zón určujících typ struktury zástavby ve výkrese
I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území by se celý výkres stal nečitelným.
Výkres I.2b – Výkres prostorového uspořádání území je jedním z výkresů zobrazujících samostatně
v souladu s oddílem I, odst. (3), písm. b) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jednu ze součástí
urbanistické koncepce.

G.5.4 Systém sídelní zeleně
(k bodům C38 – C41 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
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§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Východiska
Systém sídelní zeleně je v návrhu ÚP Světec řešen jako soustava ploch zeleně v zastavěném území a dále ploch,
které navazují na zastavěné území a zprostředkovávají vazbu na nezastavěné území.
Systém sídelní zeleně zahrnuje jak tzv. jednoznačné plochy sídelní zeleně, tedy plochy, u nichž je zeleň hlavní
nebo převažující součástí a tzv. doplňkovou sídelní zeleň, tedy zelené plochy, aleje ap., které tvoří doprovod
jinému převažujícímu využití.

Popis stavu
Obec Světec disponuje poměrně velkým množstvím významných ploch sídelní zeleně, zejména plochami veřejné
zeleně parků a zeleně zahrádkových osad a soukromých zahrada a sadů. Základní kostru systému sídelní zeleně
obce Světec tvoří dvě rozsáhlé plochy veřejných parků, zámeckého parku a centrálního parku ve Světci. Oba
parky jsou umístěny uvnitř urbanizovaného území a jsou alespoň částečně obklopeny zástavbou. Plochy zahrad
a zahrádkových osad naopak vytvářejí přirozený přechod zastavěných území sídel do volné krajiny.

Popis a odůvodnění navrženého řešení
Systém sídelní zeleně je vymezen v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. (1), písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb., v
platném znění, a zahrnuje stávající plochy zeleně a plochy změn, tedy plochy zastavitelné a plochy přestavby a
plochy změn v krajině.
Vymezení systému sídelní zeleně bylo provedeno v souladu s
§ hlavními zásadami rozvoje území obce;
§ zásadami urbanistické koncepce;
§ zásadami plošného a prostorového uspořádání;
§ schváleným zadáním ÚP.
Hlavním důvodem pro vymezení systému sídelní zeleně v dále uvedené podobě je vytvoření uceleného systému
plnícího rekreační, hygienické a ekologické funkce.
Systém sídelní zeleně je založen na stávajících zelených prvcích území obce
a) které jsou v rámci ploch s rozdílným způsobem využití vymezeny jako
-

plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS);

-

plochy krajinné zeleně (NK);

-

plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV);

-

plochy lesů (NL);

b) plošné výsadby, aleje, travnaté plochy, zahrady apod. v rámci ostatních ploch s rozdílným využitím
-

ploch rekreace v zahrádkových osadách (RZ);

-

ploch rekreace individuální (RI);

-

ploch rekreace hromadné (RH);

-

ploch rekreace na plochách přírodního charakteru (RN);

-

ploch veřejných prostranství (PV);

-

ploch občanského vybavení – hřbitovů (OH);

-

ploch silniční dopravy (DS);
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-

ploch drážní dopravy (DZ);

-

ploch bydlení (BV);

-

ploch smíšených obytných (SV);

-

ploch občanského vybavení (OV, OK, OS);

-

ploch technické infrastruktury (TI);

-

ploch výroby a skladování (VT, VE, VL, VD a VZ).

Důvodem pro vymezení návrhových ploch sídelní zeleně je doplnění stávajícího sytému o nové prvky posilující
komplexnost systému a směřují k jeho prostorové i funkční spojitosti. Hlavním cílem vymezení návrhových ploch
sídelní zeleně je doplnění základní kostry ploch veřejné zeleně tvořené zámeckým a centrálním parkem ve Světci
o nový významný prvek, kterým je navrhovaný park resp. lesopark okolo vodní plochy Márinka a plochy veřejné
zeleně navržené pro propojení všech parků a pro prostupnost pravého břehu řeky Bíliny. Systém sídelní zeleně je
dále doplněn o nové plochy zahrad (ZS) a zahrádkových osad (RZ), a to z důvodu ucelení urbanistické struktury
sídel, zlepšení podmínek životního prostředí v sídlech a zlepšení podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel
obce i okolních obcí.
Systém sídelní zeleně bude dále doplněn novými prvky zeleně realizovanými v rámci jednotlivých zastavitelných
ploch a ploch přestavby (zahrady, doprovodná zeleň, ochranná zeleň apod.).
Specifická podmínka je stanovena pro zastavitelné plochy a plochy přestavby výroby a skladování (VL, VD).
Z důvodů hygienických a urbanistických je nutné při realizaci těchto ploch zřídit izolační zeleň k odclonění těchto
ploch stávajících či navrhovaných ploch s podílem bydlení a rekreace (BV, RI, SV) a také od ploch občanského
vybavenosti (OV, OK, OS) a veřejných prostranství.

G.6 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro
její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití
G.6.1 Dopravní infrastruktura
(k bodu D01 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
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§ Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
§ Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011)
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
§ Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
§ Mapa stabilního katastru 1826-46
§ Ortofotomapa 1950
§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Předmětem řešení koncepce dopravní infrastruktury Územního plánu Světec jsou všechny dopravní systémy
přítomné nebo navrhované k umístění a řešení v rámci správního území obce resp. systémy, které na řešené
území mají nebo mohou mít potenciální vliv s ohledem na chráněné zájmy příslušné dopravní infrastruktury
vyplývající z platných právních předpisů (ochranná pásma apod.).
V rámci územního plánu jsou řešeny koncepce následujících dopravních systémů v území
§

komunikační systém obce (pozemní komunikace pro motorová vozidla);

§

systém statické dopravy / systém dopravy v klidu (parkování);

§

systém veřejné hromadné dopravy osob;

§

systém pěší dopravy;

§

systém cyklistické dopravy;

§

drážní doprava;

§

vodní doprava.

Řešení koncepce dopravní infrastruktury se zaměřuje na funkční a prostorové uspořádání systémů. Veškeré
konkrétní plošné a prostorové nároky jednotlivých systémů a jejich prvků jsou důsledně zohledněny ve vymezení
příslušných ploch nebo koridorů v rámci urbanistické koncepce zobrazené ve výkrese č. I.2a Hlavní výkres –
způsob využití území. Dále jsou součástí tohoto výkresu zobrazena rovněž ta koncepční řešení, která nevykazují
konkrétní plošné a prostorové nároky, ale z nichž vyplývají konkrétní opatření řešitelná mimo rámec územního
plánu (např. koncepce vedení cyklistických tras apod.).

G.6.1.1 Pozemní komunikace pro motorová vozidla
(k bodu D02 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
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§ Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
§ Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
§ Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011)
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
§ Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
§ Mapa stabilního katastru 1826-46
§ Ortofotomapa 1950
§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Komunikační systém obce Světec byl v minulosti významně narušen povrchovou těžbou hnědého uhlí a
souvisejícími aktivitami. Na území obce zaniklo několik významných komunikačních vazeb, naopak řada zcela
nových komunikačních vazeb vznikla a přinesla do území obce nové prostorové a provozní bariéry (estakáda
silnice I/13, železniční trati č. 130 a 131, systém vleček do elektrárny Ledvice apod.).
Na území obce Světec je těžba nerostných surovin již ukončena a všechna těžbou postižená území jsou již
rekultivována nebo procházejí procesem rekultivace. Základní síť komunikací pro motorová vozidla lze tak
považovat za prostorově stabilizovanou a zajišťující všechny nezbytné dopravní vazby v území pro motorová
vozidla. Hlavní dopravní vazby obce Světec na všechna významná vyšší spádová centra osídlení, tedy zejména
na města Bílina, Most, Teplice i krajské město Ústí nad Labem zajišťuje kapacitní silnice I. třídy I/13 Karlovy Vary
– Chomutov – Most – Bílina – Teplice – Ústí nad Labem - Děčín – Nový Bor – Liberec, která je zároveň
evropským silničním tahem č. E442. Tato silnic je vedena ve čtyřpruhovém děleném uspořádání po estakádě
západním okrajem území obce, přes sídlo Chotějovice, a na území obce Světec se na silnici I/13 nachází jedna
mimoúrovňová křižovatka. Ta zajišťuje napojení areálu elektrárny Ledvice a Průmyslové zóny Chudeřice na
silnici I/13, nezajišťuje ovšem bohužel přímé napojení obytných území obce Světec. Hlavní komunikační osou
území obce Světec je silnice II/258 Duchcov – Hostomice – Světec – Kostomlaty pod Milešovkou – Řehlovice –
Ústí nad Labem, která napojuje jádrové území obce a oddělené sídlo Štrbice přes území sousedního městyse
Hostomice na silnici I/13. Vedení silnice II/258 je na území obce stabilizované v poloze, která se vyhýbá
původním územím povrchové těžby hnědého uhlí v západní části území obce a není proto napojena na silnici
I/13 přímo na území obce, ale právě přes území sousedních Hostomic. Toto vedení silnice II/258 a chybějící
přímé napojení na silnici I/13 lze považovat za jednu z dopravních závad na nadřazeném komunikačním systému
obce Světec.
Na silnice I/13 a II/258 pak navazuje síť silnic II. a III. třídy, která zprostředkovává dopravní vazby obce Světec
zejména na sousední obce. Na síť silnic v rámci zastavěného území sídel a částečně také ve volné krajině
navazuje síť místních komunikací, která zabezpečuje dostupnost jednotlivých částí sídel a jednotlivých pozemků
a staveb na nich. Prostupnost krajiny a dostupnost zemědělsky využívaných pozemků a pozemků lesa
zabezpečuje síť veřejně přístupných účelových komunikací, tedy polních a lesních cest.
Jižní část území obce Světec je v současné době pro motorová vozidla prakticky neprostupná, historická síť silnic
je přerušena v místech nynější Radovesické výsypky, kde jsou sice vybudovány nové účelové komunikace, vjezd
na ně je ale z důvodu probíhajících rekultivací zakázán.
S ohledem na rozlohu správního území obce Světec je předmětem řešení územního plánu systém komunikací
pro motorová vozidla v jeho úplném rozsahu, tedy jak v rozsahu všech komunikací nadřazeného významu
(silnice), které zabezpečují převedení tranzitní dopravy přes území obce, tak v rozsahu komunikací nižšího
dopravního významu, které zabezpečují lokální dopravní obsluhu území, a to včetně podrobnosti jednotlivých
obslužných místních komunikací či komunikací se smíšeným provozem. Součástí řešení koncepce
komunikačního systému obce jsou také veřejně přístupné účelové komunikace, které navazují na síť ostatních
komunikací, především pak komunikací místních obslužných a zabezpečují prostupnost krajiny.
(k bodu D03 ÚP)
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Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
§
§
§
§

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Jako plochy s rozdílným způsobem využití dopravní infrastruktura – silniční doprava (DS) jsou v ÚP Světec
v hlavním výkrese vymezeny výhradně plochy těch komunikací, jejichž převažujícím využitím je právě
automobilová doprava, zatímco všechny ostatní funkce ploch, jako je např. pěší a cyklistická doprava, obytná,
pobytová či rekreační funkce nebo funkce obsluhy zemědělských, lesních a jiných pozemků ve volné krajině, jsou
buď zcela vyloučeny, nebo mají jen marginální význam. Všechny ty plochy, ve kterých kromě funkce
automobilové dopravy nabývá na významu zároveň také jiné využití, zejména pak využití pobytové, obytné či
rekreační (ulice v obytné zástavbě, místní komunikace s nízkým dopravním významem obytné zóny, veřejně
přístupné účelové komunikace, apod.), jsou v hlavním výkrese vymezeny jako plochy veřejných prostranství (PV).
Důvodem pro takové odlišení je jednoznačná deklarace převažujícího významu ploch pro automobilovou dopravu
a cílená ochrana komunikací s nadřazeným dopravním významem jako významných civilizačních hodnot území,
které je nezbytné chránit ve veřejném zájmu.
(k bodu D04 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011)
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2001)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a)
Stávající vedení silnice II/258 přes území obce Světec je determinováno dřívějšími plochami těžby hnědého uhlí
v západní části území obce Světec, kterým se silnice vyhýbá. Silnice je přes území obce Světec vedena od
východu od Kostomlat pod Milešovkou přes sídlo Štrbice dále na západ, kde prochází po okraji jádrového území
obce Světec a kde se stáčí prudce na sever a směřuje přes sousední městys Hostomice na silnici I/13. Dopravní
napojení jádrového území obce Světec na hlavní dopravní tah celého regionu, na silnici I/13 je tak možné buď po
silnici II/258 průjezdem centrem městysem Hostomice nebo z jádrového území Světce po silnici III/25321 přes tzv.
„myší díru“ (podjezd pod kolejištěm železniční stanice Světec se zcela nevyhovujícími technickými parametry,
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umožňující průjezd pouze jediného vozidla s omezenou průjezdnou šířkou a podjezdnou výškou), úzkou místní
komunikací přes obydlené území části obce Chotějovice a dále po silnici III/25316 na mimoúrovňovou křižovatku
se silnicí I/13 u Průmyslové zóny Chudeřice.
Obci Světec tak (s výjimkou části obce Chotějovice) zcela chybí přímé dopravní napojení na silnici I/13, průjezd
sousedními Hostomicemi je komplikován složitým průjezdem zastavěným a obydleným územím městyse, průjezd
tzv. „myší dírou“ je velmi komplikovaný, navíc technicky zcela nevyhovující.
Z důvodu zajištění přímého dopravního napojení jádrového území obce Světec na silnici I/14 vymezuje územní
plán plochu dopravní infrastruktury 11-Z pro novou místní komunikaci pro dopravní propojení silnice II/258 a
III/25316 s možným pokračováním na mimoúrovňovou křižovatku silnice III/25316 se silnicí I/13 u Průmyslové
zóny Chudeřice. Plocha je vymezena téměř v celém úseku dle plochy vymezené v platném ÚPO Světec, kde bylo
vedení komunikace podrobněji prověřováno. Poloha vyústění na silnici II/258 byla upravena a oproti platnému
ÚPO Světec je komunikace vedena přímo (přes parcelu č. 520/4), ve stopě stávající účelové komunikace mimo
pozemky zemědělské půdy. Komunikační propojení využívá z části stávající komunikace mezi silnicí III/25316 a
Průmyslovou zónou Chudeřice, včetně přemostění železniční trati č. 131. Nový úsek komunikačního propojení je
z velké části, včetně přemostění řeky Bíliny, veden po pozemcích bývalé silnice.

ad b)
Vymezení koridoru X03 je součástí opatření ke zlepšení prostupnosti území (spolu s vymezenou zastavitelnou
plochou 11-Z) a zkvalitnění propojení obcí Bílina a Světec. Historické dopravní vazby byly narušeny
dlouhodobými těžebními aktivitami na Radovesické výsypce a souvisejícím intenzivním rozvojem
palivoenergetického průmyslu v území obcí Světec (Chotějovice) a Ledvice. Stávající propojení silnic III/25316 a
III/25321, resp. propojení obcí Bílina a Světec je v současné době vedeno nevyhovujícím způsobem, obytnou
částí Chotějovic a následně tzv. „myší dírou“, tj. podjezdem pod koridorem dráhy z ul. Nádražní na silnici
III/25321. Tento podjezd je nevyhovující z hlediska kapacity i bezpečnosti, protože umožňuje průjezd pouze
jediného vozidla a při záplavách se stává téměř neprůjezdným. Pro řešení tohoto stavu je kromě komunikace
v ploše 11-Z (viz odůvodnění bodu a) výše) vymezen koridor X03, resp. je navrženo alternativní propojení
stávajícím mimoúrovňovým křížením na silnici III/25316 – sjezd do Průmyslové zóny Chotějovice, a dále
pokračuje ve stopě stávající komunikace (silnice III/25321, která je určena k přestavbě za účelem dosažení
požadovaných šířkových a výškových parametrů), přes lokalitu Sídliště až do vnitřní části obce Světec. Koridor je
vymezen v šířce 15m, která je dostačující pro realizaci výškových a směrových úprav stávající komunikace.
Vzhledem k využití existující komunikace lze předpokládat, že výstavba tohoto propojení bude upřednostněna
před realizací komunikace v ploše 11-Z.
(k bodu D05 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu

evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Vzhledem k nutnosti podrobněji prověřit prostorové nároky na výstavbu dopravního propojení, je komunikace
vymezena jako koridor silniční dopravy v šířce 15m. Vymezením koridoru poskytuje ÚP možnost ke zpřesnění a
případné úpravě přesného směrového vedení komunikace v navazujících podrobnějších stupních projektové
dokumentace (zejména v dokumentaci pro územní rozhodnutí) bez nutnosti změny ÚP. Na základě pravomocně
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vydaného správního rozhodnutí bude poté možné využít zbývající část koridoru pro jiný účel, resp. způsob využití
stanovený územním plánem, případně zachovat jeho současné využití.
(k bodu D06 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
www.mapy.cz

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Vnitřní dopravní obsluhu v rámci zastavěného území obce Světec, dopravní dostupnost jednotlivých pozemků a
objektů na nich, zabezpečuje síť místních komunikací. Většina těchto komunikací odpovídá kategorii místních
komunikací funkční skupiny C (obslužné) a funkční skupiny D1 (se smíšeným provozem). Až na výjimky se jedná
o komunikace bez přidružených chodníků v hlavním dopravním prostoru.
Technické parametry všech místních komunikací je možné považovat za vyhovující a odpovídající stávajícím i
výhledovým potřebám dopravy. S ohledem na velmi nízkou intenzitu dopravy na místních komunikacích funguje
již dnes většina z nich jako komunikace se smíšeným provozem motorové dopravy a chodců bez prostorově
oddělených chodníků. Proto ÚP zásadní opatření pro úpravu sítě stávajících místních komunikací a trasy těchto
komunikací důsledně stabilizuje jako základ uceleného systému komunikací nižšího dopravního významu na
území obce.
Dopravní obslužnost a prostupnost volné krajiny a okrajových částí zastavěného území zabezpečují veřejně
přístupné účelové komunikace. Účelové komunikace zprostředkovávají propojení zastavěného území s okolní
volnou krajinou, zabezpečují obsluhu hospodářsky využívaných zemědělských a lesních pozemků a dopravní
dostupnost některých oddělených sídle ve volné krajině.
Síť účelových komunikací veřejně přístupných lze považovat za dostačující. Technické parametry některých
účelových komunikací jsou nevyhovující, například z důvodu špatného povrchu (nezpevněné), šířkových
parametrů a chybějících výhyben protijedoucích vozidel. Zlepšení technických parametrů některých účelových
komunikací je řešitelné v rámci stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití.
(k bodu D07 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Plochy komunikací nižšího dopravního významu nejsou v hlavním výkrese vymezeny jako plochy s rozdílným
způsobem využití dopravní infrastruktura – silniční doprava (DS), protože využití ploch, na rozdíl od ploch silnic,
nedominuje automobilová doprava. Zásadního významu ve využití ploch nabývá u všech komunikací nižšího
dopravního významu funkce pěší a cyklistické dopravy, obytná, pobytová a rekreační funkce. Proto jsou plochy
všech komunikací nižšího dopravního významu na území obce Světec integrovány do ploch veřejných
prostranství, nebo jsou vymezeny jako integrální součást ploch s jiným rozdílným způsobem využití.
(k bodu D08 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
§ TP 103 Navrhování obytných a pěších zón (Edip, s.r.o., 2008)
§ TP 218 Navrhování zón 30 (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem výroku je vytvoření podmínek pro humanizaci všech stávajících veřejných prostranství na území obce,
které integrují komunikace s nižším dopravním významem, s cílem zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů
v rámci takových veřejných prostranství a s cílem posílení obytné, pobytové a rekreační funkce takových
veřejných prostranství na úkor dopravy automobilové.
Důvodem výroku je dále vytvoření podmínek pro postupné zkvalitňování technických parametrů stávajících
komunikací nižšího dopravního významu a uvádění těchto komunikací do normového stavu v souladu
s požadavky ČSN 736110 Projektování místních komunikací, se zohledněním aktuálních trendů a zklidňování
místních komunikací a humanizace místních komunikací a se zohledněním zásad uvedených například v rámci
aktuálních technických podmínek Ministerstva dopravy ČR týkajících se dané problematiky (v současné době
např. TP 103 Navrhování obytných a pěších zón či TP 218 Navrhování zón 30.
(k bodu D09 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2001)
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§ TP 103 Navrhování obytných a pěších zón (Edip, s.r.o., 2008)
§ TP 218 Navrhování zón 30 (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem výroku je vytvoření podmínek pro zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích na území obce a pro minimalizaci nároků na veřejné investice. Každá křižovatka, sjezd
z komunikace nebo připojení nemovitosti na přilehlou komunikaci, představuje vždy určitý soubor kolizních bodů,
které jsou příčinou snížení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a příčinou snižování plynulosti
dopravy.
Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích je, zejména na dopravně významných
komunikacích jako jsou silnice, vhodné snížit počet křížení s jinými komunikacemi na minimum. ÚP tedy vytváří
podmínky, aby k napojení nových místních komunikací na nadřazený komunikační systém bylo přednostně
využito stávajících křižovatek, či vjezdů na komunikace přednostně před zřizováním křižovatek zcela nových.
S ohledem na podrobnost řešení ÚP nevymezuje v řadě případů konkrétní polohy dopravního napojení
rozvojových ploch na stávající i navrhovaný komunikační systém. Pro určení konkrétního dopravního napojení
rozvojových ploch na komunikační systém chybějí na úrovni ÚP potřebné informace o konkrétních vybraných,
zejména dopravně-inženýrských, podmínkách území a zejména (s výjimkou rozvojových ploch, jejichž
uspořádání je již ověřeno zpracovanou územní studií) chybí informace a povědomí o vnitřním uspořádání takové
rozvojové plochy.
(k bodu D10 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2001)
TP 103 Navrhování obytných a pěších zón (Edip, s.r.o., 2008)
TP 218 Navrhování zón 30 (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem výroku je návrh na rozšíření komunikačního systému obce o nové komunikace pro zajištění dopravního
napojení a/nebo dopravní obsluhy nově vymezovaných ploch přestavby a zastavitelných ploch vyžadujících
dopravní obslužnost. Nové komunikace, které jsou integrální součástí vymezovaných navrhovaných ploch
veřejných prostranství, jsou navrhovány přednostně v prodloužení stávajících komunikací a s ohledem na polohu
stávajících křižovatek a vjezdů na komunikace.
(k bodu D11 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
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§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

S ohledem na podrobnost řešení ÚP nevymezuje ÚP konkrétní vnitřní uspořádání komunikačního systému uvnitř
v rozvojových plochách. Pro určení konkrétního vnitřního uspořádání komunikačního systému rozvojových ploch
chybějí na úrovni ÚP potřebné informace o konkrétních vybraných, zejména dopravně-inženýrských, podmínkách
území a zejména (s výjimkou rozvojových ploch, jejichž uspořádání je již ověřeno zpracovanou územní studií)
chybí informace a povědomí o vnitřním uspořádání rozvojových ploch samotných.
Podrobné řešení vnitřního uspořádání komunikačního systému rozvojových ploch musí být předmětem řešení
podrobnějších dokumentací zpracovávaných v rozsahu předmětné rozvojové plochy nebo jejich souboru a to
s ohledem na navrhovanou parcelaci, koncepci uspořádání veřejných prostranství, apod.
(k bodu D12 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Předmětem řešení územní studie, jejíž zpracování je podmínkou využití konkrétní rozvojové plochy nebo souboru
rozvojových ploch, je mimo jiné řešení uspořádání systému veřejných prostranství v ploše a návrh dopravní
obslužnosti plochy, tedy návrh systému komunikací.
(k bodu D13 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
§ TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2001)
§ TP 103 Navrhování obytných a pěších zón (Edip, s.r.o., 2008)
§ TP 218 Navrhování zón 30 (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Místní komunikace propojující Preissigovo náměstí s ulicí Kostomlatská je v současné době uzavřena pro průjezd
silničních motorových vozidel a slouží pouze pro pohyb chodců a cyklistů. Důvodem je eliminace průjezdní
dopravy přes historické jádro obce Světec. S ohledem na navrhovaný rozvoj ploch bydlení po západní straně této
komunikace (plochy 18, 19) je nutné počítat do budoucna, v souvislosti s naplňováním těchto ploch, s využitím
příslušné místní komunikace pro dopravní obsluhu navazujících pozemků rodinných domů. Stávající vyústění
místní komunikace na silnici II/258 (ulice Kostomlatská) má zcela nevyhovující technické parametry, zejména
nevyhovující rozhledové poměry. Křížení místní komunikace se silnicí II/258 (ulice Kostomlatská) bude nutné
prostorově upravit tak, aby byly možné všechny křižovatkové pohyby s dostatečnými rozhledovými poměry.
(k bodu D14 ÚP)
Podklady pro výrok

288

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
Topografická mapa 125 000 1952
www.mapy.cz

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Síť veřejně přístupných účelových komunikací ve volné krajině na území obce Světec lze považovat za
dlouhodobě stabilizovanou a dobře plnící svou funkci, proto ÚP síť stávajících veřejně přístupných účelových
komunikací navrhuje stabilizovat s cílem její ochrany jako jedné z civilizačních hodnot území obce.
Stávající úroveň prostupnosti území volné krajiny na území obce Světec je nutné do budoucna zachovat jako
minimální standard. Zejména s ohledem na značný rekreační potenciál území obce a potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu (vzhledem k poloze území obce na pomezí dvou turisticky vysoce atraktivních turistických
oblastí Krušných hor a Českého Středohoří) je žádoucí prostupnost volné krajiny dále zvyšovat, zejména
s využitím liniových přírodních prvků v území jako jsou vodní toky. Územní plán v této oblasti vymezuje systém
veřejných prostranství, která mimo jiné vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti břehů řeky Bíliny a Štrbického
potoka.

G.6.1.2 Doprava v klidu
(k bodům D15 – D17 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR , ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)

289

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

§
§
§
§

Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Geometrický plán pro rozdělení pozemku 185/1 (GEOTEP-Müller Erich, 7/2013)
Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení (PS projekty, spol. s r.o., 07/2016)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

S ohledem na převažující využití území pro bydlení v rodinných domech je odstavování vozidel realizováno
převážně na soukromých pozemcích rodinných domů, bez zásadních nároků na využití veřejných prostranství
k odstavování vozidel. Veškerá zařízení občanského vybavení na území obce vzhledem ke své kapacitě
nevyvolávají zvýšené nároky na parkování vozidel, kapacity parkovacích stání na veřejných prostranstvích jsou
v současné době i do budoucna, při zohlednění navrhovaného rozvoje území, dostačující, bez nároků na návrh
koncepčních opatření nebo ploch změn v územním plánu.
Aby nedošlo ke zhoršení podmínek pro veřejné parkování či odstavování vozidel na území obce, je žádoucí
stávající kapacity parkovišť zachovat. Na území obce Světec se v současné době nacházejí tato veřejná
parkoviště pro osobní automobily s těmito kapacitami
§

Světec – před bývalou školou (ul. Školní) - 10

§

Světec – u hřbitova - 8

§

Světec – u vodní plochy Márinka - 25

Odstavování vozidel se na území části obcí Světec a Chotějovice uskutečňuje také v řadových (skupinových)
garážích s těmito kapacitami
§

Chotějovice – 28

§

Světec – 22

§

Úpoř – 3

S ohledem na navrhovaný rozvoj obytné zástavby v jádrovém území obce Světec vymezuje ÚP plochu 37-Z pro
umístění řadových (skupinových) garáží pro potřeby obyvatel jádrového území obce Světec. Pro rozdělení
pozemku v rámci plochy na dílčí pozemky jednotlivých garáží je zpracovaný Geometrický plán pro rozdělení
pozemku 185/1 (GEOTEP- Müller Erich, 7/2013). Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití
vymezena ve Změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 14).

G.6.1.3 Veřejná hromadná doprava osob
(k bodům D18 - D19 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
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§ Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
§ Síť linek MHD Teplicka (Veolia Transport Teplice, s.r.o., 2011)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Veřejná hromadná doprava se na území obce Světec uskutečňuje jednak regionálními a příměstskými spoji
veřejné autobusové dopravy a dále po železnici.
Území obce Světec je obsluhováno několika regionálními a příměstskými autobusovými linkami s výchozími a
koncovými stanicemi většinou v Bílině nebo v Teplicích.
počet spojů
číslo linky

trasa jízdy linky

obsluhovaná část obce

582488

Teplice – Světec – Rtyně n. Bílinou - Velvěty

Světec, Štrbice

582506

Bílina – Kostomlaty p. Milešovkou - Lovosice

582501

prac. dny víkendy
3

0

Světec, Chotějovice, Štrbice

32

10

Bílina – Duchcov – Litvínov, Záluží

Chotějovice

32

4

582504

Krupka, Unčín – Teplice – Hostomice - Bílina

Chotějovice

47

16

582505

Bílina – Ledvice - Hostomice

Chotějovice

20

4

582507

Bílina – Hostomice - Velvěty

Chotějovice

2

0

592485

Ústí nad Labem – Modlany – Teplice – Ohníč - Bílina

Chotějovice, Úpoř

19

0

Tabulka Seznam linek veřejné autobusové dopravy v obci Světec (ke dni 24. 9.

2013)14

Na území obce Světec se nacházejí tyto autobusové zastávky
§

Ledvice, VMG II

§

Chotějovice – Ledvická

§

Chotějovice

§

Světec, Zámecká zahrada

§

Světec, záv.

§

Světec, u Holubů

§

Štrbice

§

Úpoř

Veřejná hromadná doprava je provozována také na obou železničních tratích procházejících řešeným územím.
Na železniční trati č. 130 není na území obce Světec žádná zastávka nebo stanice, spojení obce Světec se
spádovými centry osídlení, zejména s Bílinou a s Ústím nad Labem, zprostředkovává železniční trať č. 131 se
železniční stanicí Světec.
Zajištění obsluhy území obce prostředky veřejné hromadné dopravy osob je vždy významnou civilizační
hodnotou území takové obce. Úroveň obsluhy území obce veřejnou hromadnou dopravou je vždy jedním
z významných faktorů ovlivňujících atraktivitu území obce pro bydlení, podnikání, ale také pro rekreaci a cestovní
ruch.
Podmínky obsluhy území obce Světec veřejnou hromadnou dopravou osob jsou optimální a odpovídající
potřebám obce bez nároků na jakékoli zásadní koncepční změny.
Veškerou stávající infrastrukturu zabezpečující hromadnou dopravu osob na území obce Světec je nezbytné
důsledně chránit jako jednu z civilizačních hodnot území obce.

14

http// jizdnirady.cz
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G.6.1.4 Pěší a cyklistická doprava
(k bodu D20 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Základní prostupnost každého území pro chodce a cyklisty, a to jak území zastavěného (území sídel), tak volné
krajiny, zabezpečuje ve veřejném zájmu systém veřejných prostranství, doplněný o úseky silnic a dalších
dopravně významných komunikací umožňujících pohyb chodců a cyklistů v dopravním prostoru komunikace.
Vymezení prostorově spojitého systému veřejných prostranství plochami veřejných prostranství doplněnými
plochami silniční dopravy, vytváří základní předpoklady garance pěší a cyklistické prostupnosti území obce jako
celku, tedy zastavěného území i volné krajiny, včetně vazeb na území okolních obcí.
(k bodu D21 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012
Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Optimální podmínky pro bezpečný, rychlý, bezkolizní a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů po celém území
obce jsou základním předpokladem pro zkvalitnění prostředí obce, pro oživení a zvýšení atraktivity všech
veřejných prostranství, snížení nároků na dopravní obslužnost území obce automobilovou dopravou a s tím
související zlepšení obytného a životního prostředí obce.
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Dobré podmínky pěší a cyklistické prostupnosti území obce, zejména pak prostupnosti volné krajiny a v území
krajinářsky nejatraktivnějších území (například území podél vodních toků), zvyšují atraktivitu území obce jednak
pro každodenní rekreaci obyvatel obce, ale také atraktivitu obce pro cestovní ruch.
(k bodům D22 – D23 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015 (SPF Group, v.o.s., 11/2009)
Koncepce rozvoje cykloturistiky Ústeckého kraje do roku 2017 (Euro Managers, s.r.o., 12/2012)
Marketingová studie cykloturistiky v Ústeckém kraji (VARIA s.r.o., 06/2007)
Aktualizace sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji, revize a doplnění tras k roku 2010 (Ing. Vladimír Budinský,
12/2010)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Vodní plocha Márinka představuje jeden z největších potenciálů pro rozvoj každodenní rekreace obyvatel obce i
pro rozvoj cestovního ruchu. Přístup k vodní nádrži Márinka pro chodce a cyklisty z jádra obce Světec je dnes
výrazně omezen. Kvalita pěší a cyklistické dostupnosti vodní plochy Márinka z navazujících sídel je přitom
základním předpokladem její atraktivity pro využití obyvateli i návštěvníky obce.
Územní plán vytváří vymezením nové plochy veřejných prostranství 07-Z podmínky pro zlepšení pěší a
cyklistické dostupnosti rekreačního území okolo vodní nádrže Márinka.
Plochy 07-Z, 09a-Z, 09b-P, 09c-Z a 10-Z jsou potom vymezeny pro zajištění prostupnosti celého obvodu vodní
plochy Márinka tak, aby se vodní plocha nestala veřejnosti nepřístupnou izolovanou enklávou s profitem
výhradně pro soukromé osoby, a pro prostupnost pravého břehu řeky Bíliny mezi Světcem a Hostomicemi pro
chodce a cyklisty. Prostupnost břehů řeky Bíliny přispěje k zatraktivnění celé údolní nivy řeky a zvýšení
potenciálu řeky Bíliny pro cestovní ruch. Cílem je vytvoření nové spojité integrační osy území obce Světec a
území okolních obcí, předavším Hostomic a Bíliny. Integrační osa, tvořená převážně plochami veřejné zeleně, je
vedena okolo vodní nádrže Márinka a podél řeky Bíliny ve směru Bílina – Hostomice.
Vymezení ploch jako součástí integrační osy má tedy ze všech výše uvedených důvodů zásadní význam pro
zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou prostupnost území obce a pro zlepšení podmínek pro každodenní
rekreaci obyvatel obce. V širších souvislostech je vymezení integrační osy zásadní pro integraci území obce
Světec do širšího krajinného rámce Podkrušnohoří.
(k bodům - D24 - D27 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§
§
§
§
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§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Zajištění pěší resp. cyklistické prostupnosti území obce je základním předpokladem jeho optimálního fungování a
utvoření všech základních prostorových a provozních vazeb v území.
Veřejná prostupnost plošně rozsáhlých rozvojových území pro bydlení je jedním z nástrojů předcházení rizika
vzniku tzv. „gated communities“, tedy uzavřených, veřejnosti nepřístupných a od svého okolí segregovaných
obytných enkláv, s rizikem sociálního vyloučení.
(k bodům D28 – D29 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
www.mapy.cz
Turistická a cykloturistická mapa Krušné hory – východ (Geodézie On Line, spol. s r.o., 2010)
Turistická mapa České Středohoří – západ (Trasa, spol. s r.o., 2007)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V současné době je turisticky atraktivní pouze východní část území obce tvořené úpatím Českého středohoří,
s typickými vulkanickými zalesněnými vrcholy. Právě východní částí území obce Světec prochází v současné
době jediná značená pěší turistická trasa KČT na území obce, a sice žlutá, vedená z Kostomlat pod Milešovkou
na jih, kolem Pohradického vrchu a Úpoře do Ohníče a dále do Teplic.
V rámci zpracování ÚP nebyla identifikována žádná konkrétní potřeba na vymezení nových značených
turistických tras na území obce Světec. Vzhledem k tomu, že vyznačení pěší turistické trasy v terénu, v případě
jejího vedení po stávajících komunikacích, nevyžaduje soulad s územním plánem, ponechává ÚP možnost
případného libovolného vyznačení nových turistických tras podle aktuální poptávky aktérů cestovního ruchu.
(k bodům D30 – D31 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu

evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

§
§
§
§
§
§
§
§
§

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011)

294

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

§ Územní rozhodnutí na stavbu „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku“, č.j.
MUBI/33807/2016
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a)
Obce Bílina a Světec jsou v současné době propojeny silnicemi I/13 a III/25316. Silnice I. třídy neumožňuje
pohyb pěších a cyklistů vůbec, silnice č. 25316 v omezené míře s vysokou mírou bezpečnostního rizika,
vzhledem k neexistující samostatně vedené komunikaci mimo provoz motorové dopravy. Omezeně dostupná je i
železniční stanice Chotějovice, určená pro obsluhu sídla Chotějovice železniční dopravou. Železniční stanice je
situovaná v izolované poloze vně obytné zástavby Chotějovic a sevřená poloha mezi výrobními areály spolu s
obtížnou dostupností pěší dopravou jsou faktory, které snižují využívanost této stanice. Koridor X02 je vymezen
za účelem zajištění bezpečného propojení obcí Bíliny a Světec (část Chotějovice) pro pěší a cyklisty a zároveň
adekvátního dopravního propojení obytné zástavby sídla Chotějovic s železniční stanicí Chotějovice (za hranicí
správního území obce Světec), mimo silniční komunikaci, tedy na samostatné stezce pro pěší a cyklisty.
Důvodem pro vymezení koridoru je zároveň potřeba zajištění bezpečnosti pro cestující a další uživatele dráhy.
Stezka je vedena souběžně s ul. Revoluční a silnicí III/25316, což snižuje ekonomickou nákladnost stavby a
výrazně snižuje případné další střety stavby s limity využití území, zejména dalšími liniovými stavbami dopravní a
technické infrastruktury. Ve správním území navazuje na koridor pro stezku pro pěší a cyklisty, vymezený
v pořizované Změně č. 1 ÚP Bílina.

ad b)
Jižní část území obce Světec je v současné době pro motorová vozidla prakticky neprostupná, historická síť silnic
je přerušena v místech nynější Radovesické výsypky, kde jsou sice vybudovány nové účelové komunikace, vjezd
na ně je ale z důvodu probíhajících rekultivací zakázán. Realizací Radovesické výsypky zaniklo také historické
významné silniční propojení města Bílina a obce Kostomlaty pod Milešovkou. Dle Souhrnného plánu sanace a
rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most, s.r.o., prosinec 2006 a
prosinec 2012) je v rámci rekultivace Radovesické výsypky plánováno obnovení bývalé silnice Bílina –
Kostomlaty pod Milešovkou, která probíhá i jižním okrajem správního území obce Světec. Pro zlepšení propojení
mezi obcemi Bílina a Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku je na základě Dokumentace pro
stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011) vymezen koridor
X05 pro samostatné vedení cyklostezky Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou odděleně od motorové dopravy,
v souběhu s nově realizovanou silnicí Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou. Pro cyklostezku Bílina – Kostomlaty
pod Milešovkou je vydáno pravomocné územní rozhodnutí „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes
Radovesickou výsypku“, č.j. MUBI/33807/2016.
Vzhledem k nutnosti podrobněji prověřit prostorové nároky na výstavbu nových stezek pro pěší a cyklisty, jsou
obě komunikace vymezeny jako koridor, koridor X02 v šířce 15m, koridor X05 v šířce 10m s lokálním rozšířením
na 25m dle zpracované dokumentace pro stavební povolení. Vymezením koridoru poskytuje ÚP možnost ke
zpřesnění a případné úpravě přesného směrového vedení komunikace v navazujících podrobnějších stupních
projektové dokumentace bez nutnosti změny ÚP. Na základě pravomocně vydaného správního rozhodnutí bude
poté možné využít zbývající část koridoru pro jiný účel, resp. způsob využití stanovený územním plánem,
případně zachovat jeho současné využití. Stanovený způsob využití pro zbývající části pozemků p.p.č. 658, k.ú.
Světec a p.p.č. 168/29, k.ú. Chotovenka, je stanoven z důvodu jejich neobhospodařovatelnosti, jedná se o
pozemky ZPF, ze všech stran obklopené komunikacemi.
(k bodům D32 – D35 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
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§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace 2006 a 2012 (R-princip Most,
s.r.o., prosinec 2006 a prosinec 2012)
§ Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011)
§ Rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku“,
č.j. MUBI/19964/2012/330/Ku
§ Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
§ Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012
§ Marketingová studie rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji
§ www.mapy.cz
§ Turistická a cykloturistická mapa Krušné hory – východ (Geodézie On Line, spol. s r.o., 2010)
§ Turistická mapa České Středohoří – západ (Trasa, spol. s r.o., 2007)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Obec Světec má značná potenciál rozvoje cestovního ruchu, zejména jako možná vstupní brána do turisticky
vysoce atraktivního území Českého středohoří, ale také do částí krajiny rekultivované po předchozí povrchové
těžbě hnědého uhlí a souvisejících aktivitách. Obec Světec je také situována na toku řeky Bílina, která
představuje významnou krajinnou osu Podkrušnohoří s potenciálem rozvoje vodácké turistiky a cykloturistiky ve
vazbě na údolní nivu toku.
Územní plán proto na území obce Světec navrhuje ucelenou síť značených cykloturistických tras na
nadregionální, regionální i místní úrovni. Důvodem k návrhu ucelené sítě cykloturistických tras je vytvoření
podmínek pro zapojení obce Světec do širší sítě turistických vazeb v území Podkrušnohoří a Českého středohoří
a vytvoření podmínek pro propojení obce Světec s turistickými atraktivitami v okolí obce i v širším regionu.
Dle Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, s.r.o., 12/2012) navrhuje územní plán
vedení nadregionální cykloturistické trasy Bělská (Podkrušnohorská; pracovní označení C1), která má do
budoucna propojit všechny obce podél toku řeky Bíliny od jejího pramene u Chomutova, přes Most, Bílinu, Světec,
Hostomice, Ohníč, Rtyni nad Bílinou až po ústí do Labe v Ústí nad Labem. Územní plán zpřesňuje vedení
nadregionální cyklotrasy Bělská na území obce Světec po stávajících místních a účelových komunikacích a
v rámci nově navrhovaného veřejně přístupného pravého břehu řeky Bíliny.
Dle Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, s.r.o., 12/2012) navrhuje územní plán dále
vedení regionální cykloturistické trasy Trmice – Milada – Teplice – Barbora – Duchcov – Ledvice – Bílina
(pracovní označení C2) navazující na Bělskou cyklotrasu a vedenou podél úpatí Krušných hor paralelně
s Bělskou cyklotrasou.
Z důvodu napojení jednotlivých sídel na území obce Světec a také na území sousedních obcí navrhuje územní
plán doplnění základní kostry cykloturistických tras tvořené nadregionální Bělskou trasou a regionální trasou
Bílina – Duchcov – Trmice místními cyklotrasami (pracovní označení C3 až C10) vedenými převážně po cestní
síti rekultivované Radovesické výsypky.

G.6.1.5 Drážní doprava
(k bodům D36 – D37 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
Usnesení vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995
Sdělení Ministerstva dopravy ze dne 25.2.2004 o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního
systému
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (DHV CR, spol. s r.o., květen 2012)
On-line železniční mapa ČR http//www.cd.cz/mapa/

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Obec Světec leží na významné celostátní dvojkolejné elektrifikované železniční trati č. 130 Chomutov – Most –
Bílina – Duchcov – Teplice – Ústí nad Labem, zařazené do evropského systému TEN-T, která je součástí
Podkrušnohorského železničního koridoru vedoucího z Chebu přes Karlovy Vary (železniční trať č. 140),
Chomutov, Most a Ústí nad Labem až do Děčína (železniční trať č. 090) a dále do SRN (ve směru Drážďany,
Berlín a Hamburg). Trasa železniční trati č. 130 na území obce Světec je dlouhodobě stabilizovaná, do budoucna
se ovšem počítá s optimalizací směrového vedení trati s cílem zvýšení traťové rychlosti. Na území obce Světec je
v souvislosti s optimalizací směrového vedení železniční trati č. 130 navrhováno zvětšení poloměru směrového
oblouku trati v úseku železniční zastávka Chotějovice – železniční zastávka Želénky. Pro účel možného umístění
nového vedení směrového oblouku železniční trati je v ÚP vymezen koridor drážní dopravy X01.
Obcí Světec dále prochází celostátní dvojkolejná elektrifikovaná železniční trať č. 131 Bílina – Světec –
Hostomice – Ohníč – Úpořiny – Ústí nad Labem - západ. Trať č. 131 je na území obce Světec dlouhodobě
stabilizovaná bez jakýchkoli konkrétních územních nároků na úpravy směrového či výškového uspořádání.
Veškerá infrastruktura železniční dopravy představuje klíčovou civilizační hodnotu území obce a jako takovou je
nezbytné ji důsledně chránit a dále rozvíjet. Z toho důvodu vytváří územní plán kromě podmínek pro možné
úpravy směrového vedení také podmínky pro možnou modernizaci a zlepšování stavu železničních tratí v rámci
stabilizovaných ploch drážní dopravy.
(k bodům D38 –D40 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
Usnesení vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995
Sdělení Ministerstva dopravy ze dne 25.2.2004 o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního
systému
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
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Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje, aktualizace 2012 (DHV CR, spol. s r.o., 2012)
Technicko ekonomická studie železniční trati Ústí nad Labem hl. n. – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb
(mimo) (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 11/2009)
§ Přípravná dokumentace stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP Praha, a.s.,
04/2014)
§ On-line železniční mapa ČR (dostupná z http//www.cd.cz/mapa/)
§
§
§
§

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

I navzdory dopravnímu významu železniční trati č. 130 není její technický stav dlouhodobě zcela uspokojivý. Trať
je sice plně elektrifikovaná a dvojkolejná, směrové vedení v některých úsecích trati však neodpovídá nárokům na
traťovou rychlost, trať je vybavena zastaralým zabezpečovacím zařízením, které snižuje bezpečnost provozu na
trati, plynulost provozu a traťovou rychlost. Ve špatném stavu je také vybavení železničních stanic a zastávek.
S cílem odstranění technických nedostatků a lokálních technických závad železniční trati č. 130, s cílem zvýšení
traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zmírnění vlivu nepravidelností
v dopravě na trati a s cílem celkového zvýšení kvality železniční dopravní cesty, je plánována optimalizace a
modernizace železniční trati č.130, pro niž ÚP Světec vymezuje koridor X01.
Požadavek na vymezení koridoru X01 vyplývá z platných ZÚR Ústeckého kraje. Územní plán zpřesňuje na území
obce Světec koridor železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace,
vymezený v platných ZÚR Ústeckého kraje jako koridor VPS – i.
Důvodem pro vymezení koridoru je zvýšení atraktivity železniční dopravy, a to zejména zvýšení přepravní
rychlosti a bezpečnosti provozu na trati a s tím související zkrácení dojezdových časů na relaci Chomutov – Most
– Bílina – Duchcov – Oldřichov u Duchcova – Teplice – Ústí nad Labem. Cílem optimalizace je zvýšení podílu
železniční dopravy na celkové dělbě přepravní práce v Ústeckém kraji zejména v osobní dopravě.
Podkladem pro zpřesnění koridoru v rámci ÚP Světec byly obě dvě dokumentace, které kdy byly pro příslušný
úsek železniční trati v minulosti zpracovány
1. Technicko ekonomická studie železniční trati Ústí nad Labem hl. n. – Most – Chomutov – Karlovy Vary –
Cheb (mimo) (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 11/2009)
2. Přípravná dokumentace stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP
Praha, a.s., 04/2014).
Z obou dokumentací jednoznačně vyplývá, že na území obce Světec je do budoucna předpokládána dílčí
přeložka trati v rozsahu úpravy směrového vedení trati v severní části území obce, konkrétně v rozsahu postupně
rekultivovaného bývalého odkaliště Eleonora. Zbytek optimalizace trati by měl na území obce Světec proběhnout
v rozsahu stávajícího tělesa dráhy a stávajících drážních pozemků.
Vzhledem k tomu ovšem, že pro záměr předmětné optimalizace železniční trati č. 130 existují v současné době
pouze 2 studie v předprojektové fázi přípravy stavby, řešící optimalizaci železniční trati v širších souvislostech,
nikoli v detailu konkrétních technických řešení a opatření, vytváří ÚP vymezením koridoru v šířce 120 m, které
pro návrhové období ÚP poskytuje možnost ke zpřesnění a případné úpravě přesného směrového vedení trati
v navazujících podrobnějších stupních projektové dokumentace (zejména v dokumentaci pro územní rozhodnutí)
bez nutnosti změny ÚP.
(k bodu D41 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
Usnesení vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995
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§ Sdělení Ministerstva dopravy ze dne 25.2.2004 o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního
systému
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená zastupitelstvem ÚK 23.6.2010)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje, aktualizace 2012 (DHV CR, spol. s r.o., 2012)
§ Technicko ekonomická studie železniční trati Ústí nad Labem hl. n. – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb
(mimo) (IKP Consulting Engineers, s.r.o., 11/2009)
§ Přípravná dokumentace stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SUDOP Praha, a.s.,
04/2014)
§ On-line železniční mapa ČR (dostupná z http//www.cd.cz/mapa/)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Na území obce Světec se nachází 3 železniční vlečky
a) žst. Světec – Elektrárna Ledvice (severní větev)
b) žst. Světec – Elektrárna Ledvice (jižní větev)
c) Průmyslová zóna Chudeřice
Železniční vlečky představují jednu z civilizačních hodnot, která významně přispívá zvýšení atraktivity vlečkami
obsluhovaných výrobních nebo skladových areálů a tedy ekonomickému potenciálu území. Jako civilizační
hodnoty je existující vlečky nutné chránit. Územní plán nenavrhuje plošný rozvoj ploch průmyslu, skladování ani
dalších ploch vyžadujících obsluhu vlečkami, ÚP nevymezuje žádné nové vlečky.

G.6.1.6 Vodní doprava
(k bodu D42 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění
§ vyhláška ze dne 1. dubna 2015, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu
v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Obcí Světec protéká řeka Bílina, která představuje významný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v celém
regionu Podkrušnohoří, postiženém povrchovou těžbou hnědého uhlí a souvisejícími činnostmi. Řeka Bílina
propojuje po svém toku od pramene nad Chomutovem až po své ústí do Labe v Ústí nad Labem několik
významných obcí s bohatou kulturně historickou a hornickou tradicí (Chomutov, Most, Bílina, Světec, Hostomice)
a přitom protéká mezi turisticky vysoce atraktivním území Krušných hor na jedné straně a Českého středohoří na
druhé straně. I přesto, že je vodní tok v podstatě v celém svém průběhu vedený v nové trase mimo původní
přirozené koryto a je uměle kanalizovaný, vytváří si dnes již svou novou údolní nivu s řadou hodnotných
přírodních prvků a prochází v bezprostřední blízkosti turisticky atraktivních historických jader měst a obcí po toku.
Řeka Bílina je již dnes využívána vodáky pro splouvání na kánoích, kajacích či raftech. Řeka je za zvýšených
stavů vody splavná pro vodáky v podstatě po celé své délce, od Chomutova po ústí do řeky Labe v Trmicích. Za
normálních stavů vody je řeka sjízdná pro vodáky z Rudolic u Mostu (říční kilometr 48,5) až po ústí do Labe
v Trmicích (říční kilometr 0). Řeka protéká vysoce intenzivně urbanizovaným územím v bezprostředním kontaktu
se zástavbou měst a obcí a velmi specifickou krajinou s množstvím viditelných pozůstatků povrchové těžby
hnědého uhlí a souvisejících aktivit. Z řeky jsou však také atraktivní výhledy na masiv Krušných hor a krajinu
Českého středohoří. To činí řeku Bílinu pro vodáky atraktivní a jedinečnou.
Po celém toku řeky se nachází jediné veřejné tábořiště využitelné pro vodáky splouvající řeku, v Bílině – Kyselce.
Řeka Bílina je zatím vodáky neobjevená a splouvání řeky tak není masové, spíše naopak.
V souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010 – 2015 vymezuje ÚP Světec řeku
Bílinu jako vodáckou trasu a navrhuje na území obce Světec plochy pro možný rozvoj základní i doprovodné
infrastruktury pro vodní turistiku, zejména pro vodácké tábořiště.

G.6.2 Technická infrastruktura
(k bodu D43 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
§ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (02/2004)
§ ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
§ Konsultace se zástupci ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Viz odůvodnění bodu D64 tohoto ÚP.
(k bodům D44– D48 ÚP)
Podklady pro výrok

300

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
§ zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
§ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
§ zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném
znění,
§ zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
§ Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (02/2004)
§ ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Na základě doplňujících průzkumů a rozborů, a konzultací s jednotlivými majiteli, správci nebo provozovateli
systémů technické infrastruktury o vymezených nových plochách přestavby, zastavitelných plochách a územních
rezervách, bylo zpracovateli vyhodnoceno, že pro návrh územního plánu není pro řešené území potřeba zakládat
novou koncepci řešení technické infrastruktury.
Veškeré systémy technické infrastruktury jsou v území obce Světec stabilizované a návrh územního plánu chrání
a rozvíjí stavby a zařízení technické infrastruktury jako civilizační hodnoty území zajišťující uspokojování
základních potřeb obyvatel z hlediska zásobování vodou, odvodnění území, likvidace tuhých odpadů, zásobování
energiemi, přenosu informací a snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami.
Umísťovaní technické infrastruktury v plochách změn v území (včetně případných přeložek sítí) je mimo
působnost územního plánu a musí být řešena v navazujících správních úkonech (v podrobnějších stupních
projektových dokumentací) s hlavní zásadou umisťovat trasy inženýrských sítí na veřejných prostranstvích.
Návrh územního plánu klade velký důraz na respektování limitů využití území vyplývajících z existence staveb a
zařízení technické infrastruktury za účelem ochrany civilizačních hodnot v území (ochranná pásma) a ochrany
obyvatelstva a majetku (bezpečnostní pásma). Stejně velký důraz klade na respektování ČSN 73 6005 a s ní
souvisejících předpisů zohledňujících potřebu koordinace vedení technického vybavení území za účelem
zajištění optimálního prostorového upořádání jednotlivých systémů veřejné infrastruktury s ohledem na provozní,
bezpečnostní, ekonomické, ekologické a technické řešení.

G.6.2.1 Zásobování vodou
(k bodům D49– D53 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
§ zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném
znění,
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
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§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
§ ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Majitelem vodárenského zařízení na území obce Světec je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
CHOTĚJOVICE
Sídlo Chotějovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OPSK-TP.010.1. Zdrojem vody je přivaděč DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice nebo řad DN 350 z VDJ
Hudcov-Fláje. Na vodovod je napojeno 94 % obyvatel, zbylých 6 % je zásobováno individuálně.
Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.
SVĚTEC
Sídlo Světec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SKTP.010.3. Zdrojem vody je VDJ Světec nový – 2 x 100 m3 (257,00 / 260,30 m n. m.), který je zásobován vodou z
přivaděče DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice nebo je možné vodojem dotovat řadem DN 350 z VDJ
Hudcov - Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
ŠTRBICE
Obec Štrbice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SKTP.010.4. Zdrojem vody je studna Štrbice odkud se voda černá do VDJ Štrbice – 1 x 15 m3 (357,46 / 359,11 m n.
m.) Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel, zbylých 5 % obyvatel je zásobováno individuálně.
ÚPOŘ
Úpoř je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.5.
Zdrojem vody je VDJ Světec – 2 x 100 m3 (257,00 / 260,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské
soustavy Přísečnice. Z VDJ Světec se voda čerpá do VDJ Úpoř – 1 x 4,8 m3 (330,09 / 331,24 m n. m.). Na
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. V
současné době velikost vodojemu vyhovuje v případě zvýšení potřeby vody lze vodojem řešit jako dvojkomorový
2 x 8 m3 s etapovou výstavbou v závislosti na tempu růstu potřeby vody. Vodojem lze také nahradit čerpáním do
sítě pomocí čerpadla s frekvenčním měničem. S výstavbou se uvažuje po roce 2015, kdy by stávající vodojem
mohl být nedostačující pro potřeby rozrůstající se obce.
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola. Nouzové
zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Nouzové zásobování pitnou vodou bude
zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den a obyvatele cisternami v rámci závodu
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení
užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Stávající systém zásobování vodou je vyhovující a nevyžaduje zásadní změny.
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Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity následující výchozí hodnoty
§

Počet obyvatel na 1 byt = 2,5.

§

Specifická spotřeba na obyvatele 110 l/den.

§

Specifická potřeba na zaměstnance 30 l/den. Počet zaměstnanců na ha podle charakteru zástavby.

§

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti Kh = 1,8.

§

Součinitel denní nerovnoměrnosti Kd = 1,4

Výpočtem dle navrhovaného rozvoje obce vychází nárůst potřeby vody pro jednotlivá sídla takto
m3/den

m3/hod

Chotějovice

5,5

0,6

Světec

7,6

0,8

Štrbice

41,4

4,3

3,5

0,4

57,9

6,0

sídlo

Úpoř
Celkem

Díky napojení na Vodárenskou soustavu Přísečnice nebo je možné dotovat systém z řadu DN 350 z VDJ
Hudcov-Fláje, je kapacita zdrojů dostatečná i pro rozvojové záměry. Většinu rozvojových ploch lze bez problémů
napojit na stávající vodovodní síť jejím prodloužením.
Ve výrobních provozech se zvýšenou potřebou vody, nebo se zvýšeným požárním nebezpečím je nutno
vybudovat vlastní akumulační nádrže, sloužící současně jako zdroje požární vody. Nutnost vybudování těchto
nádrží je třeba posoudit a projednat se správcem vodovodu pro každý případ samostatně již v rámci projektového
záměru.
Detailní napojení jednotlivých ploch a objektů musí být upřesněno v územním řízení. Vodovodní řady musí být
vedeny ve veřejných prostorech s respektováním zásad koordinovaného vedení sítí.
V dalších krocích projektové přípravy výstavby v rozvojových plochách je nutno řešit požadavky na požární vodu
– zajištění dostatečného zdroje požární ochrany staveb, dle § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, a § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva.

G.6.2.2 Odvádění a likvidace odpadních vod
(k bodům D54– D59 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména § 18 a 19
§ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
§ zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném
znění,
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
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§
§
§
§
§

Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)
Projektová dokumentace TP 036 007 Světec, Úpoř – odstranění výusti TP66 (Teplické projekty, s.r.o. a Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., 06/2015)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.
CHOTĚJOVICE
Sídlo Chotějovice má jednotnou kanalizační síť K-TP.001.4-J.C. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Bílina. 90 %
trvale bydlících obyvatel vypouští odpadní vody do kanalizace a 10 % obyvatel má septiky se vsakováním. Sídlo
je vybaveno dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť
postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.
SVĚTEC
Ve Světci je jednotná kanalizace K-TP.001.5-J.C., pouze malá část sídla má oddílnou kanalizaci. Odpadní vody
jsou čerpány na ČOV Bílina. 96 % trvale bydlících obyvatel vypouští odpadní vody do kanalizace a 4 % obyvatel
mají septiky se vsakováním. Kanalizace je bez provozních problémů. Po roce 2016 navrhuje provozovatel
stávající septiky intenzifikovat.
ŠTRBICE
Ve Štrbicích je jednotná kanalizační síť K-TP.007-J.N, do které odtékají odpadní vody nečištěné od 100 % trvale
bydlících obyvatel. Odpadní vody jsou vypouštěny do Štrbického potoka prostřednictvím dvou výustí. Sídlo je
vybaveno dostatečně rozvinutou kanalizační sítí, není potřeba ji již rozšiřovat. Do roku 2015 je nutné vybudovat
ČOV pro 250 EO u Štrbického potoka.
ÚPOŘ
V Úpoři je jednotná kanalizační síť K-TP.008-J.N. Na základě rozhodnutí č.j. OŽP/14715/231.2/J-58/Pa-2010,
vydaného dne 10.5.2010 Městským úřadem Bílina jsou odpadní vody vypouštěné nečištěné do kanalizace - od
100 % trvale bydlících obyvatel. Kanalizace je zakončena volnou výustí TP66, která je vyvedena do bezejmenné
vodoteče procházející severně nad obcí Ohníč a tam je zaústěna do stávajícího kanalizačního systému. Stávající
kanalizační stoky jsou ve špatném technickém stavu, současný způsob likvidace odpadních vod je navíc
v rozporu s ustanovením hl. II odst. 6 výnosu Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 23/1976, které v ochranném
pásmu zakazuje vypouštění odpadních vod bez úpravy do povrchových toků.

Odůvodnění návrhu řešení
Současná kapacita ČOV Bílina 19 100 EO postačuje pro rozvoj obce Světec. Bude dočasně postačovat rovněž i
pro bytovou výstavbu v rozvojových plochách, což představuje cca 990 EO. Při zohlednění faktu, že převažující
podíl nově vymezovaných ploch pro bydlení nebude naplněn novými obyvateli, ale bude pokrývat nároky na
zlepšení kvality bydlení na území obce či odpad bytů bez nárůstu celkového počtu obyvatel v obci,
nepředpokládají se žádné kapacitní problémy systému odvádění a likvidace odpadních vod a ČOV.
Detailní napojení jednotlivých ploch a objektů musí být upřesněno v územním řízení. Kanalizační stoky musí být
vedeny ve veřejných prostorech s respektováním zásad koordinovaného vedení sítí.
V rozsáhlejších provozech je nutno vybudovat vlastní zachycovací nádrže na dešťovou vodu. Nutnost
vybudování těchto nádrží je třeba posoudit a projednat se správcem kanalizace pro každý případ samostatně již
v rámci projektového záměru.
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Pro výstavbu ČOV v Úpoři byla zpracována samostatná projektová dokumentace. Součástí záměru je výstavba
nové kanalizační stoky DN300 na pozemku p.č. 420/1 a čerpací stanice odpadních vod. Napojení kanalizace
části obce Úpoř na novou ČOV výrazně zlepší kvalitu vody ve vodním toku, do kterého je v současné době
kanalizační stoka zaústěna, a zajistí soulad způsobu odvádění odpadních vod s platnými právními předpisy.

G.6.2.3 Zásobování elektrickou energií
(k bodům D60– D65 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
§ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (02/2004)
§ ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
§ Konsultace se zástupci ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Do řešeného území obce zasahuje areál výrobny elektrické energie TE Ledvice o výkonu 3x110 MW s výrobou
1853 GWh a je zde umístěna fotovoltaická elektrárna realizovaná v roce 2010 (k.ú. Světec) s výkonem 5 MVA s
22 kV přípojkou do TR Chotějovice.
Hlavním napájecím bodem v území je TR Chotějovice 220/110 kV s instalovaným výkonem 120 MVA, která
zajištuje vyvedení výkonu z TE Ledvice prostřednictvím 11 dvojvedení 110 kV, dvojitého vedení ZVN 220 kV a
dvojitého vedení ZVN 400 kV.
Rozvod VN zajištuji venkovní vedení VN různých napětí (35 kV, 22 kV, 10 kV a 6 kV), což vyplývá z historického
vývoje rozvodné sítě. Síť NN navazuje na síť VN prostřednictvím 15 distribučních trafostanic, převážně
stožárových.
Sít NN je provedena převážně jako podzemní, pouze v okrajových částech zůstávají v provozu starší nadzemní
vedení NN.
Veřejné osvětlení je vybudováno v celém zastavěném území.
Zásobování elektrickou energií nevykazuje závažné provozní problémy.

Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity tyto výchozí hodnoty
§

Příkon pro 1 byt 10 kW, koeficient soudobosti 0,3.
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§

Pro plochy výroby zvolena hodnota 30 kW/ha a součinitel soudobosti 0,5. Zde nelze předem určit
charakter výroby, nemělo by však jít o energeticky náročné provozy.

Výpočtem dle navrhovaného rozvoje obce vychází nárůst příkonu elektrické energie pro jednotlivá sídla takto
sídlo

soudobý příkon MW

Chotějovice

0,06

Světec

0,44

Štrbice

0,09

Úpoř

0,04

Celkem

0,63

Stávající systém zásobování elektrickou energií vyhovuje i pro návrhové období a nevyžaduje zásadní koncepční

změny.
Územní plán navrhuje v souladu se stávajícím platným územním plánem přeložku nadzemního vedení VN, které
prochází zastavěným územím Světce, přičemž protíná návrhové plochy 18-Z, 19a-Z, 35-P, 34a-Z, 34b-Z a 38-Z.
Zachování vedení ve stávající trase by významně omezilo využitelnost těchto rozvojových ploch. Trasa přeložky
je vedena v souběhu s komunikací, takže nezpůsobí další fragmentaci volné krajiny. Na základě
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. (2) zajistí vybudování přeložky ČEZ
Distribuce, a.s. na náklady subjektu, který jejich potřebu vyvolá.
Pro pokrytí nárůstu potřeby elektrické energie a dodržení přijatelných délek vedení NN (s ohledem na ztráty ve
vedení NN) navrhuje územní plán výstavbu 4 distribučních trafostanic, napojených na síť VN podzemním
vedením. Umístění těchto trafostanic včetně přívodních vedení musí být upřesněno v územním řízení na základě
aktuálních požadavků na odběr el. energie v dané lokalitě při dodržení těchto podmínek
§

pro trafostanice musí být vymezen samostatný pozemek

§

trafostanice musí být přístupné z veřejného prostoru pro stavební a požární techniku

§

přívody VN k trafostanicích v zastavěném území musí být vedeny ve veřejných prostorech

Návrh řešení byl konzultován se správci sítí (ČEPS, a.s. a ČEZ distribuce, a.s.). Správci sítí nemají v řešeném
území svoje rozvojové záměry kromě záměru ČEPS, a.s. na úpravu zaústění vedení ZVN do rozvodny
Chotějovice.

(k bodům D63 – D65 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
§ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
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§ Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (02/2004)
§ ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
§ Konsultace se zástupci ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR Ústeckého kraje je vymezen koridor pro dvojité vedení zvláště vysokého napětí
400 kV TR Chotějovice – TR Výškov (bez TR Chotějovice) jako koridor technické infrastruktury X04. Koridor je
určen pro zajištění vyvedení výkonu z nových energetických zdrojů do přenosové soustavy ČR s cílem
dostatečné kapacity, plynulosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie, zejména v oblasti Ústeckého kraje.
Koridor je z technických důvodů a v zájmu omezení vlivu záměru na dotčená území veden v celé délce
v souběhu se stávajícím vedením, což umožňuje zúžení koridoru na šířku 100m, lokálně až na 75m. Souběh
vedení je výhodné zároveň z lediska minimalizace vzniku nových střetů s ostatními druhy technické infrastruktury.
Stávající nadzemní vedení 400kV je v současné době provozováno kombinovaně o napěťových hladinách
400/220kV, vymezení koridoru umožní realizaci dvojitého vedení ZVN 400 kV, tedy vedení o jednotné napěťové
hladině 400/400 kV, čehož bude docíleno výměnou potahu o hladině 220 kV na potah 400 kV. Výměna proběhne
převážně na stávajících stožárech energetického vedení. Podmínkou pro dosažení finální napěťové hladiny je
realizace rozvodny Výškov o nové pole 400 kV.
Vzhledem k tomu, že pro záměr zdvojení a sjednocení vedení na napěťovou hladinu ZVN 400kV neexistuje
podrobnější dokumentace s konkrétním technickým řešením a opatřeními, vytváří ÚP vymezením koridoru v šířce
75 m možnost ke zpřesnění a případné úpravě trasy vedení v navazujících podrobnějších stupních projektové
dokumentace (zejména v dokumentaci pro územní rozhodnutí) bez nutnosti změny ÚP.
Správci sítí nemají v řešeném území svoje rozvojové záměry kromě záměru ČEPS, a.s. na úpravu zaústění
vedení ZVN do rozvodny Chotějovice. Pro tento účel je vymezena územní rezerva R02, která umožňuje budoucí
další rozvoj rozvodny a dobudování elektrické přenosové soustavy zvláště vysokého napětí.

G.6.2.4 Zásobování zemním plynem
(k bodům D66– D69 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
§ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (02/2004)
§ ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
§ Konzultace s RWE GasNet, s.r.o.
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Správním územím obce (respektive k.ú. Chotějovice) prochází významný VTL plynovod DN 300 Teplice – Bílina.
S výjimkou sídla Úpoř je správní území obce plně plynofikováno středotlakým a nízkotlakým rozvodem.

Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby plynu v návrhovém období byly použity tyto výchozí hodnoty
§

Specifická potřeba plynu pro domácnost v rodinných domech 1,5 m3/hod, 2000 m3/rok

§

Specifická potřeba plynu pro výrobní plochy na 1 ha plochy 50 m3/hod, 100 000 m3/rok (konkrétní užití
ploch nelze předem stanovit, nebude se však jednat o energeticky náročnou výrobu).

Výpočtem dle navrhovaného rozvoje obce vychází nárůst potřeby zemního plynu pro jednotlivá sídla takto
potřeba m3/hod

potřeba 1000
m3/rok

41

65

Světec

246

354

Štrbice

44

59

Úpoř*

46

61

380

540

sídlo

Chotějovice

Celkem
* Pro výpočet potřeby v sídle Úpoř byla připočtena stávající zástavba

Stávající systém zásobování zemním plynem vyhovuje i pro návrhové období a nevyžaduje zásadní koncepční
změny.
Územní plán navrhuje plynofikaci sídla Úpoř. Technicky je plynofikace proveditelná vybudováním STL plynovodu
v délce cca 500 m ze sousední obce Ohníč, tamní plynovodní síť má dostatečnou kapacitu i pro zásobování
Úpoře. Plynofikace Úpoře by byla žádoucí pro zlepšení kvality ovzduší, která je v tomto regionu zhoršená.
Realizace tohoto záměru je podmíněna nejen možnostmi financování, ale zejména zájmem obyvatel o plynofikaci.
Napojení ostatních ploch lze řešit prodloužením stávajících plynovodů bez nutnosti zásahu do stávajících sítí a
plynárenských zařízení. Volba typu plynovodu (STL nebo NTL) je dána zavedeným systémem v sousedních
plynofikovaných plochách.

G.6.2.5. Zásobování teplem
(k bodu D70 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
§ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
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§ Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
§ Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (02/2004)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Správním územím prochází teplovod z tepelné elektrárny Ledvice, který však zásobuje teplem pouze větší
průmyslové objekty a neslouží k zásobování jednotlivých objektů na území obce Světec teplem. Zástavba sídel
na území obce Světec je vytápěna lokálními zdroji, převážně plynovými díky plošné plynofikaci (s výjimkou
Úpoře) a na pevná paliva.

Odůvodnění návrhu řešení
Současný systém zásobování teplem zůstane zachován. Rozhodujícím topným médiem zůstává zemní plyn. Při
realizaci výstavby je vhodné upřednostňovat využívání netradičních a obnovitelných zdrojů energie, konkrétní
řešení jsou mimo možnosti územního plánu.

G.6.2.6 Telekomunikace
(k bodům D71 – D73 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Zastavěné území Světce je pokryto kabelovou telefonní sítí Telefonica O2. Vzhledem k poklesu zájmu obyvatel o
pevné telefonní linky, je současný systém vyhovující a umožní i bezproblémové napojení rozvojových ploch.
Rovněž pokrytí území signálem všech mobilních operátoru, rozhlasu a televize je vyhovující.
Územím procházejí významné radioreléové trasy, velká část území se nachází v ochranném pásmu radaru
Lažany.

Odůvodnění návrhu řešení
Stávající systém vyhovuje i pro návrhové plochy, napojení lze provést prodloužením stávajících sítí.
Značná část návrhových plochy leží v ochranných pásmech radioreléových tras a dalších telekomunikačních
zařízení. Pro tyto případy je uloženo (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění) individuální posouzení, zda nedochází k elektromagnetickému stínění nebo
odrazům elektromagnetických vln. Toto lze provést až v územním řízení, kdy jsou podrobně známy parametry
stavby.
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G.6.2.7 Odpadové hospodářství
(k bodu D74 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadovém hospodářství
schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Program rozvoje Ústeckého kraje (SPF Group, v.o.s., říjen 2013)
Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje (OZV ÚK 1/2014)
Přehled zařízení pro nakládání s odpady Ústeckého kraje
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Na území obce Světec jsou evidovány 2 zařízení pro nakládání s odpady
§

CZU00328 - sběr a výkup odpadu – k.ú. Světec, parc.č. 446/1; provozovatel J+J EKOL s.r.o.;

§

CZU00474 - sběr a výkup odpadu – k.ú. Chotějovice, parc.č. 177/9; provozovatel Martin Köhler.

Do roku 2011 byla v provozu skládka inertního odpadu Chotovenka (provozovatel MTS Bílina); dnes uzavřena,
zrekultivována, probíhá pravidelné čerpání podzemní vody.
Odpadové hospodářství se řídí Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje.
Služby týkající se odpadového hospodářství v současné době zajišťuje pro obec Technické služby Duchcov.

Odůvodnění návrhu řešení
Stávající systém vyhovuje a nevyžaduje zásadní změny. V územním řízení musí být v rozvojových plochách
vymezena místa pro zřízení sběrných hnízd tříděného odpadu, tak aby byla zachována docházková vzdálenost.
Na základě vyhodnocení současného stavu není potřeba vymezovat plochy pro sběrný dvůr, kompostárnu nebo
jiná zařízení pro likvidaci komunálního odpadu.

G.6.3 Občanské vybavení
(k bodům D75 – D77 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
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§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V rámci struktury osídlení Ústeckého kraje představuje obec Světec lokální centrum osídlení, tedy jeden
z hierarchicky vůbec nejnižších stupňů osídlení. Občanské vybavení ve Světci by tak s ohledem na lokální
význam obce mělo být zastoupeno alespoň spektrem zařízení základního občanského vybavení každodenní
potřeby, která obyvatelé obce využívají denně, a která jsou vázána na pěší docházkovou vzdálenost z lokalit
bydlení. Úplné spektrum občanského vybavení, včetně občanského vybavení vyššího a specifického, je pro
potřeby obyvatel Světce dostupné ve vyšších spádových a správních centrech osídlení, jako je obec s rozšířenou
působností Bílina, města Duchcov, Teplice, Most nebo krajské město Ústí nad Labem.
Občanské vybavení je vedle bydlení, práce a rekreace jedna ze základních funkčních složek každého
urbanizovaného území a nezastupitelnou složkou každé obce. Občanské vybavení uspokojuje základní lidské
potřeby a nároky na vzdělávání, zdravotnictví a sociální péči, kulturu, osvětu, sport, zábavu, stravování,
ubytování, obchodní prodej, služby, apod.
Jako samostatné plochy občanského vybavení jsou v ÚP v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném
znění, vymezena fungující zařízení základního občanského vybavení v obci, která je ve veřejném zájmu žádoucí
stabilizovat právě v daném místě a pro daný způsob využití, a to zejména s ohledem na jejich vhodné umístění a
dobrou dostupnost v rámci struktury osídlení. Jedná se zejména o objekt pošty, obchodu se smíšeným zbožím,
kostel a galerii Vojtěcha Preissiga ve Světci a o objekt mateřské školy v Chotějovicích.
Jako samostatná stabilizovaná plocha občanského vybavení je v ÚP dále vymezena plochy sportu v Úpoři.
Ostatní stavby a zařízení občanského vybavení, jejichž stávající umístění nebo prostorový rozsah nejsou
strategické, jsou zahrnuty jako integrální součást ploch s jiným způsobem využití, nejčastěji jako součást ploch
smíšených obytných venkovských (SV) nebo ploch bydlení venkovského (BV). Integrace zařízení občanského
vybavení do ploch smíšených obytných vytváří podmínky pro vyšší míru flexibility využití zařízení občanského
vybavení.
Pro umisťování občanského vybavení v území je zásadní co možná prostorově a provozně nejtěsnější vazba na
funkci bydlení. Blízkost funkce bydlení a občanského vybavení je základním předpokladem pro zabezpečení
optimální dostupnosti občanského vybavení pro každého bez rozdílu sociálního statutu, věku, pohlaví,
zdravotního stavu apod. Bez občanského vybavení, zvláště pak bez občanského vybavení každodenní potřeby
se žádný obyvatel obce neobejde a proto musí být dobře, bezkolizně a pokud možno bezbariérově přístupné.
Zejména s cílem dosažení maximálně těsné vazby mezi bydlením a občanským vybavením umožňuje územní
plán přednostně umisťování občanského vybavení v plochách smíšených obytných, kde je vzájemné prostorové
promísení funkce bydlení a občanského vybavení základním předpokladem využití ploch.
ÚP vytváří dostatečné podmínky pro uspokojení poptávky po rozvoji občanského vybavení adekvátní navrhované
míře rozvoje bydlení na území obce a možnému nárůstu počtu obyvatel obce.
ÚP vymezuje jádra sídel Světec, Chotějovice a Štrbice jako plochy smíšené obytné. Tím ÚP vytváří podmínky pro
maximální možnou flexibilitu v umisťování zařízení občanského vybavení v bezprostřední vazbě na obytná
území, a zajišťuje urbanisticky vhodný rozvoj těchto zařízení občanského vybavení přednostně ve vazbě na
přirozená spádová jádra sídel jakožto přirozená, historicky vzniklá jádra komunitního života obyvatel obce resp.
jednotlivých sídel.
Lokalizace občanského vybavení v plochách smíšených obytných je dále prostředkem pro celodenní aktivizaci
jádrových území sídel a jedním z prostředků přirozené sociální kontroly území. Během dne aktivizuje jádra sídel
občanské vybavení, zatímco večer a v noci přebírá tuto roli bydlení.
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Lokalizace občanského vybavení v plochách smíšených obytných má také nezastupitelný význam pro sociální
soudržnost a pro formování komunity obyvatel obce. Návštěvy a využívání zařízení občanského vybavení
obyvateli obce vyvolávají přirozené a spontánní sociální interakce, zejména setkávání a výměnu názorů a
myšlenek.
(k bodům D78 - D79 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Sportovní stavby a zařízení dostupná všem obyvatelům obce bez omezení (zejména otevřená víceúčelová či jiná
sportovní hřiště) jsou v každé obci předpokladem pro zdravý fyzický i duševní vývoj populace obyvatel obce a
zároveň vytvářejí podmínky pro smysluplné trávení volného času zejména dětí a mladistvých a přispívají tak
minimalizaci rozvoje sociálně patologických jevů v populaci dětí a mladistvých.
Sportovní vybavení, zejména sportovní vybavení vyššího řádu jako jsou např. tenisové kurty, uzavřená
sportoviště, sportovní haly, ale také fitness centra, wellness, plavecké bazény apod. jsou významnou
doprovodnou infrastrukturou cestovního ruchu, která zvyšuje ve spojení se základní infrastrukturou cestovního
ruchu (zejména ubytování a stravování) atraktivitu území pro cestovní ruch.
Na území obce Světec se v současné době nacházejí následující sportovní plochy a zařízení
§

TJ Sokol Světec - vnitřní tělocvična

§

fotbalové hřiště ve Světci - areál zámku ve Světci

§

víceúčelové hřiště v parku ve Světci - víceúčelové hřiště a dětské prolézačky

§

víceúčelové hřiště v Chotějovicích - víceúčelové hřiště

§

fotbalové hřiště v Chotějovicích - přírodní fotbalové hřiště

§

sportovní areál ve Štrbicích - 1 fotbalové hřiště, 1 víceúčelové hřiště, dětské prolézačky

ÚP navrhuje 1 novou zastavitelnou plochu a 1 plochu územní rezervy pro rozvoj sportovních staveb a
sportovních zařízení na území obce Světec.
Plocha 02-Z je vymezena z důvodu vybudování hlavního sportovního zázemí obytného sídla Chotějovice.
V rámci části obce Chotějovice absentuje kvalitativně i kapacitně odpovídající sportovní vybavení sloužící pro
uspokojení potřeb každodenní rekreace obyvatel této části obce. Vybavení každého sídla na území obce
odpovídajícím a dostupným zařízením pro sport, zejména například fotbalovým nebo víceúčelovým hřištěm či
dalšími sportovními plochami a hřišti, je žádoucí pro vytvoření podmínek pro trávení volného času dětí jako
prevence kriminality a sociálně patologických jevů dětí a mladistvých.
Plocha územní rezervy R04 je vymezena jako součást rozvojového území pro rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu, rekreace, sportu a veřejné zeleně pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a území
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pro každodenní rekreaci obyvatel obce okolo vodní plochy Márinka. Soubor ploch pro rekreaci, sport a veřejnou
zeleň okolo vodní plochy Márinka vytváří základní předpoklad pro rozvoj obce Světec jako jedné z budoucích
vstupních bran do turisticky vysoce atraktivního území Českého středohoří a do rekreačně využívaného území
Radovesické výsypky. Cílem vymezení plochy je podpora rozvoje cestovního ruchu jako ekonomického odvětví
s vyšší přidanou hodnotou v terciérním sektoru, doplňující na území obce Světec spektrum ekonomických aktivit
zaměřených dosud téměř výhradně na těžbu a průmyslovou výrobu a související činnosti, tedy na primární a
sekundární sektor ekonomiky. Plocha sportu R04 přispěje ke kultivaci a intenzifikaci využití údolní nivy řeky Bíliny
a území navazujícího na vodní plochu Márinka a ke zvýšení atraktivity obce Světec pro turisty.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dále umožňují umisťování sportovních ploch a zařízení
v rámci ploch s jiným způsobem využití jako integrální součást příslušné plochy. V plochách smíšených obytných
a plochách bydlení je umožněno umísťování samostatných venkovních sportovních a tělovýchovných zařízení na
pozemcích přiléhajících k objektům bydlení či víceúčelovým objektům. V rámci ploch veřejné zeleně je možné
umísťování menších venkovních otevřených hřišť s cílem podpory funkce této plochy jako veřejného prostranství.
(k bodu D80 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Obec Světec má k dispozici vlastní obecní hřbitov situovaný na jižním okraji jádrového území obce Světec.
Kapacita obecního hřbitova je v dostatečná pro saturaci odhadovaných potřeb v příštích cca 15 až 20 letech.
Kapacita obecního hřbitova je dostačující i při zohlednění navrhovaného rozvoje ploch pro bydlení. Proto ÚP
navrhuje plochu obeckého hřbitova stabilizovat v současném rozsahu a nenavrhuje žádné plošné rozšíření
hřbitova.
(k bodu D81 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Plochy občanského vybavení jsou vymezeny v hlavním výkrese plně v souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.
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G.6.4 Veřejná prostranství
(k bodu D82 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Jedním ze základních cílů řešení územního plánu je zabezpečit optimální podmínky prostupnosti celého území
obce a zabezpečit optimální podmínky dostupnosti ploch veřejných prostranství ze všech obytných území.
Systém veřejných prostranství je základním systémem každého území, základní kostrou území zabezpečující
jeho základní fungování prostřednictvím prostorových a provozních vazeb mezi jednotlivými částmi území a
prostřednictvím přístupnosti jednotlivých částí území, jednotlivých ploch, pozemků a staveb na nich.

ad a)
V souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, je obecným požadavkem na vymezování
ploch vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných
plochách, chránit stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné.
Optimální prostorová spojitost systému veřejných prostranství je jedním z hlavních cílů utváření tohoto systému.
Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro postupné odstraňování bariér veřejné prostupnosti území, jakými
jsou například liniové dopravní stavby nebo plošně rozsáhlé, veřejnosti nepřístupné a prostorově vyhrazené
soukromé areály.

ad b)
Vysoká míra veřejné prostupnosti území přispívá k jeho vyšší míře integrace a soudržnosti jako celku.

ad c)
Historická náves, nynější Preissigovo náměstí a nedaleký prostor zámeckého parku se historicky vyvinuly jako
ústřední veřejná prostranství obce Světec, jako prostranství, která jsou dokladem historického vývoje celé obce a
nositeli jejího genia loci.
Úlohu centrálních veřejných prostranství obce jako krystalizačních bodů rozvoje obce a života v něm je nutné
důsledně chránit a dále rozvíjet a posilovat.

ad d)
Zásada je stanovena z důvodu zajištění optimálního vztahu mezi hlavními obytnými sídly obce Světec, tedy mezi
jádrovým územím Světce a sídly Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Územní plán sice navrhuje jednotlivá sídla na
území obce rozvíjet jako svébytné urbanistické celky a zachovat jejich prostorová oddělení, přesto však nelze
opomíjet, že všechna sídla jsou administrativně součástí jednoho územně samosprávného celku, jedné obce.
Příslušnost všech čtyř hlavních obytných sídel k jedné obci a tedy k jedné komunitě obyvatel, je důvodem pro
zajištění co nejtěsnějších provozních vazeb mezi těmito sídly. Jedině těsné propojení sídel pro chodce a cyklisty
vytvoří podmínky pro optimální sociální soudržnost obyvatel celé obce, pro vzájemnou komunikaci a interakce
obyvatel obce, pro jejich střetávání a výměnu informací a názorů.
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ad e)
Těsná prostorová i provozní vazba mezi zastavěnými územími sídel a navazující volnou krajinou, která sídla
obklopuje, je klíčová pro zajištění optimálních podmínek každodenní rekreace obyvatel obce, pro niž poskytuje
volná krajina vždy nejlepší podmínky. Klíčová je pak zejména vazba uliční sítě sídle na cestní síť ve volné krajině.
(k bodu D83 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Veřejná prostranství jsou definována § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jejich vymezení v ÚP vychází
z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Všechna významná veřejná prostranství utvářející základní kostru systému veřejných prostranství na území obce
Světec a zajišťující prostupnost území a jeho vazby na okolní volnou krajinu vymezuje územní plán jako
samostatné stabilizované plochy veřejných prostranství (PV) respektive jako plochy veřejných prostranství –
veřejné zeleně (ZV).
Ostatní veřejná prostranství jsou integrována do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, kde je v souladu
s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožněno jejich zachování a případný další rozvoj.
(k bodu D84 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
§ Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
§ Plán společných zařízení – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice (Foltánek, s.r.o., 11/2016)
§ Müllerovo mapování 1720
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52

315

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

§
§
§
§
§

Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Topografická mapa 110 000 1952
Topografická mapa 125 000 1952

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

ad a, b, c)
Viz odůvodnění bodu D10 tohoto ÚP.

ad d, e)
Plochy jsou vymezeny v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice
(11/2016). Jsou určeny pro realizaci vedlejších polních cest, které doplní a optimalizují stávající cestní síť, zajistí
nezbytné zpřístupnění okolních zemědělských pozemků a umožní jejich racionální obhospodařování.
(k bodům D85 – D86 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2010-2015
§ Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji (Euro Managers, prosinec 2012)
§ Plán společných zařízení – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štrbice (Foltánek, s.r.o., 11/2016)
§ Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 12/2011)
§ Územní rozhodnutí na stavbu „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku“, č.j.
MUBI/33807/2016
§ Müllerovo mapování 1720
§ Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
§ Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
§ Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
§ Mapa stabilního katastru 1826-46
§ Ortofotomapa 1950
§ Topografická mapa 110 000 1952
§ Topografická mapa 125 000 1952
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Viz odůvodnění bodů D22, D23, D30 a D31 tohoto ÚP.
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(k bodu D87 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, jsou
pozemky veřejných prostranství zpravidla také součástí ploch bydlení, ploch rekreace, ploch občanského
vybavení, ploch smíšených obytných, nicméně umisťování veřejných prostranství je v souladu s podmínkami pro
využívání ploch s rozdílným způsobem využití, stanovenými v tomto ÚP, možné také v rámci dalších typů ploch
s rozdílným způsobem využití, například v rámci ploch výroby a skladování nebo ploch dopravní infrastruktury.
(k bodům D88 – D90 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Zajištění pěší resp. cyklistické prostupnosti území obce je základním předpokladem jeho optimálního fungování a
utvoření všech základních prostorových a provozních vazeb v území.
Veřejná prostupnost plošně rozsáhlých rozvojových území pro bydlení je jedním z nástrojů předcházení rizika
vzniku tzv. „gated communities“, tedy uzavřených, veřejnosti nepřístupných a od svého okolí segregovaných
obytných enkláv, s rizikem sociálního vyloučení.
Koncepční prvky – podmínky veřejné prostupnosti pro chodce a cyklisty jsou v ÚP vymezeny z důvodu zajištění
pěší resp. cyklistické prostupnosti plošně rozsáhlých zastavitelných ploch resp. ploch přestavby v těch případech,
kdy územní plán s ohledem na podrobnost řešení nevymezuje konkrétní síť veřejných prostranství v rámci plochy.
(k bodu D91 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
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§
§
§
§

Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, stanovuje Požadavky
na vymezování ploch (Část druhá této vyhlášky), které se použijí při vymezování ploch v územních plánech.
V souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do
této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
Vymezení ploch veřejných prostranství uvnitř plošně rozsáhlých zastavitelných ploch není v měřítku a
podrobnosti řešení ÚP v řadě případů možné. V souladu s vyhláškou je tedy nutné v rámci území obce Světec
v rámci podrobnější dokumentace (např. územní studie, dokumentace pro územní rozhodnutí apod.) zajistit
minimálně 5% podíl ploch veřejných prostranství (nezapočítávají se pozemní komunikace) z celkové rozlohy
zastavitelných ploch se způsobem využití BV, RI, RH, RZ, OS a SV větších než 2 ha.

G.7. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a
stanovení podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protierozních opatření, ochrany před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobně
G.7.1 Koncepce uspořádání krajiny
(k bodům E01 – E02 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
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§
§
§
§
§
§

Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Evropská úmluva o krajině

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

a)

krajina na území obce

Krajina Světce je dokladem historického vývoje osídlení a rozvoje ekonomických činností na pozadí
geomorfologicky velmi zajímavého terénu rozhraní Českého středohoří a Podkrušnohorské pánve s krajinnými
osami údolí řeky Bíliny a Štrbického potoka.
Současný stav krajiny na území obce i v jejím okolí vykazuje velice výrazné dělení na dvě oblasti. První z nich je
krajina severovýchodní části s přirozeně formovaným reliéfem okraje Českého středohoří a pestrým
zemědělským a lesnickým využitím. Dominantami této části jsou Pohradická hora, Hůrka, Štrbický vrch a Špičák,
krajinnou osou je údolí Štrbického potoka.
Zcela odlišná je krajina jihozápadní části se silně pozměněnou krajinou s převahou antropogenních tvarů výsypek
(zejména okraj Radovesické výsypky) a dolů, tělesa železnice a silnice I/13 a průmyslovými areály navazujícími
na elektrárnu Ledvice a důl Bílina. Krajinnou osou je zde uměle přetvořený tok Bíliny.
Přechod mezi oběma částmi tvoří Světecká výšina. Ve Světci se jako hodnotné prvky uplatňují zámecký park se
zámkem
a vodní plocha Márinka.
Na základě analýzy území vymezil zpracovatel následující krajinné prvky a prostory, které se pozitivně uplatňují v
krajinném rázu území. Jsou to
a) významné krajinné osy údolí řeky Bíliny a Štrbického potoka;
b) významné krajinné dominanty vrcholů Štrbický vrch, Špičák, Hůrka a Podhradická hora a Světecké výšiny
včetně pohledů a průhledů na tyto dominanty;
c) významnou stavební dominantu zámek ve Světci včetně okolí;
d) významné plošné krajinné prvky zámecký park ve Světci a vodní nádrž Márinka a její okolí;
e) liniové a bodové krajinné prvky, zejména jírovcovou alej ze zámku ve Světci, lipovou alej v Chotějovicích
a jabloňovou alej ve Světci.

b)

popis a odůvodnění navrženého řešení

Územní plánování představuje v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině jeden z hlavních nástrojů,
kterým lze koncepčně ovlivňovat budoucí vzhled a parametry uspořádání krajiny. Územní plán je nástrojem, který
stanovuje podmínky využívání volné krajiny a krajinářsky hodnotných prvků území. Územní plánování má
zásadní úkoly v podobě ochrany stávajícího krajinného rázu a podpory údržby krajinného rámce sídel.
Podoba krajiny bezprostředně ovlivňuje lidský a sociální kapitál. Péče o krajinu v její kulturní podobě stejně tak
jako péče o přírodní a přírodě blízké prvky krajiny je nezastupitelnou povinností jejích obyvatel. Volná krajina plní
významné funkce nezbytné pro dlouhodobě udržitelnou koexistenci člověka a krajinného prostředí.
Principem návrhu je co nejvíce vyvážený vztah volné krajiny a zastavěného (urbanizovaného) území včetně
území se silně pozměněnou krajinou, který utváří komplexní obraz obce. Krajina je definována jako prostor pro
ekonomickou činnost (zemědělství a lesnictví) a volnočasové aktivity. Na stejné úrovni jsou sledovány i funkce
krajiny pro ochranu přírodního dědictví a pro zajištění přírodních procesů nezbytných pro obnovu přírodních
zdrojů a zdravého životního prostředí.
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Podstatným momentem návrhu koncepce krajiny je zapracování řešení rekultivace území Radovesické výsypky a
vymezení ploch s rekreačním a volnočasovým využitím v plochách postižených těžbou (lom Márinka, výsypka
severně Ledvic).
K zajištění ochrany krajiny a zajištění její funkčnosti v území jsou definovány základní požadavky, jež musí být
respektovány při rozhodování o změnách v území. Tyto požadavky reflektují právní zajištění ochrany krajiny a
přírodních zdrojů i požadavky Politiky územního rozvoje ČR a dalších dokumentů uvedených dále.
Požadavky se týkají zejména ochrany zemědělské půdy a ploch lesů, ochrany charakteru krajiny a dalších
přírodních hodnot v území (viz kap. G.7.2 tohoto Odůvodnění ÚP) a ochrany krajinného rázu.

G.7.2 Vymezení ploch v krajině
(k bodům E03 – E07 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950
Evropská úmluva o krajině

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

a)

využití ploch na území obce

Území obce má rozlohu 1234,3 ha. Rozloha zemědělské půdy činí 492,5 ha (39,9 % z rozlohy obce), z toho je
214,9 ha orné půdy, 250,8 ha trvalých travních porostů, 20,7 ha zahrad a 6 ha sadů. Uvedený stav je z evidence
katastru nemovitostí k 31. 12. 2013 a nemusí ukazovat reálnou situaci.
Lesy pokrývají plochu 259,1 ha, což je 21 % z plochy obce. Specifikem území jsou plochy lesů a zemědělské
půdy vznikající nově rekultivací Radovesické výsypky.
Plochy vodní mají dle údajů z katastru nemovitostí výměru 17,3 ha (1,4 % z území obce). Hydrografická síť je
tvořená vodními toky Bílina a Štrbický potok a jejich menšími přítoky. Vodní plochy představují zejména rybníky a
nádrže Márinka, Chotějovice a vodní plocha v území rekultivované výsypky.
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Do kategorie ploch přírodních jsou zařazeny zejména remízy, zarostlá lada, vegetační doprovody cest a
vodních toků a nelesní porosty na rekultivovaných plochách apod.

b)

popis a odůvodnění navrženého řešení

Plochy zemědělské (NZ)
Plochy zemědělské půdy patří mezi přírodní zdroje a hodnoty území. Návrh územního plánu respektuje
zemědělskou půdu, i když zčásti je navržen zásah pro výstavbu a pro krajinářská opatření.
Z hlediska hospodaření nejsou v plochách zemědělských vylišovány jednotlivé kultury. Zhotovitel to nepovažuje
za účelné, neboť je žádoucí udržet produkční zemědělské využití pozemků minimálně na stávající úrovni. Navíc
změny způsobu zemědělského využití (kultury) je územním plánem jen obtížně ovlivnitelné využití.
Plochy zemědělské zahrnují v návrhu územního plánu vedle vlastní zemědělské půdy i drobné krajinné prvky
ovlivňující pozitivně ekologickou stabilitu a biodiverzitu, a účelové cesty umožňující prostupnost krajiny, které
nejsou zakresleny v samostatných plochách. Zahrnuty jsou i plochy neobdělávané zemědělské půdy.
Plochy lesní (NL)
Územní plán respektuje a chrání plochy lesní jako přírodní hodnotu, významnou součást krajiny a přírodní zdroj.
Tento přístup je v souladu s příslušnými právními předpisy a je opodstatněný značným významem lesů pro
zajištění ekologické stability krajiny, zlepšení vodního režimu, protierozní ochranu krajiny a další ekologicky
příznivé působení lesních porostů pro zdejší postiženou krajinu. Podstatným důvodem je též potenciál lesů pro
rekreační využití.
Využití ploch lesů je v poměrně značné míře limitováno vymezením skladebných částí ÚSES. Toto omezení
neznamená zastavení těžby dřeva, ale nahrazení holosečných metod metodami extenzivnějšími. Podstatný je
požadavek na přechod k přirozené skladbě porostů.
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Plochy vodní a vodohospodářské jsou v návrhu územního plánu stabilizovány a chráněny jako přírodní hodnota,
významný krajinný prvek a přírodní zdroj. Důvodem je zejména zvýšení ekologické stability a biodiverzity území,
zvýšení akumulační schopnosti území a zlepšení podmínek pro rekreační a volnočasové aktivity.
Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny dle parcel KN a zahrnují i část břehových a doprovodných
porostů.
Plochy krajinné zeleně (NK)
Stávající plochy krajinné zeleně jsou územním plánem stabilizovány z důvodu zvýšení ekologické stability a
biodiverzity, zvýšení retenční schopnosti krajiny a zajištění protierozní ochrany půd.
V územním plánu je vymezeno 19 nových ploch NK. Jde o plochy vymezené v souladu s rekultivačními pracemi
(101-K), z důvodu omezení využití území pro rušící sportovní aktivity (motokros – 102-K), pro zajištění stability
vytěženého lomu (103-K) a pro zajištění nezbytných prostorových parametrů a funkčnosti skladebné části ÚSES
(104-K – 109-K).

G.7.3 Územní systém ekologické stability
(k bodům E08 – E14 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
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§ vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění
§ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
§ schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
§ ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
§ ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
§ Generel lokálního ÚSES pro území okresu Teplice (doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc., 1995)
§ metodická příručka Rukověť projektanta místního ÚSES (ČÚOP, 1995)
§ sdělení MMR ČR č.j. 3044/2013 / 2013-81 ze dne 28.1.2013
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

a)

popis řešení

Na území obce je navržen územní systém ekologické stability na regionální a lokální úrovni.
Regionální úroveň představuje regionální biokoridor RBK 469 propojující nadregionální biocentrum 17 Milešovka
a RBK 464. Na území obce zasahuje jen malá část RBK. Je zde vymezena skladebná část tohoto biokoridoru –
vložené lokální biocentrum LBC 569_L1,
Na lokální úrovni je ÚSES tvořen několika dílčími větvemi. První větev je vázána na řeku Bílinu, po které je veden
lokální biokoridor LBK 99-128. V jižní části je na řeku navázáno lokální biocentrum LBC 128.
Z LBC 128 se odpojuje větev tvořená LBK 128-141, LBC 141 vymezeném nově v prostoru rekultivované
Radovesické výsypky kolem vodní nádrže, LBK 140-141 a LBC 140 lokalizované na Štrbickém vrchu a Špičáku.
Součástí větve je LBK 140-117, který na území Světce zasahuje jen okrajově.
Na LBK 99-128 vedený po řece Bílině navazuje (mimo území Světce) další větev tvořená LBK 99-143, LBC 143,
LBK 143-146, LBC 146, LBK 146-148, LBC 148-139, LBC 139 (vrch Hůrka) a LBK 139-140, která napojuje tuto
větev na LBC 140.
Poslední větev tvoří vložené LBC 569_L1, LBK 147-569, LBC 147 vymezené na Pohradické hoře a LBK 147-139,
které napojuje větev na LBC 139 na Hůrce.
Pro zajištění funkčnosti skladebných částí USES jsou v návrhu ÚP vymezeny plochy změn v krajině 103-K – 109K.

b)

odůvodnění řešení

Vymezení ÚSES jako nedílné součásti ÚP je provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 2) a stavebním zákonem.
Na regionální úrovni vychází vymezení ÚSES ze ZÚR Ústeckého kraje, které definují závazný rozsah
skladebných částí ÚSES na nadregionální a regionální úrovni a požadavky na jejich upřesnění v územních
plánech. V rámci ÚP Světce je provedeno upřesnění vymezení formou vloženého LBC 569_L1
V souladu s právní úpravou je územním plánem vymezen ÚSES na lokální úrovni. Vymezení skladebných částí
lokálního ÚSES vychází z původního generelu ÚSES pro okres Teplice a z platného ÚP obce, bylo však
přehodnoceno. Při zachování metodických zásad byly některé skladebné části redukovány nebo byly změněny
jejich. Důvodem byla zejména snaha nezasahovat do využívaných zemědělských pozemků a pro ÚSES využít
zejména opuštěné plochy (lada) a lesy. Byly doplněny některé skladebné části (LBK 99-143, LBC 148, LBC 141,
LBK 140-141), tak aby ÚSES tvořil ucelený systém a navazoval na vymezení ÚSES v ÚP okolních obcí. V
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maximální možné míře bylo vymezení skladebných částí upřesněno na hranice parcel popř. na zřetelné hranice
v terénu.
Požadavek na revizi lokálního ÚSES je definován též v zadání ÚP.
Z metodického hlediska jsou respektovány Rukověť projektanta ÚSES a sdělení Ministerstva pro místní rozvoj
ČR.
Interakční prvky nejsou vymezeny jako závazná část ÚSES. Tento krok je proveden v souladu s výkladem
Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnutým k dotazu při řešení jiného ÚP. MMR ČR ve svém sdělení č.j.
3044/2013 / 2013-81 ze dne 28.1.2013 uvádí, že interakční prvky nemohou být závaznou částí ÚSES, neboť
jejich závaznost nevyplývá z obecně závazného právního předpisu. Interakční prvek je jako pojem definován
pouze v metodické příručce Rukověť projektanta ÚSES.
Interakční prvky jsou tedy v ÚP stabilizovány formou ploch s odlišným způsobem využití (plochy vodní a
vodohospodářské, plochy lesní a plochy přírodní).
Zákres skladebných částí ÚSES je v ÚP provedeno ve dvou úrovních
-

hranice skladebné části definuje rozsah území, na něž se vztahují podmínky pro zajištění a ochranu
ÚSES, definuje její význam (biocentrum nebo biokoridor) a hierarchickou úroveň (lokální, regionální,
nadregionální),

-

specifikace využití formou vymezení plochy s rozdílným způsobem využití definuje cílový stav
a potřebu změn k zajištění funkčnosti skladebné části (stav / návrh).

Tato forma zákresu jednoznačně informuje o rozsahu území, na něž se vztahují omezení vyplývající z ochrany a
zajištění funkčnosti ÚSES a zároveň dává přehled o potřebě změn v území.
Cílový stav skladebných částí je definován v ÚP v kap. E. 3 (výroky E18 a E19). V grafické části jsou uvnitř
hranic vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití. Vzájemný vztah cílového stavu a vymezení ploch je
následující.
cílový stav

využití

poznámka

Extenzivně využívaný les s přirozeným
složením

Plocha lesní (NL)

Vymezení ÚSES nevylučuje hospodaření.
Obnova porostů musí směřovat k přirozenému
složení odpovídající stanovišti. Těžba především
výběrným či podrostním způsobem s využitím
přirozené obnovy. Obnova většinou průběžná,
nepřetržitá.

Přirozené stromové porosty

Plocha přírodní (NP)

Přirozeně se vyvíjející stromové porosty
s druhovým složením odpovídajícím původním
lesním společenstvům s minimem zásahů (pouze
nezbytná údržba).

Extenzivně využívané louky

krajinná zeleň (NK)

Louky s 1 – 2 sečemi ročně, bez použití umělých
hnojiv, při první seči ponechání nesečených
plošek, při zakládání a obnově porostů využít
osivo ve složení dle místních podmínek.

Vodní tok

Vodní plochy a toky
(W)

Vodní toky s břehovými porosty, žádoucí je
revitalizace k obnově přirozeného charakteru toku

Vodní plocha

Vodní plochy a toky
(W)

Vodní plochy s břehovými porosty s ponecháním
volné hladiny i litorální vegetace

Detaily k podmínkám změn a úprav využití, obhospodařování a údržby ploch skladebných částí ÚSES určí orgán
ochrany přírody, tedy Odbor životního prostředí MěÚ Bílina.
V ÚP je omezena možnost umístění staveb, které obecně v nezastavěném území umožňuje §18, odst. 5
stavebního zákona ve skladebných částech ÚSES. Z výčtu uvedeného ve zmíněném právním ustanovení lze ve
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skladebných částech umístit pouze stavby pro ochranu přírody, nezbytné technické infrastruktury a pěších a
cyklistických stezek a to za podmínky, že tyto stavby neomezí funkčnost prvku v systému.
Podmínka zachování ekologické stability a funkčnosti je obecnou podmínkou pro veškeré činnosti v plochách
skladebných částí ÚSES.
Další specifickou podmínkou související s ÚSES je požadavek na revitalizaci vodních toků, které jsou součástí
skladebných částí ÚSES. V případě Světce se jedná o Bílinu a Štrbický potok. Smyslem tohoto požadavku je
vrátit alespoň částečně tokům přirozený charakter, který byl zničen rekultivacemi toků a aktivitami spojenými
s těžbou uhlí. U Bíliny se dají předpokládat pouze dílčí opatření, u Štrbického potoka může proběhnout
významná revitalizace. Revitalizací toků dojde k navýšení ekologické stability krajiny, její biodiverzity a ke
zpomalení odtoku vody z území.

G.7.4 Prostupnost krajiny
(k bodům E15 – E17 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Generel lokálního ÚSES pro území okresu Teplice (doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc., 1995)
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
Ortofotomapa 1950

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Prostupnost krajiny na území obce je zprostředkována sítí silnic, místních komunikací a účelových polních a
lesních cest. Oproti minulému stavu, který je patrný z reziduí v krajině i z parcelního stavu dle katastrální mapy,
mnohé cesty zanikly nebo byly záměrně zrušeny.
ÚP stabilizuje síť vybraných polních a lesních cest formou ploch veřejných prostranství (PV). Doplnění této sítě je
provedeno zejména s ohledem na rozvoj pěší a cyklistické turistiky a spojení jednotlivých částí obce
samostatnými cestami pro pěší a cyklisty. Důležité je, že případné doplnění sítě je možné ve všech plochách
s rozdílným způsobem využití.
Vymezení systému prostupnosti krajiny vychází z průzkumů zpracovatele a požadavků obce.
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Pro silnice a komunikace ve volné krajině je stanovena podmínka realizace oboustranné aleje. Smyslem této
podmínky je zvýšení protierozní ochrany území a návrat k osvědčeným kompozičním principům, které zlepšují
estetické působení krajiny a přispívají k typickému rázu krajiny.

G.7.5 Protierozní opatření
(k bodům E18 – E19 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Generel lokálního ÚSES pro území okresu Teplice (doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc., 1995)
Mapa I. vojenského mapování – Josefského 1764-68
Mapa II. vojenského mapování – Františkovo 1836-52
Mapa III. vojenského mapování – Františkovo-Josefského 1877-80
Mapa stabilního katastru 1826-46
data o erozní ohroženosti půd (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, aplikace SOWAC GIS)
ortofotomapa na www.mapy.cz

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Z hlediska erozní ohroženosti je nejvíce kritická situace v ploše Světecké výšiny, kde jsou půdy silně ohrožené
větrnou erozí i vodní erozí. Erozní ohroženost je v současnosti snížena tím, že mnoho zemědělských pozemků je
ponecháno ladem. Významné ohrožení vodní erozí vykazují také pozemky rekultivovaných ploch Radovesické
výsypky.
Na území obce nejsou realizována ani navrhována specifická protierozní opatření. V ochraně půd před erozí hrají
roli erozi odolnější povrchy – trvalé travní porosty, sady, lesy a plochy krajinné zeleně. Proti větrné erozi budou
působit i aleje podél cest, které by měly být postupně realizovány,

G.7.6 Ochrana před povodněmi
(k bodu E20 – E22 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
Generel lokálního ÚSES pro území okresu Teplice (doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc., 1995)
VÚV T.G. Masaryka; http//www.dibavod.cz
Plán oblasti povodí Ohře a dolní Labe

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Současný stav
Na území obce je vyhlášeno záplavové území včetně aktivní zóny na řece Bílině. Na Štrbickém potoce záplavové
území vyhlášeno není. Část obce je zařazena do území zvláštní povodně pod vodním dílem Všechlapy
(Bouřlivec).
Sněhová pokrývka bývá v regionu v důsledku srážkového stínu Krušných hor nízká, nehrozí zde tedy výrazné
jarní záplavy vlivem tání sněhu. Vlivem přívalových dešťů může dojít k rozvodnění Štrbického potoka. Z tohoto
důvodu je na Štrbickém potoce nad sídlem Štrbice realizován suchý poldr.
Obec Světec není dle Plánu oblasti povodí zařazena mezi obce s nedostatečnou ochranou proti povodním.

Odůvodnění návrhu řešení
Na území obce nejsou navrhována žádná specifická protipovodňová opatření. Pro zlepšení vodního režimu Bíliny
a Štrbického potoka jsou nezbytná opatření k zpomalení odtoku vody a její akumulaci v celém povodí Bíliny.
Preferována by měla být přírodě blízká opatření v krajině a zpomalení odtoku dešťových vod ze zastavěných
území.
Na vodní režim území obce působí pozitivně plochy lesů a zeleně a vodní nádrže Márinka, Chotějovice a nádrž
v rekultivované a menší vodní plochy Radovesické výsypce. V Chotějovicích je nezbytné uplatnit požadavky na
vsakování a retenci dešťových vod z rozsáhlých zastavěných a zpevněných ploch.
Území obce v části Chotějovice (lokalita Sídliště) je ohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem Všechlapy. Pro
případ nutné evakuace má obec zpracovaný Evakuační plán, který stanovuje postup v případě této události.
Součástí evakuačního plánu je vymezení Motorestu v Chotějovicích (Revoluční 21) jako místa pro evakuaci
obyvatel z lokality postižené povodní. Evakuační středisko je nutné chránit před veškerými zásahy, které by
mohly znemožnit či omezit jeho funkci a význam pro ochranu obyvatelstva.
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G.7.7 Rekreační využívání krajiny
(k bodu E23 – E26 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny
ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Rekreační využití krajiny na území obce je orientováno na rekreační a volnočasové aktivity obyvatel obce i okolí.
Pro krátkodobou rekreaci jsou určeny zejména plochy zahrádkových osad, zámecký park ve Světci a plocha
zeleně se sportovišti v rekultivovaném území mezi historickou a novější zástavbou Světce.
Značný, dosud ne zcela využitý, rekreační potenciál má nádrž Márinka a její okolí. Tento potenciál je v ÚP
podporován vymezením ploch pro zeleň, rekreaci a sport (plochy 07-Z, 14-Z a navazující plochy územní rezervy
R03, R04, R05). Cílem je umožnit zde vznik rekreačního prostoru pro potřeby každodenní rekreace obyvatel
obce i návštěvníků obce, včetně účastníků cestovního ruchu.
Další rozsáhlé rekreační území je vymezeno v severní části území v rekultivovaném prostoru bývalého odkaliště
elektrárny Ledvice Eleonora. Územní plán do tohoto území začleňuje rovněž navazující plochu bývalého
seřadiště kamionů. Rekultivované území bývalého odkaliště bude po úplném otevření veřejnosti sloužit pro
rekreační aktivity na plochách přírodního charakteru, zejména pro pěší a cyklistickou turistiku, in-line a hry a
sportovní aktivity dětí i dospělých.
Územním plánem je navrženo rozšíření zahrádkové rekreace v ploše 24-P, která propojuje stávající zahrádkové
osady u silnici II/258, mezi tokem Bíliny a lokalitou Lota Marie. Využití této plochy přispěje ke scelení zahrádkové
osady a zároveň umožní rozvoj formy rekreace, jejíž obliba v současné době opět narůstá a pro kterou nejsou na
území obce Světec další vhodná území.
V ÚP je též posíleno využití území obce pro pěší a cyklistickou turistiku. Jsou zde navrženy cyklistické trasy
nadregionálního, regionálního i místního významu zejména ve vazbě na řeku Bílinu a Štrbický potok.

G.7.8 Dobývání ložisek nerostných surovin
(k bodu E27 – E28 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

zákon č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
ÚAP Ústeckého kraje, aktualizace 2013, 2015, 2017
ÚAP ORP Bílina, úplná aktualizace 2014 a 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 11/2014, 12/2016)
www.geofond.cz

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Obec Světec je součástí Podkrušnohorské hnědouhelné pánve. Na území obce skončila těžební činnost v 60.
letech minulého století, v nedalekém dole Bílina těžba stále pokračuje a počítá se s jejím trváním ještě dalších
cca 30 let.
Pozůstatkem těžební činnosti je výskyt jevů, které negativně ovlivňují podmínky udržitelného rozvoje území.
V obci Světec se nachází řada důlních děl – šachet a štol a deponie vytěženého materiálu (hlušiny).
Nejrozsáhlejší deponií je Radovesická výsypka, zasahující jižní část území obce. Deponie jsou vedeny jako
odvaly a neaktivní haldy. Většina je zrekultivována nebo jsou na nich rekultivace před dokončením. Druhotným
projevem předešlé důlní činnosti jsou rizika sesuvu na deponiích. Sesuvná území se ovšem nachází i v
přirozených polohách, zejména na svazích čedičových vrcholu.
V řešeném území jsou evidována tato sesuvná území:
a) 4259 Štrbice
b) 4264 Štrbice
c) 4265 Štrbice
d) 5957 Světec
e) 5959 Světec
f)

5970 Světec

g) 5958 Pohradice
h) 5960 Chotovenka
i)

5961 Chotovenka

j)

5968 Chotovenka

k) 5971 Chotovenka
l)

5962 Lyskovice

m) 5974 Hostomice
n) 5979 Ledvice
o) 5980 Ledvice
p) 5981 Ledvice
V souvislosti s rozsáhlou těžební činností v Podkrušnohorské pánvi je na území obce evidována poddolovaná
území z minulých těžeb hnědého uhlí. Evidence poddolovaných území je prováděna Státní geologickou službou

328

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

(SGS) dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů. Poddolovaná území jsou evidována jako
§

bodová - představují buď jednotlivá důlní díla (např. šachta, krátká štola nebo štola s neznámým
průběhem a rozsahem, chodbice) nebo větší plochy, v rámci kterých leží důlní díla, jejichž přesnou
polohu a rozsah nelze z použitých podkladů přesněji určit.

§

polygony - zahrnují plochy se známým nebo předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl,
vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Důlní díla jsou v rámci ploch rozložena
nepravidelně, v různých hloubkách a mohou zde být i zcela nepoddolované úseky. Možné postižení
terénu hornickou činností je tedy většinou podstatně menší než je rozsah zákresů a pro konkrétní
lokality je nutné vyžádat si upřesnění na pracovišti SGS Kutná Hora.

V řešeném území jsou vymezena tato poddolovaná území15
a) 1582 Chotějovice 1
b) 1592 Chotějovice 2
c) 5414 Chotějovice 3
d) 1621 Hostomice 1
e) 1642 Světec 1
f) 1638 Světec 2
g) 1640 Světec 3
h) 1623 Světec 5
i) 1610 Bílina 4
j) 1658 Chotovenka 2
k) 1685 Světec 4
l) 1643 Chotovenka 1
Důlní díla jsou evidována v registru vedeném SGS dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství, ve znění pozdějších předpisů. Rozlišují se důlní díla a stará důlní díla. Starým důlním dílem se zákona
rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje
nebo není znám a rovněž opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho
právní nástupce neexistuje nebo není znám.
V řešeném území jsou evidována tato důlní díla
a) 15223 Chotějovice
b) 471 Patria – neurčená
c) 28849 propad Světec
d) 3308 Lotta Marie - štola Jacobi I
e) 470 Lotta Marie - štola Jacobi II
f) 576 Lotta Marie – Štola 1
g) 3306 Lotta Marie – štola B
h) 3307 Lotta Marie – štola C
i) 577 Lotta Marie – štola 2
15

Zdroj : www.geofond.cz – 22.11.201611.2016
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j) 466 Štrbice
k) 578 Lotta Marie - neurčená
l) 467 Štrbice šachta
m) 3272 Lota Marie – větrná jáma
n) 3288 Svornost – větrná jáma
o) 3101 Svornost- v.j. Marie
p) 3271 Franz Josef – výdušná jáma
q) 3289 Svornost – větrná jáma jižní
r) 3106 Svornost – větrná Úpoř
s) 3108 Svornost – větrný vrt
t) 3109 Svornost – větrný vrt
u) 3104 Svornost – v. jáma Úpoř
v) 3102 Svornost – Pohr. štola
w) 3105 Svornost – větrná východ
x) 3290 Svornost – větrní vrt
y) 3103 Svornost – odvodňovací jáma
z) 3291 Svornost – větrní vrt
V ÚP jsou výše uvedené plochy a objekty související s minulou těžbou respektovány jako limity.
Z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin je podstatný rozsáhlý výskyt ložisek, který opět limituje rozvoj obce.
Jedná se o výhradní ložisko hnědého uhlí 3078500 Pohradice – Svornost (též chráněné ložiskové území
07850000), s jehož těžbou se zatím nepočítá a nevýhradní ložisko stavebního kamene 3167900 Světec 2.
V ÚP není vymezena žádná plocha aktivní těžby ani návrhová plocha pro těžbu nerostných surovin.

330

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

G.8 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 (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování
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)
G.8.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů
(k bodu F01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Základním cílem stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je vytvoření předpokladů
pro zajištění kvalitního udržitelného rozvoje urbanizovaného a přírodního prostředí a zachování přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území obce včetně ochrany krajinného rázu.
V souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, jsou
stanoveny obecné požadavky na vymezování ploch a koridorů dle stávajícího nebo požadovaného způsobu
využití (plochy s rozdílným způsobem využití). Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
koridorů se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňující nebo
nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto
plochách, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a urbanistických
hodnot.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridory jsou stanoveny pro všechny vymezované
plochy a koridory, a v souladu s bodem I. odst. (1) písmenem f) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. stanovují
hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití
1. hlavní využití
- převládající (dominující) využití dané plochy
2. přípustné využití
- další využití dané plochy přímo související s hlavním využitím
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3. podmíněně přípustné využití
- využití území je vázáno na splnění některé konkrétní věcné podmínky stanovené v rámci podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (např. splnění stanovených hygienických limitů hladin
hluku apod.)
- přípustnost využití posoudí pro konkrétní případ stavební úřad (tzv. "správní uvážení"), rozhodnutí
může vzít v úvahu současnou míru zatížení území, potřebnost navrhovaného způsobu využití v dané
ploše apod.
- podmíněně přípustné využití může být stanoveno také pro konkrétní zastavitelné plochy nebo plochy
přestavby, a to zejména v případě, kdy je nutno stanovit přísnější podmínku využití plochy s ohledem
na respektování limitů využití území nebo ochranu hodnot v území.
4. nepřípustné využití
- všechna využití, která nejsou uvedena jako hlavní, přípustná nebo podmíněně přípustná
- explicitně vyloučený způsob využití.
Způsob stanovení hlavního (převládajícího) využití
V podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů se obvykle stanovuje jeden hlavní
(převládající) způsob využití, nicméně pro přesnější popis podmínek pro využití ploch může být hlavní
(převládající) způsob využití charakterizován více rozličnými aktivitami.
V některých případech je navíc potřebné a žádoucí stanovit více druhů hlavního (převládajícího) využití, což
vyplývá například z podstaty smíšenosti využití území (smíšené obytné plochy zahrnující v různém poměru
hlavně bydlení a občanské vybavení) nebo ze specifického charakteru plochy (plochy občanského vybavení –
specifické s umožněním multifunkčních zařízení kulturních, sportovních, zdravotnických apod.).
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Princip stanovení hlavního (převládajícího) způsobu využití ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů

G.8.1.1 Plochy bydlení
(k bodu F02 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch bydlení jsou stanoveny plně v souladu s § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy bydlení jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch
§ Bydlení venkovské (BV)

Bydlení venkovské (BV) ve spojení s podmínkami prostorového uspořádání území zajišťuje podmínky pro
udržitelný rozvoj bydlení přednostně v rodinných domech.

G.8.1.2 Plochy rekreace
(k bodu F03 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch rekreace jsou stanoveny plně v souladu s § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy rekreace jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch rekreace
§ Rekreace individuální (RI)
§ Rekreace hromadná (RH)
§ Rekreace v zahrádkových osadách (RZ)
§ Rekreace na plochách přírodního charakteru (RN)

Hlavním důvodem pro podrobnější členění typů ploch rekreace je odlišení různých nároků na způsob využití
území a umisťování staveb pro různé formy rekreace.
Například zatímco rekreace individuální (RI), tedy rekreace v chatách a chalupách, má nároky na využití území
velmi obdobné nárokům na území obytná a není tedy žádoucí připouštět v těchto plochách žádné další rušivé
činnosti včetně například hromadných ubytovacích zařízení či rozsáhlejších sportovní zařízení náročných na
dopravní obslužnost a intenzitu využití návštěvníky, rekreace hromadná (RH) naproti tomu vyžaduje velkou míru
otevřenosti veřejnosti a koncentraci kapacitních ubytovacích a sportovních zařízení.
Důvodem ke stanovení plochy rekreace v zahrádkových osadách (RZ) je potřeba zabezpečit podmínky pro
optimální provozování zahrádkové činnosti s vyloučením všech rušivých vlivů jako je např. nadměrná dopravní
zátěž automobilovou dopravou v rámci zahrádkových osad, nebo například objemově a funkčně nevhodná
zástavba.
Důvodem ke stanovení plochy hromadné rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) je potřeba zajistit
podmínky provozování rekreace a volnočasových aktivit primárně pod širým nebem v plochách s dominantním
uplatněním zeleně, formou pobytu nebo pohybu po plážích a relaxačních a pobytových loukách, apod., tedy s
vyloučením nároků na intenzivní výstavbu objemných pozemních objektů např. pro ubytování, stravování apod.

G.8.1.3 Plochy občanského vybavení
(k bodu F04 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch bydlení jsou stanoveny plně v souladu s § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Plochy občanského vybavení jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch občanského vybavení
§ Občanské vybavení veřejné (OV)
§ Občanské vybavení komerční (OK)
§ Sport (OS)
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§ Hřbitovy (OH)

Důvodem stanovení podrobnějšího členění ploch občanského vybavení je zajistit na území obce primárně
podmínky pro stabilizaci a rozvoj staveb a zařízení občanského vybavení zřizovaného ve veřejném zájmu, tedy
občanského vybavení veřejného (OV).
Plochy občanského vybavení komerčního (OK) jsou stanoveny z důvodu zajištění optimální dostupnosti
komerčního občanského vybavení každodenní potřeby, zejména maloobchodu, komerčních služeb či stravování,
z obytných území.
Plochy sportu (OS) jsou stanoveny z důvodu potřeby stabilizace a vytvoření podmínek pro rozvoj staveb a
zařízení sportu, jako občanského vybavení se specifickými plošnými a prostorovými nároky na umisťování staveb
a zejména pro specifický význam sportu jako složky občanského vybavení přispívající výrazně k příznivému
fyzickému rozvoji a zdraví obyvatel obce.
Plochy hřbitovů jsou samostatně stanoveny zejména z důvodu hygienických a z důvodu ochrany hodnoty
pietního území.

G.8.1.4 Plochy veřejných prostranství
(k bodu F05 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch veřejných prostranství jsou stanoveny plně v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy veřejných prostranství jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch veřejných prostranství
§ Veřejná prostranství (PV)
§ Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV)

Plochy veřejných prostranství jsou dále podrobněji členěny s ohledem na potřebu rozlišení různých cílových
charakterů veřejných prostranství, a to s ohledem na míru uplatnění zpevněných a nezpevněných ploch a
vegetace, hlavně vzrostlých stromů a s ohledem na charakter využití a převládající aktivity ve veřejných
prostranstvích společenské využití, kulturní využití, rekreační využití, obytný charakter, pobytové a pohybové
aktivity apod.

G.8.1.5 Plochy smíšené obytné
(k bodu F06 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
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§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch smíšených obytných jsou stanoveny plně v souladu s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území.
Plochy smíšené obytné jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch
§ Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

Plochy smíšené obytné jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a sice
plochami smíšenými obytnými venkovskými (SV), které (ve spojení s podmínkami prostorového uspořádání
území) zajišťují podmínky pro udržitelný rozvoj bydlení venkovského charakteru v kombinaci zejména s plochami
a zařízeními občanského vybavení každodenní potřeby na území obce.

G.8.1.6 Plochy dopravní infrastruktury
(k bodu F07 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
§
§
§
§

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch dopravní infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy dopravní infrastruktury jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch dopravní infrastruktury
§ Silniční doprava (DS)
§ Drážní doprava (DZ)

Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s § 9 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických
podmínek pro umisťování staveb pro různé druhy dopravy na území obce.

G.8.1.7 Plochy technické infrastruktury
(k bodu F08 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
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§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch technické infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 10 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy technické infrastruktury jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a sice
plochami technické infrastruktury (TI), které (ve spojení s podmínkami prostorového uspořádání území) zajišťují
podmínky pro udržitelný rozvoj technické obsluhy a technického zabezpečení fungování území obce.

G.8.1.8 Plochy výroby a skladování
(k bodu F09 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch technické infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 11 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy výroby a skladování jsou v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění, dále podrobněji členěny na následující typy ploch
§ Těžký průmysl (VT)
§ Výroba energie – fotovoltaická elektrárna (VE)
§ Lehká výroba (VL)
§ Drobná a řemeslná výroba (VD)
§ Zemědělská výroba (VZ)

Plochy výroby a skladování jsou dále podrobněji členěny z důvodu možného ovlivnění umisťování různých
charakterů výroby v různých částech území obce, především s ohledem na vztah ploch výroby a skladování
k plochám bydlení, rekreace a plochám smíšeným obytným a s ohledem na rozdílné nároky na dopravní
obslužnost.

G.8.1.9 Plochy systému sídelní zeleně
(k bodu F10 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
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§ schválené Zadání ÚP Světec (2013)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem pro stanovení ploch systému sídelní zeleně nad rámec vyhlášky je potřeba vymezit a ochránit místně
specifická území a těmto územím stanovit takové podmínky pro jejich využití, které nejsou dovoditelné z § 4 až
19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Důvodem pro stanovení plochy systému sídelní – zeleň soukromá (ZS) je potřeba v rámci ÚP Světec vymezit
samostatně plochy zeleně plnící roli sídelní zeleně v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č.
500/2006 Sb., tedy roli ekologicko-stabilizační, rekreační a kompoziční v sídle, podobně jako veřejná prostranství
– veřejná zeleň (ZV) nebo plochy krajinné (NK), ale na rozdíl od těchto ploch v režimu veřejně nepřístupných
ploch a ploch určených primárně k soukromému užívání, tedy ploch zpravidla oplocených nebo jinak vyhrazených
vůči okolním veřejným prostranstvím, a to zpravidla mimo lesní a zemědělské pozemky v zastavěném i
nezastavěném území.
Plochy ZS jsou vymezeny podle skutečného stavu v území a zahrnují tedy oplocené okrasné i produkční zahrady
a sady bez ohledu na skutečné využití uvedené v katastru nemovitostí. Jde převážně o plochy zahrad, sadů, ale
také o ornou půdu, trvalé travní porosty i ostatní plochy. Důvodem pro tento postup je předcházení přílišnému
„rozdrobení“ ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP navíc není a nemůže ze své povahy být obrazem katastru
nemovitostí.

G.8.1.10 Plochy vodní a vodohospodářské
(k bodu F11 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch vodních a vodohospodářských jsou stanoveny plně v souladu s § 13 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy vodní a vodohospodářské jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a
sice plochami vodních ploch a toků (W), které zajišťují důslednou ochranu všech významných vodních ploch a
vodních toků jako klíčových přírodních hodnot a významných krajinných prvků ze zákona na území obce.

G.8.1.11 Plochy zemědělské
(k bodu F12 ÚP)
Podklady pro výrok
§
§
§
§

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
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§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch zemědělských jsou stanoveny plně v souladu s § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území a § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
Plochy zemědělské jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a sice plochami
zemědělského půdy (NZ), které zajišťují důslednou ochranu všech hodnotných půd vhodných pro zemědělské
hospodaření, obdělávání a zemědělskou produkci na území obce.

G.8.1.12 Plochy lesní
(k bodu F13 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
§
§
§
§

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch lesních jsou stanoveny plně v souladu s § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
Plochy lesní jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a sice plochami lesa
(NL), které zajišťují důslednou ochranu všech ploch lesního půdního fondu jako klíčových přírodních hodnot a
významných krajinných prvků na území obce.

G.8.1.13 Plochy přírodní
(k bodu F14 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
§
§
§
§
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití ploch přírodních jsou stanoveny plně v souladu s § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území.
Plochy přírodní jsou v ÚP zastoupeny jediným typem plochy s rozdílným způsobem využití, a sice plochami
krajinné zeleně (NK), které zajišťují důslednou ochranu všech hodnotných přírodních a přírodě blízkých ploch
mimo plochy lesního půdního fondu, zejména za účelem zvýšení ekologické stability a retenční kapacity krajiny a
s cílem zajištění funkčnosti prvků ÚSES na území obce.

G.8.1.14 Koridory pro umístění vedení dopravní infrastruktury
(k bodu F15 ÚP)
Podklady pro výrok
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
§
§
§
§

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 9
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy koridorů pro umístění vedení dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny na následující typy
koridorů dopravní infrastruktury:
§

koridor drážní dopravy (DZ.k) - vymezen s cílem stanovení specifických podmínek využití koridoru pro
optimalizaci železniční trati č. 130,

§

koridor silniční dopravy (DS.k) - vymezen s cílem upřesnění podmínek pro realizaci propojení silnic
III/25321 a III25316,

§

koridor cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty (PV.k), který je vymezen s cílem upřesnění podmínek
pro realizaci stezky pro pěší a cyklisty k železniční stanici Chotějovice.

Koridory dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji členěny plně v souladu s § 9 odst. (2) vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s ohledem na potřebu vytvoření zcela odlišných a specifických
podmínek pro umisťování staveb pro různé druhy dopravy na území obce.
(k bodu F16 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění,
§ zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění,
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
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§ Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3
§ Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1 a č. 3 (Atelier T-plan, spol. s r.o., 5/2011,
Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK - 5/2017, Aktualizace č. 3 ZÚR ÚK - 2/2019)
§ Metodika jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj, verze 3.2. (T-MAPY, spol. s r.o.,
leden 2012)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky pro využití koridorů pro umístění vedení technické infrastruktury jsou stanoveny plně v souladu s § 10
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Plochy koridorů pro umístění vedení technické infrastruktury jsou v ÚP zastoupeny jediným typem koridoru, a
sice koridorem dvojitého vedení 400 kV, který je vymezen s cílem upřesnění podmínek pro realizaci dvojitého
vedení ZVN ve sjednocené napěťové hladině 400kV a zústěním do TR Chotějovice.
(k bodu F17 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Veškeré plochy s rozdílným způsobem využití a koridory pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury
jsou vymezeny a graficky zobrazeny ve výkrese I.2a Hlavní výkres – Způsob využití území plně v souladu
s bodem I. odst. (3) písmenem b) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.8.2 Podmínky prostorového uspořádání území
G.8.2.1 Maximální výška zástavby
(k bodům F18 – F22 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Maximální výška zástavby je stanovena plošně nad stabilizovanými nebo navrhovanými plochami určenými
k zástavbě ve formě tzv. zón prostorového uspořádání určujících maximální výšku zástavby.
Účelem je stanovit celistvé části území s jednotnou převládající shodnou cílovou maximální výškou zástavby.
Členění na jednotlivé zóny prostorového uspořádání určující maximální výšku zástavby vychází ze stávající
převládající výšky zástavby a zohledňuje stávající výškové členění zástavby a dominanty v zástavbě, které
vymezuje jako samostatné zóny (např. kostel sv. Jakuba Většího, zámek ve Světci ad.).
Způsob stanovení maximální výšky zástavby ekvidistantními plochami vychází z předpokladu, že zástavba
respektující tvar terénu je ve vztahu k ochraně krajinného rázu příznivější a nevytváří v území negativní
prostorové bariéry a zásahy a nežádoucí výškové dominanty.
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Zástavba výrazně utváří charakter krajiny, její reliéf, uspořádání a měřítko. Výška zástavby stanovená
ekvidistantními plochami zohledňuje optimálně morfologii / konfiguraci stávajícího terénu – tedy jeden z hlavních
(určujících) znaků krajinného rázu. Na schématu „posouvání objektu“ po pozemku, který je svažitý, je názorně
doloženo zohlednění sklonu terénu ve vztahu k regulaci maximální výšky zástavby

Schéma řezu s vyjádřením maximální výšky zástavby
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Schéma názorných ukázek stanovení maximální výšky zástavby ekvidistantní plochou na charakter zástavby a utváření veřejných
prostranství.
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Stanovení maximální výšky zástavby údajem v metrech je jednoznačným a nezpochybnitelným údajem
výškového uspořádání zástavby v území.
Ve většině případů (vyjma ploch pro umístění staveb, které kladou specifické nároky na výšku podlaží) je
převládající maximální výška stávající zástavby representovaná přepočítaným počtem podlaží za teoretického
předpokladu průměrné konstrukční výšky podlaží objektu 3,0 m (obvyklá konstrukční výška podlaží pro obytné
stavby či vybrané stavby občanského vybavení apod.)
V plochách určených pro umístění staveb se specifickými nároky na výšku podlaží (např. sportovní zařízení,
výrobní objekty, kulturní a církevní zařízení apod.), kde nelze vycházet z předpokládané průměrné konstrukční
výšky, je maximální výška zástavby určena na základě hrubého měření v terénu a dále ve vztahu k okolní
zástavbě a s ohledem na ochranu krajinného rázu.
Převládající maximální výška zástavby a podlažnost ve stabilizovaných plochách byla zjištěna na základě
detailních fyzických terénních průzkumů území uskutečněných v průběhu let 2013 a 2014.
Určením maximální výšky zástavby nicméně nelze předurčit i maximální možnou podlažnost, která v případech
nízké a drobné, zejména venkovské zástavby oddělených sídel, významně ovlivňuje urbanistickou kvalitu sídla a
krajinný ráz okolního území.
Podlažnost je určena zejména v plochách bydlení a plochách smíšených obytných a v dalších plochách na okraji
sídel nebo ve volné krajině, kde výška zástavby není dostatečnou regulací ve vztahu ke krajinnému rázu
(stanovení podlažnosti zajišťuje regulaci využití celé stanovené maximální výšky zástavby – např. v zóně
maximální výšky zástavby 9 metrů s omezením podlažnosti na maximálně 1 nadzemní podlaží a podkroví nelze
realizovat více než jedno nadzemní podlaží s podkrovím, přitom bez stanovení podlažnosti by bylo možné
v rámci výšky 9 metrů realizovat minimálně 2 plnohodnotná nadzemní podlaží, za předpokladu minimalizace
konstrukčních výšek podlaží dokonce až tři nadzemní podlaží. Důvodem takového typu omezení je umístění
zástavby ve volné krajině nebo na okrajích sídel, kde je z urbanistického hlediska žádoucí docílit menší výšky
hlavní hmoty objektu a neumožňovat vznik dominantní zástavby s ohledem na ochranu krajinného rázu a citlivé
začlenění nové zástavby do krajiny.
Maximální výška zástavby je ve stabilizovaných plochách s již existující zástavbou ve většině případů stanovena
s rezervou zhruba 2 metry, a to dle konkrétního umístění a dle převládajícího charakteru zástavby a s tím
souvisejícím odlišným možnostem stanovení skutečné výšky zástavby existujících objektů čistě terénním
šetřením v podrobnosti řešení územního plánu. Stanovená výšková rezerva cca 2 metry je stanovena z důvodu
eliminace rizika, že zpracovatelem byla v rámci terénního šetření převládající výška stávající zástavby, která má
být v ÚP stabilizována, určena s ohledem na měřítko zpracování ÚP a plošný rozsah prováděných průzkumů
v terénu nepřesně.
Stávající zástavba, která i přes stanovenou výškovou rezervu bude stanovenou maximální výšku zástavby
přesahovat, bude přirozeně zachována bez nároků na její nutné snížení. Důvodem je nemožnost zpětně vymáhat
nově definované podmínky v území (retroaktivita ÚP). Jakékoli stavební úpravy stávající zástavby přesahující
půdorysně nebo výškově stávající vnější obrys zástavby a vyžadující územní rozhodnutí či územní souhlas,
budou již muset plně respektovat podmínky prostorového uspořádání a tedy také stanovení maximální výšky
zástavby stanovené v ÚP.
Obvyklé zvyšování zástavby ve stabilizovaných plochách může mít zejména v menších venkovských sídlech
negativní dopady na historicky vzniklou urbanistickou strukturu a také na krajinný ráz.
(k bodu F23 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Výjimky ze stanovených maximálních výšek zástavby stanovuje ÚP z důvodu podrobnosti řešení ÚP, které
umožňuje pouze stanovení podmínek pro uspořádání zástavby, nikoli podmínek pro řešení konkrétních staveb a
objektů.

ad a)
V podrobnosti řešení územního plánu nelze předvídat konkrétní nároky jednotlivých staveb umístitelných v dané
ploše na jejich technologická zařízení a vybavení. Nemožnost umístit či stavebně řešit tato technologická zařízení
v rámci stanovené maximální výšky zástavby musí být prokázána v podrobnějších dokumentacích staveb
(územní studie, studie stavby, dokumentace pro územní řízení apod.).
Technologická zařízení objektů umístitelných potenciálně na území obce zpravidla neovlivňují vizuální vnímání
výšky staveb. Jedná se zpravidla o standardní komíny na střechách, výdechy vzduchotechniky či klimatizace,
zařízení hromosvodu a bleskosvodu, nejrůznější televizní a telekomunikační antény apod.

ad b)
V podrobnosti řešení územního plánu nelze předvídat konkrétní a specifické nároky na případné stavební a
technické řešení liniových staveb dopravní infrastruktury v území.

ad c)
V podrobnosti řešení územního plánu nelze předvídat detailní prostorové nároky na jednotlivé potenciální stavby
a zařízení technické infrastruktury a předvídat jejich specifické požadavky.

ad d)
Územní plán s ohledem na podrobnost a měřítko řešení nestanovuje maximální výšku zástavby pro každou
jednotlivou plochu veřejného prostranství (PV, ZV) nebo plochu zeleně soukromé (ZS) zvlášť, ale plochy
veřejných prostranství (PV a ZV) a plochy zeleně soukromé (ZS) zahrnuje do ostatních vymezených zón
prostorového uspořádání s tím, že pro všechny ploch s rozdílným způsobem využití PV, ZV a ZS stanovuje ÚP
paušálně na území celé obce maximální výšku zástavby 6 m. Ochranu charakteru ploch PV, ZV a ZS jako ploch
v podstatě zcela vylučujících jakoukoli zástavbu budovami potvrzuje ÚP stanovením omezené maximální výšky
zástavby. V plochách PV, ZV a ZS mohou být zahrnuty drobné stavby, jež nebylo účelné vymezovat samostatnou
plochou s rozdílným způsobem využití a jejichž umístění je umožněno stanovenými podmínkami pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití PV, ZV či ZS (např. drobné sakrální stavby, zastávky MHD, altány, pergoly apod.
umístitelné v plochách veřejných prostranství či v plochách zeleně soukromé).
(k bodu F24 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Územní plán s ohledem na podrobnost a měřítko řešení nestanovuje maximální výšku zástavby pro každou
jednotlivou plochu veřejného prostranství (PV, ZV) nebo plochu zeleně soukromé (ZS) zvlášť, ale plochy
veřejných prostranství (PV a ZV) a plochy zeleně soukromé (ZS) zahrnuje do ostatních vymezených zón
prostorového uspořádání s tím, že pro všechny ploch s rozdílným způsobem využití PV, ZV a ZS stanovuje ÚP
paušálně na území celé obce maximální výšku zástavby 6 m. Ochranu charakteru ploch PV, ZV a ZS jako ploch
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v podstatě zcela vylučujících jakoukoli zástavbu budovami potvrzuje ÚP stanovením omezené maximální výšky
zástavby.
(k bodu F25 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Vizuální vnímání výšky zástavby je dáno výškou hlavních hmot jednotlivých budov, tedy hmot budov mezi úrovní
terénu a úrovní střechy nad převládajícím podílem půdorysu budov. Výška hlavních hmot jednotlivých budov
podmiňuje vnímání výšky zástavby jak z horizontu chodce pohybujícího se v úrovni terénu v zástavbě mezi
budovami, tak vnímání výšky zástavby z dálkových pohledů z okolí zástavby a tedy vnímání zástavby ve vztahu
k okolní volné krajině.
Vizuální vnímání výšky zástavby přitom není narušeno lokálními výškovými dominantami charakteru drobných
věžiček, zvýšených arkýřů či nástaveb nad rovinou střechy přesahujících převládající výšku zástavby. Vizuální
uplatnění těchto drobných výškových dominant je v celkovém působení hmoty zástavby zpravidla zanedbatelné,
v lokálním kontextu je přitom vizuální uplatnění lokálních dominant naopak žádoucí, zejména v exponovaných
polohách v kompozici sídel a jeho veřejných prostranství, kde se lokální dominanty uplatňují jako kompoziční
prvky či orientační body v území obce.
S ohledem na výše uvedené je žádoucí umožnit územním plánem realizaci drobných výškových dominant
přesahujících výškově převládající výšku zástavby.
Z důvodu eliminace rizika zneužití možnosti překročit maximální stanovenou výšku zástavby lokální dominantou
stanovuje územní plán podmínku zdůvodnit řádně opodstatněnost lokální dominanty. Přitom územní plán rovněž
limituje výšku lokální dominanty nad stanovenou maximální výškou zástavby tak, aby lokální dominanta
nedosahovala nepřiměřených výšek narušujících charakter okolní zástavby.

G.8.2.2 Typy struktury zástavby
(k bodu F26 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Důvodem pro stanovení podmínek pro cílové uspořádání a charakter zástavby pro jednotlivé stanovené typy
struktury zástavby je vytvoření podmínek pro zachování a další rozvoj různorodých urbanistických struktur
v rámci jednotlivých sídel na území obce, vytvoření podmínek pro ochranu krajinného rázu a zejména pak
z důvodu ochrany identifikovaných urbanistických a architektonických hodnot území.
Jednotlivé stanovené typy struktury zástavby se liší s ohledem na uplatnění 3 klíčových charakteristik struktury
zástavby
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1. MÍRA SOUDRŽNOSTI ZÁSTAVBY (kompaktní x otevřená x volná x rozvolněná)
Míra soudržnosti zástavby vyjadřuje hustotu zastavění, intenzitu využití pozemků a schopnost zástavby
utvářet a formovat jednoznačně veřejné prostranství.

Schéma různých stupňů míry soudržnosti zástavby

a) kompaktní zástavba – zástavba je orientovaná převážně do přilehlého veřejného prostranství, vytváří
převážně souvislou hranu veřejného prostranství, formuje a utváří veřejné prostranství
b) otevřená zástavba – zástavba je orientována do přilehlého veřejného prostranství i na sebe navzájem
(boční fasády budov jsou orientovány jedna k druhé); i přesto však otevřený typ zástavby ještě stále více
či méně formuje a utváří veřejné prostranství, nevytváří však zcela souvislou hranu veřejného prostranství,
jako kompaktní typ zástavby
c) volná zástavba – jednotlivé objekty jsou volně umisťovány v prostoru a na pozemcích, jsou orientovány
zpravidla libovolně do všech stran; zástavba nevytváří a neformuje jednoznačně veřejná prostranství
d) rozptýlená / rozvolněná zástavba – jednotlivé objekty jsou volně umisťovány v prostoru v takových
vzájemných rozestupech, že je lze pokládat za solitérní objekty, které společně neutvářejí žádnou čitelnou
strukturu zástavby; zástavba nevytváří a neformuje jednoznačně veřejná prostranství
2. VZTAH ZÁSTAVBY K VEŘEJNÉMU PROSTRANSTVÍ (zástavba bloková x nebloková)
Vztah zástavby k veřejnému prostranství vyjadřuje schopnost zástavby formovat a utvářet veřejné
prostranství, tedy míru utváření souvislé uliční resp. stavební čáry – linie souběžné s přilehlým veřejným
prostranstvím, které je tímto způsobem více či méně formováno.

a) bloková zástavba – jednotlivé objekty společně utvářejí převážně souvislou uliční nebo stavební čáru
souběžnou s přilehlým veřejným prostranstvím; blokový typ je vždy tvořen kompaktním nebo otevřeným
typem zástavby
b) nebloková zástavba – jednotlivé objekty jsou volně umisťovány v prostoru resp. na pozemcích a
nevytvářejí převážně souvislou uliční nebo stavební čáru souběžnou s přilehlým veřejným prostranstvím;
neblokový typ je vždy tvořen volným nebo rozptýleným typem zástavby; neblokový typ zástavby vytváří
převážně neuspořádanou urbanistickou strukturu, umisťování objektů je umožněno libovolně
3) OBJEM ZÁSTAVBY (hmotná x drobná)
Objem zástavby vyjadřuje charakteristiku zástavby z hlediska jejího hmotového působení a měřítka.
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a) hmotná zástavba – objemná zástavbu městského charakteru – mohutné vícepodlažní domy (zejména
bytové domy, administrativní objekty, školy apod.)
b) drobná zástavba – měřítkově drobná zástavba venkovského charakteru – drobné domy (zejména rodinné
domy, rekreační chaty apod.)
Výjimkou je areálový typ struktury, kdy hmotný typ struktury představují velkoplošné skladové / výrobní /
logistické haly a drobný typ struktury představují areály tvořené různými objekty převážně pavilónového
charakteru (nemocnice, školy apod., tedy soubory staveb, které by v jiných typech struktury měly
charakteristiku hmotného typu zástavby).
(k bodu F27 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Typy struktury zástavby vycházejí ze stávajícího charakteru zástavby v řešeném území a jsou vymezeny na
základě detailní znalosti území a předpokladu respektování stávající prostorové struktury stabilizovaného území
obce. Typy struktur jsou tedy stanoveny převážně v souladu se stávající zástavbou na území obce.
Stanovené podmínky se nevztahují na změny dokončených staveb (dle § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.).
Důvodem je jednak nemožnost zpětně vymáhat nově definované podmínky v území (absence retroaktivity ÚP),
zároveň je však nutno regulovat plochy stabilizované (případné nahrazení stávající zástavby, dostavby proluk,
umisťování nových objektů ve stabilizovaných plochách apod.).

G.9 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
G.9.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
(k bodu G01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
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§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. l, zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům
vyvlastnit, jsou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce, tj.
zejména navržené plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. a, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit, jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné
k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.
Podrobné odůvodnění jednotlivých veřejně prospěšných staveb je uvedeno v následující tabulce
kód

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

veřejně prospěšná stavba

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
VD01

místní komunikace pro dopravní propojení silnice
II/258 a III/25316 s cílem zlepšení dopravního
napojení jádrového území obce Světec (sídla
Světec) na silnici I/13 (plocha 11-Z)

VD03

zlepšení prostorových, technických a rozhledových VPS je vymezena z důvodu možného zlepšení
parametrů napojení místní komunikace na silnici
tvarového a prostorového řešení a rozhledových poměrů
II/258 (plocha 23-P)
křižovatky silnice II/258 (ulice Kostomlatská) a místní
komunikace propojující ulici Kostomlatská a ulici Školní,
s ohledem na navrhovaný rozvoj obytné zástavby při
západním okraji centrálního parku ve Světci (plochy 18Z, 19-Z a 19-P) a s ním související předpokládané
posílení využití místní komunikace pro pěší a cyklisty. 19
Veřejný zájem spočívá ve zvýšení bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích.

VD04

místní komunikace pro dopravní napojení plochy
veřejné zeleně jižně od Preissigova náměstí na
místní komunikaci propojující ulici Krupská a
Kostomlatská
(plocha 36-P)
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VPS je vymezena z důvodu v současné době
chybějícího přímého dopravního napojení jádrového
území obce Světec resp. silnice II/258 na silnici I/13.
Jádrové území obce Světec je na hlavní silniční tah
v území, silnici I/13 zajišťující dopravní spojení Světce
se všemi významnými vyššími spádovými centry
osídlení, napojeno buď po silnici II/258 průjezdem přes
historické jádro městyse Hostomice, nebo přes
Chotějovice, jednosměrným a prostorově zcela
nevyhovujícím podjezdem pod železniční tratí č. 131
(tzv. „myší díra“), dále přes silnici III/25316 na
mimoúrovňovou křižovatku u Průmyslové zóny
Chudeřice. Přímé propojení jádrového území obce
Světec na silnici I/13 chybí.
VPS VD01 je tedy vymezena z důvodu možného
vybudování přímého dopravního propojení silnice II/258
s MÚK na silnici I/13 v blízkosti Průmyslové zóny
Chudeřice.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní
infrastruktury a snížení negativních vlivů z automobilové
dopravy na obytná území převedením automobilové
dopravy na silnici II/258 mimo obydlené území centrální
části městyse Hostomice s přímým napojením na silnici
I/13.

VPS je vymezena z důvodu zajištění veřejné pěší
přístupnosti centrálního parku ve Světci z ulice Krupská
v souvislosti s návrhem konverze zahrádkové osady na
bydlení.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní
infrastruktury a v zajištění veřejné propustnosti území
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kód

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

veřejně prospěšná stavba

obce.
VD05

místní komunikace pro dopravní napojení a
dopravní obsluhu rozvojové lokality severně od
areálu zámku ve Světci z Preissigova náměstí
(plocha 31-P)

VPS je vymezena z důvodu rozvoje prostorově spojitého
systému veřejných prostranství a veřejných pozemních
komunikací obce s cílem zlepšení podmínek
prostupnosti území historického jádra obce. VPS je
vymezena pro propojení komunikace v rámci ulice
Zámek s Preissigovým náměstím mimo vlastní areál
zámku tak, aby byl možný průjezd mezi jižní a severní
částí historického jádra obce bez nutnosti průjezdu
areálem zámku.
Vymezení VPS má také zajistit lepší podmínky dopravní
obsluhy nově vymezované plochy přestavby smíšené
obytné 29-P na severním okraji historického jádra obce.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní
infrastruktury pro dopravní napojení a obsluhu nově
navrhovaných rozvojových ploch a v zajištění veřejné
propustnosti území obce.

VD06

místní komunikace pro prodloužení stávající ulice
vedené při severním obvodu zámeckého parku dále
do volné krajiny a pro dopravní napojení a dopravní
obsluhu rozvojové lokality severně od areálu zámku
ve Světci ze silnice II/258 (plocha 30-P)

VPS je vymezena z důvodu rozvoje prostorově spojitého
systému veřejných prostranství a veřejných pozemních
komunikací obce s cílem zajištění podmínek
prostupnosti území obce. Plocha je vymezena pro
prodloužení stávající ulice propojující silnici II/258
s areálem bývalého hospodářského zázemí zámku dále
na východ z důvodu zajištění vazby ulice do volné
krajiny (s cílem zajištění prostupnosti zastavěného
území a zastavitelných ploch do krajiny) a pro zajištění
dopravního napojení a dopravní obsluhy nově
vymezované plochy přestavby smíšené obytné 29-P na
severním okraji historického jádra obce.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní
infrastruktury pro dopravní napojení a obsluhu nově
navrhovaných rozvojových ploch a v zajištění veřejné
propustnosti území obce.

VD08

polní cesta pro zpřístupnění pozemků (plocha 62-Z) VPS je vymezena z důvodu zajištění přístupu do
oplocených zahrad a okolních zemědělských pozemků
na západním okraji Štrbic.
Veřejný zájem spočívá v optimalizaci stávající cestní sítě
a racionalizaci obhospodařování zemědělské půdy.

VD09

polní cesta pro zpřístupnění pozemků (plocha 63-Z) VPS je vymezena z důvodu zajištění přístupu do
zemědělských a lesních pozemků na západním okraji
Štrbic.
Veřejný zájem spočívá v optimalizaci stávající cestní sítě
a racionalizaci obhospodařování zemědělské a lesní
půdy.

VD10

polní cesta pro zpřístupnění pozemků (plocha 64-Z) VPS je vymezena z důvodu zajištění přístupu do zahrad
na jihovýchodním okraji Štrbic.
Veřejný zájem spočívá v optimalizaci stávající cestní sítě
a racionalizaci obhospodařování zemědělské půdy.

(k bodu G02 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
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§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Koridory pro umístění vedení veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. l,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšné
stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určené
k rozvoji nebo ochraně území, tj. zejména navržené plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. a, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit, jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné
k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.
Podrobné odůvodnění jednotlivých koridorů pro umístění vedení veřejně prospěšných staveb je uvedeno
v následující tabulce
kód

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
VD.k01 stavba optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Požadavek na vymezení koridoru pro umístění vedení
Ústí nad Labem (koridor X01)
VPS vyplývá z platných ZÚR Ústeckého kraje.
Důvodem pro vymezení koridoru pro umístění vedení
VPS je zvýšení atraktivity železniční dopravy, a to
zejména zvýšení přepravní rychlosti a bezpečnosti
provozu na trati a s tím související zkrácení dojezdových
časů na relaci Chomutov – Most – Bílina – Duchcov –
Oldřichov u Duchcova – Teplice – Ústí nad Labem.
Cílem optimalizace je zvýšení podílu železniční dopravy
na celkové dělbě přepravní práce v Ústeckém kraji
zejména v osobní dopravě.
Podkladem pro zpřesnění koridoru pro umístění vedení
VPS v rámci ÚP Světec byly obě dvě dokumentace,
které kdy byly pro příslušný úsek železniční trati
v minulosti zpracovány
1. Technicko ekonomická studie železniční trati Ústí
nad Labem hl. n. – Most – Chomutov – Karlovy
Vary – Cheb (mimo) (IKP Consulting Engineers,
s.r.o., 11/2009)
2. Přípravná dokumentace stavby Zvýšení traťové
rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
(SUDOP Praha, a.s., 04/2014).
Nositelem záměru na optimalizaci železniční trati je
veřejný správce drážní infrastruktury SŽDC, a.s.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné železniční
infrastruktury s cílem optimalizace bezpečnosti a
plynulosti provozu a zlepšení podmínek pro osobní i
nákladní železniční dopravu na celostátní železniční
trati.
VD.k02 stavba cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty
(koridor X02)

Požadavek na vymezení dopravního propojení pro pěší
a cyklisty vyplývá ze schváleného Zadání ÚP Světec.
Stávající dostupnost železniční stanice Chotějovice ze
sídla Chotějovice (obytná část) je nevyhovující, zejména
z důvodu vedení po silnici III/25316 společně
s motorovou dopravou. V souladu s následnými
požadavky a předaným podkladem ČEZ, a.s. byl koridor

351

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

kód

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby

prodloužen až do obce Bílina a zajišťuje tak i propojení
obcí Bílina a Světec. Veřejná prospěšnost stavby
spočívá v zajištění vyššího komfortu a zejména
bezpečnosti pohybu všech uživatelů dráhy, čímž
přispěje ke zlepšení kvality podmínek pro život obyvatel
obce.
VD.k03 stavba silniční komunikace - dopravní propojení silnic
III/25321 a III/25316 (koridor X03)

Požadavek na vymezení dopravního propojení silnic
III/25321 a III/25316 vyplývá ze schváleného Zadání ÚP
Světec. Stávající propojení je vedeno přes obytnou
zástavbu části Chotějovice a následně tzv. „Myší dírou“,
resp. podjezdem pod tratí. Veřejná prospěšnost stavby
spočívá v zajištění bezpečnosti provozu a snížení
intenzity průjezdné dopravy přes obytné území
Chotějovic, čímž přispěje ke zlepšení kvality podmínek
pro život obyvatel obce.

VD.k04 stavba cyklostezky / stezky pro chodce a cyklisty
(koridor X05)

Koridor VPS je vymezen z důvodu propojení města
Bílina a obce Kostomlaty pod Milešovkou přes území
rekultivované Radovesické výsypky pro cyklisty po
samostatně vedené cyklostezce odděleně od motorové
dopravy.
Veřejný zájem spočívá v rozvoji veřejné dopravní
infrastruktury pro nemotorovou dopravu s cílem veřejné
podpory ekologicky šetrných druhů dopravy na území
Ústeckého kraje.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VT.k01 stavba dvojitého vedení 400kV TR Výškov – TR
Chotějovice

Požadavek na vymezení koridoru pro umístění vedení
VPS vyplývá z platných ZÚR Ústeckého kraje.
Vedení je v současné době sice již realizované, nicméně
je dočasně zapojené na jenom potahu na hladině 400 kV
a na druhém potahu na hladině 220 kV. Teprve po
realizaci rozšíření rozvodny Výškov o nové pole 400 kV
bude vedení trvale zapojeno jako 2 x 400 kV.
Veřejná prospěšnost stavby vyplývá z potřeby zajištění
vyvedení výkonu z nových energetických zdrojů do
elektroenergetické přenosové soustavy ČR, s cílem
zvýšení spolehlivosti systému a bezpečnosti dodávky
elektrické energie v oblasti severních Čech.

G.9.2. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
(k bodu G03 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena v souladu s § 2, odst. 1, písm. m, zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezena opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a
k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, tj. zejména navržený územní systém
ekologické stability.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. b, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit, jde-li o veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a
ochranu archeologického dědictví.
ÚP vymezuje plochu změn v krajině dotvářející prvky územního systému ekologické stability jako veřejně
prospěšné opatření.
Podrobné odůvodnění veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, je
uvedeno v následující tabulce
kód

veřejně prospěšné opatření

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
VU01

plocha pro zajištění funkčnosti LBK 147-139 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 104-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU02

plocha pro zajištění funkčnosti LBC139 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 105-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU03

plocha pro zajištění funkčnosti LBC147 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 106-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU04

plocha pro zajištění funkčnosti LBC569-L1 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 107-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU05

plocha pro zajištění funkčnosti LBC569-L1 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 108-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU06

plocha pro zajištění funkčnosti LBC569-L1 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 109-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU07

plocha pro zajištění funkčnosti LBC 139 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 103-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU08

plocha pro zajištění funkčnosti LBC 146 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 110-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU09

plocha pro zajištění funkčnosti LBC 148, LBK 146- Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
148 a LBK 148-139 – plocha přírodní – krajinná
stability a biodiverzity území.
zeleň (plocha 111-K)
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.
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důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

kód

veřejně prospěšné opatření

VU10

plocha pro zajištění funkčnosti LBK 140-117 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 114-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU11

plocha pro zajištění funkčnosti LBK 148-139 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 115-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU12

plocha pro zajištění funkčnosti LBC 147 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 119-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU13

plocha pro zajištění funkčnosti LBC 147 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 120-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU14

plocha pro zajištění funkčnosti LBC 147 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 121-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU15

plocha pro zajištění funkčnosti LBK 147-569 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 122-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU16

plocha pro zajištění funkčnosti LBK 147-569 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 123-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU17

plocha pro zajištění funkčnosti LBK 147-139 –
plocha přírodní – krajinná zeleň (plocha 125-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU18

plocha pro zajištění funkčnosti LBC 139 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 126-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

VU19

plocha pro zajištění funkčnosti LBC 139 – plocha
přírodní – krajinná zeleň (plocha 127-K)

Zajištění funkčnosti skladebné části ÚSES, zvýšení ekologické
stability a biodiverzity území.
Veřejný zájem spočívá v zajištění funkčnosti ÚSES.

(k bodu G04 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena v souladu s § 2, odst. 1, písm. m, zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva
k pozemkům vyvlastnit, jsou vymezena opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a
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k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, tj. zejména navržený územní systém
ekologické stability.
V souladu s § 170, odst. 1, písm. c, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit, jde-li o asanaci (ozdravění) území.
ÚP nevymezuje žádné plochy pro asanaci (ozdravění) území, tedy pro činnost, při níž se provádí zásadní změny
v důsledku změn podmínek po živelní pohromě nebo náhlé havárii.
(k bodu G05 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny a zobrazeny v samostatném výkrese plně v souladu s bodem I. odst. (3),
písm. c) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.10 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 § 8 katastrálního zákona
G.10.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo
(k bodu H01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s § 101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze
v ÚP určit pozemky (včetně staveb na nich) pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství, pro které
má obec nebo kraj anebo stát předkupní právo.
Veřejně prospěšnými stavbami jsou dle § 2 odst. (1) písmene l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, stavby pro veřejnou infrastrukturu (dopravní infrastruktura, technická
infrastruktura, občanské vybavení a veřejná prostranství) určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo
státu.
ÚP nevymezuje žádnou veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze uplatnit předkupní právo.
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G.10.2 Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo
(k bodu H02 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s § 101 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze
v ÚP určit pozemky (včetně staveb na nich) pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství, pro které
má obec nebo kraj anebo stát předkupní právo. ÚP Světec vymezuje veřejná prostranství, pro která lze uplatnit
předkupní právo.
Veřejně prospěšnými stavbami jsou dle § 2 odst. (1) písmene l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, stavby pro veřejnou infrastrukturu (dopravní infrastruktura, technická
infrastruktura, občanské vybavení a veřejná prostranství) určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo
státu. Proto ÚP vymezuje veřejná prostranství, která neplní primárně úlohu dopravní, tedy, která neplní úlohu
primárně pozemních komunikací pro motorová vozidla, chodce nebo cyklisty, nebo která nejsou součástí ÚSES,
jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Podrobné odůvodnění ploch veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, je uvedeno
v následující tabulce
důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

kód

veřejně prospěšná stavba

PP02

veřejné prostranství – park pro
každodenní rekreaci obyvatel obce
kolem vodní plochy Márinka
(plocha 07-Z)

Veřejné prostranství je vymezeno z důvodu založení nového parku resp.
lesoparku okolo vodní plochy Márinka, zajišťující veřejnou prostupnost okolo
vodní plochy Márinka a pravého břehu řeky Bíliny pro chodce a cyklisty a
určený pro každodenní rekreaci obyvatel obce Světec i pro rekreaci dalších
uživatelů rekreačního území ve vazbě na vodní plochu Márinka.
Vymezením veřejného prostranství dochází k rozvoji systému sídelní zeleně
obce Světec, jehož páteří jsou v současné době plochy zámeckého parku a
centrální parku ve Světci, o novou plochu veřejné zeleně.
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální dostupnosti dostatečné výměry
ploch veřejných prostranství na území obce pro potřebu každodenní
rekreace obyvatel obce.

PP03

veřejné prostranství – veřejná
zeleň pro zajištění podmínek
rekreačního využití a pěší a
cyklistické prostupnosti pravého
břehu řeky Bíliny mezi Bílinou,
Světcem a Hostomicemi
(plochy 09a-Z, 09b-P, 09c-Z)

Veřejné prostranství je vymezeno z důvodu zajištění prostupnosti údolní
nivy řeky Bíliny a propojení jednotlivých obcí podél toku řeky mezi sebou
navzájem pro rekreační pohyb i každodenní cesty pěších a cyklistů.
Prostupnost pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny přispěje významně ke
zvýšení atraktivity všech obcí po toku řeky pro cestovní ruch, zároveň zlepší
dostupnost jednotlivých obcí podél toku řeky pro bezmotorovou dopravu a
přispěje tak rozvoji ekologicky šetrných forem dopravy na krátké a střední
vzdálenosti.
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální dostupnosti dostatečné výměry
ploch veřejných prostranství na území obce pro potřebu každodenní
rekreace obyvatel obce a v zajištění optimální prostupnosti území obce
Světec pro chodce a cyklisty.
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kód

veřejně prospěšná stavba

PP04

veřejné prostranství – veřejná
zeleň pro zajištění pěší a
cyklistické prostupnosti pravého
břehu řeky Bíliny mezi Bílinou,
Světcem a Hostomicemi
(plocha 10-Z)

důvod vymezení
specifikace veřejného zájmu

Veřejné prostranství je vymezeno z důvodu zajištění prostupnosti údolní
nivy řeky Bíliny a propojení jednotlivých obcí podél toku řeky mezi sebou
navzájem pro rekreační pohyb i každodenní cesty pěších a cyklistů.
Prostupnost pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny přispěje významně ke
zvýšení atraktivity všech obcí po toku řeky pro cestovní ruch, zároveň zlepší
dostupnost jednotlivých obcí podél toku řeky pro bezmotorovou dopravu a
přispěje tak rozvoji ekologicky šetrných forem dopravy na krátké a střední
vzdálenosti.
Veřejný zájem spočívá v zajištění optimální dostupnosti dostatečné výměry
ploch veřejných prostranství na území obce pro potřebu každodenní
rekreace obyvatel obce a v zajištění optimální prostupnosti území obce
Světec pro chodce a cyklisty.

(k bodu H03 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou vymezeny a
zobrazeny v samostatném výkrese plně v souladu s bodem I. odst. (3), písm. c) Přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.

G.11 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona
(k bodu I01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Vyhodnocení vlivů ÚP Světec na udržitelný rozvoj území (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Ing. Dalibor
Vostal, RNDr. Milan Svoboda, 05/2015)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Stanovení kompenzačních opatření vyplývá z § 50 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Kompenzační opatření stanoví příslušný orgán ochrany přírody v případě významného negativního vlivu na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl
předmětem posouzení vydaných ZÚR z hlediska těchto vlivů.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán věcně a místně příslušný dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
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zákon), vydal dle § 45i zákona k žádosti Městského úřadu Bílina, úřad územního plánování, Břežanská 50/4, 418
31 Bílina, ze dne 17. 7. 2014, toto stanovisko č.j. 3022/ZPZ/2014/N-2091, JID 114601/2014/KUUK Lze vyloučit,
že koncepce „Návrh zadání územního plánu Světec“ může mít samostatně či ve spojení s jinými záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo
ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Vyhodnocení vlivů ÚP Světec na evropsky významná lokality a ptačí oblasti nebylo zpracováno a nebyla tedy
stanovena žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

G.12 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření
(k bodům J01 – J02 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména §§ 18 a 19
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (září 2014)
§ Územní plán obce Světec (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 12/2000)
§ Územní plán obce Světec – Změna č. 1 (Wízner & Wízner, Ing.arch. Petr Wízner, 10/2010)
§ Průzkumy a rozbory pro ÚP Světec (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 12/2013)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
územní plán vymezí plochy a koridory pro územní rezervy (dle § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění, se jedná o plochy a koridory, jejichž potřebu a plošné nároky je nutno prověřit).
Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití (a tedy umisťování staveb v souladu
se stanoveným způsobem využití) lze jen na základě pořízení změny územního plánu.
Odůvodnění vymezení jednotlivých ploch a koridorů územních rezerv je uvedeno v následující tabulce.
označení
plochy /
koridoru

kód
rozdílného
způsobu
využití

popis územní rezervy

odůvodnění vymezení plochy / koridoru územní rezervy

PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV
R01

VE

Ochrana území pro
možnost umístění
fotovoltaické elektrárny

Důvodem vymezení je prověření účelnosti výstavby fotovoltaické
elektrárny v krajině a jejího možného ovlivnění krajinného rázu.

R02

TI

Ochrana území pro
Územní rezerva vymezena na základě sdělení ČEPS, a.s. o
možnou úpravu zaústění uvažované změně zaústění vedení ZVN do rozvodny Chotějovice.
vedení ZVN do rozvodny
Chotějovice

R03

ZV

Veřejná prostranství –
veřejná zeleň

Územní rezerva zajišťuje spojitost a funkčnost systému veřejné zeleně
na území obce – propojuje rekreační území a plochy veřejné zeleně
okolo vodní plochy Márinka s rozvojovým územím v jižní části Světce.

R04

OS

Sport

Důvodem vymezení je podpora infrastruktury cestovního ruchu, sportu
a rekreace ve vazbě na území okolo vodní plochy Márinka s cílem
zvýšení atraktivity obce Světec.
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označení
plochy /
koridoru

kód
rozdílného
způsobu
využití

popis územní rezervy

odůvodnění vymezení plochy / koridoru územní rezervy

R05

RH

Rekreace hromadná

Důvodem vymezení je atraktivita rekreačního území okolo vodní
plochy Márinka a zvýšený zájem o jeho využívání.

R06

BV

Bydlení venkovské

Územní rezerva pokrývá výhledovou poptávku po novém bydlení
v obci, povede ke zvýšení kvality bydlení a ke stabilizaci počtu
obyvatel Světce. Plocha je vymezena v rozsáhlém rozvojovém území
v poloze, kde realizace záměru přispěje ke scelení fragmentované
urbanistické struktury jádrového území obce Světec a propojení
s rekreačním územím okolo vodní plochy Márinka.

(k bodu J03 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jsou
v územní rezervě zakázány změny v území (§ 2 odst. 1 písm. a), které by mohly stanovené využití podstatně
ztížit nebo znemožnit. Dočasné stavby jsou přípustné, neboť stavební úřad předem omezí dobu jejich trvání (viz
§ 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění).
(k bodu J04 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
§ Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich (ÚÚR, MMR, Brno, prosinec 2011)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Územní rezervou se v souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, rozumí plocha nebo koridor se stanoveným využitím, jehož potřebu a plošné nároky je nutno
prověřit.
Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití (a tedy umisťování staveb v souladu
se stanoveným způsobem využití) lze jen na základě pořízení změny územního plánu.
Pokud má dojít k povolení prověřovaného účelu, záměr, pro který byla plocha územní rezervy vymezena, je třeba
změnou územního plánu převést z územní rezervy na navrhovanou (zpravidla zastavitelnou) plochu nebo
koridor.16
(k bodu J05 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
16

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich (ÚÚR, MMR, Brno, prosinec 2011)
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§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Plochy územních rezerv jsou vymezeny a zobrazeny ve výkresech I.1 Výkres základního členění území a I.2a
Hlavní výkres – Způsob využití území plně v souladu s oddílem I. odst. (3), písm. a) a b) Přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.

G.13 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci
(k bodu K01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze
v územním plánu vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou
s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas
s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o
parcelaci“).
V rámci zpracování ÚP Světec nebyla vyhodnocena potřeba vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

G.14 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 pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem
a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti
(k bodu L01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s § 43 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, lze
v územním plánu vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie.
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V souladu s § 30 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění, územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat
využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
ÚP Světec vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování v území podmíněno pořízením územní studie, s ohledem
na jejich význam z hlediska urbanistické koncepce obce, a to z těchto konkrétních důvodů
ozn. ve
výkrese
I.1

název územní studie

plochy změn dotčené
podmínkou zpracování
územní studie

US-01

Světec – západ

18-Z, 19a-Z, 19b-P

US-02

Světec - střed

27-P, 28-P, 29-P, 30-P, Důvodem stanovení podmínky pořízení územní studie je poloha
31-P
vymezených ploch přestavby v historickém centru obce, v těsné
blízkosti zámeckého areálu.
V podrobnosti územního plánu není možné stanovit podrobné
podmínky pro uspořádání navrhovaných ploch změn smíšených
obytných a ploch bydlení, zejména s ohledem na zachování
jedinečné urbanistické a architektonické hodnoty objektu zámku a
přilehlého parku, pro dopravní obsluhu ploch a vymezení
veřejných prostranství. Územní studie musí tedy prověřit zejména
podmínky objemového uspořádání a navrhnout citlivé propojení
zástavby na zámecký areál, prověřit adekvátní způsob dopravního
napojení a prostupnosti území systémem veřejných prostranství a
dále prověřit způsob napojení na sítě technického vybavení.

US-03

Světec – východ

34a-Z, 34b-Z, 35-P

odůvodnění stanovení podmínky pořízení územní studie

Důvodem stanovení podmínky pořízení územní studie je značný
plošný rozsah navrhovaných ploch změn pro bydlení.
V podrobnosti územního plánu není možné stanovit podrobné
podmínky pro uspořádání navrhovaných ploch změn pro bydlení,
zejména není možné vymezit konkrétní veřejná prostranství a
způsob dopravní obslužnosti plocha jejich napojení na sítě
technického vybavení. Územní studie musí tedy prověřit zejména
podmínky dopravního napojení a dopravní obslužnosti,
uspořádání veřejných prostranství a způsob napojení ploch na sítě
technického vybavení v odpovídající podrobnosti, která v rámci ÚP
není možná. Zásadní je z hlediska dostupnosti a prostupnosti
území zajištění přímé vazby mezi centrem obce a rekreačním
územím okolo vodní plochy Márinka, která má do budoucna
obrovský potenciál z hlediska dalšího rozvoje různých forem
rekreace, stejně jako zajištění dopravní vazby mezi prodloužením
ul. Školní a ul. Kostomlatská z důvodu plynulosti a bezpečnosti
dopravní obsluhy.

Důvodem stanovení podmínky pořízení územní studie je značný
plošný rozsah navrhovaných ploch změn pro bydlení.
V podrobnosti územního plánu není možné stanovit podrobné
podmínky pro uspořádání navrhovaných ploch změn pro bydlení,
zejména není možné vymezit konkrétní veřejná prostranství a
způsob dopravní obslužnosti plocha jejich napojení na sítě
technického vybavení. Územní studie musí tedy prověřit zejména
podmínky dopravního napojení a dopravní obslužnosti,
uspořádání veřejných prostranství a způsob napojení ploch na sítě
technického vybavení v odpovídající podrobnosti, která v rámci ÚP
není možná. Z hlediska prostupnosti území a spojitosti ploch
sídelní zeleně je významné zajištění vazby mezi plochou veřejné
zeleně jižně od Preissigova náměstí s volnou krajinou na
východním okraji sídla.
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(k bodu L02 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

S ohledem na plošný rozsah ploch, jejich charakter a umístění je nezbytné zajistit nástroji územního plánování
zpracování podrobnějšího koncepčního podkladu, který zajistí budoucí koordinované a účelné využití daných
ploch, a to zejména ve vztahu k rozvoji veřejné dopravní a technické infrastruktury a zajištění dostatečného
množství veřejných prostranství a veřejné zeleně.
(k bodu L03 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Pořizovatel v souladu s § 30 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, podává po schválení možnosti
využití studie jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace návrh na
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Povinnost stanovení lhůty pro vložení dat o pořízené územní studii vyplývá z přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., v platném znění. Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti byla
stanovena přiměřeně k množství ploch podmíněných zpracováním územní studie, které zakládá předpoklad
převážně postupného pořizování těchto územně plánovacích podkladů.
(k bodům L04 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Plochy, ve kterých je zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování, jsou vymezeny a zobrazeny ve
výkrese I.1 Výkres základního členění území plně v souladu s oddílem I. odst. (3), písm. a) Přílohy č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
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G.15 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 6
(vyhlášky č. 500/2006 Sb.), 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
(k bodu M01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s § 61 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření
příznivého životního prostředí, dále stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
V souladu se schváleným Zadáním ÚP Světec nejsou vymezeny žádné plochy, ve kterých je vydání regulačního
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách v území. V průběhu zpracování ÚP nebyly vzneseny požadavky na
stanovení této podmínky, požadavky na pořízení regulačního plánu pak nevyplynuly ani z vlastního průběhu
zpracování ÚP.
Ochrana všech hodnot na území obce je dostatečně zajištěna ostatními nástroji územního plánu, ochranu hodnot
na území obce není třeba podmínit vydáním podrobnější závazné územně plánovací dokumentace.

G.16 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
(k bodu N01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s oddílem I., odst. (2), písm. e) Přílohy č. 7 (Obsah územního plánu) k vyhlášce č. 500/2006 Sb., je
obsahem územního plánu (pokud je to účelné) stanovení pořadí změn v území (etapizace).
ÚP Světec stanovuje pořadí změn v území pro plošně rozsáhlé plochy změn (zpravidla zastavitelné plochy), které
představují plošně významný zábor volné krajiny se zvýšenými nároky na zábory zemědělského půdního fondu.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) je tedy v rámci ÚP Světec aplikováno primárně jako nástroj ochrany
zemědělského půdního fondu a hospodárného a účelného nakládání s ním.
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Stanovení pořadí změn v území (etapizace) je dále stanoveno z důvodu zajištění logického a racionálního
postupu výstavby v plochách tak, aby výstavba postupovala vždy důsledně postupně (step by step) ve směru od
zastavěného území dále do volné krajiny. Cílem je zabránit vysoké míře rozestavěnosti území, tedy zabránit, aby
výstavba probíhala naráz nahodile na velké ploše území a naopak zajistit, aby se výstavba vždy koncentrovala
do území v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Cílem je rovněž hospodárné nakládání s veřejnými
rozpočty a hospodárné využívání veřejné dopravní a technické infrastruktury. Postupný rozvoj zástavby od
zastavěného území do volné krajiny umožňuje vždy napojení dané plochy na stabilizovanou veřejnou
infrastrukturu přilehlého zastavěného území, bez zásadních vyvolaných veřejných investic.
(k bodu N02 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Podmínky využití ploch zařazených do 2. etapy jsou stanoveny z důvodu eliminace nežádoucí souběžné
rozestavěnosti v různých izolovaných polohách v rozvojovém území, ale s cílem koncentrace nové zástavby do
vždy uceleného celku.
S cílem zabezpečení možné plynulosti výstavby není podmínkou využití plochy zařazené do 2. etapy využití
100% výměry plochy zařazené do etapy předcházející, ale je umožněno již při využití 70% výměry plochy
zařazené do předchozí etapy.
(k bodu N03 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

Pořadí změn v území je zobrazeno v samostatném výkrese grafické části ÚP, ve výkrese I.4. Výkres pořadí změn
v území, plně v souladu s oddílem I. odst. (3), písm. d) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

G.17 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb
(k bodu O01 ÚP)
Podklady pro výrok
§ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
§ vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění
§ vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
§ schválené Zadání ÚP Světec (2014)
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Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů

V souladu s oddílem I. odst. (2) písm. f) Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, je
obsahem územního plánu (pokud je to účelné) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,
pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt (dle § 17
písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
Podmínka vypracování architektonické části projektové dokumentace výhradně autorizovaným architektem je
stanovena s cílem zajištění maximální ochrany části v územním plánu identifikovaných kulturních hodnot území
obce (viz kapitola B.3. Ochrana kulturních hodnot), a to v zájmu zachování jejich jedinečného charakteru a za
účelem vytvoření podmínek pro jejich ochranu, regeneraci a další využívání. Tato podmínka je konkrétním
naplněním požadavků ÚP stanovených na ochranu kulturních hodnot v území obce Světec.
Konkrétní specifikace kulturní hodnoty je součástí následující tabulky:
katastrální
území

specifikace stavby

umístění

specifikace kulturní hodnoty

Pohradice

kaple

Úpoř

nemovitá kulturní památka

Světec

zámek

Zámek 1

architektonicky významná stavba, stavba
v rámci urbanisticky cenného území

Světec

kostel sv. Jakuba Většího

Zámek 16

architektonicky významná stavba, stavba
v rámci urbanisticky cenného území

Světec

fara

Zámek 24

architektonicky významná stavba, stavba
v rámci urbanisticky cenného území

Světec

bývalá hospodářská budova zámku

Světec č.p. 125

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

hospodářský objekt v zám. parku

Lota Marie 48

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

dřevěný kostelík na hřbitově

Kostomlatská ul.

architektonicky významná stavba

Světec

areál hřbitova a urnový háj

Kostomlatská ul.

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

neoklasicistní vila

Kostomlatská 81

architektonicky významná stavba

Světec

neoklasicistní budova pošty

Preissigovo náměstí 4

architektonicky významná stavba, stavba
v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Preissigovo náměstí 5

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Preissigovo náměstí 6

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Preissigovo náměstí 12

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Preissigovo náměstí 13

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

požární zbrojnice

Preissigovo náměstí 33

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Preissigovo náměstí 128

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Krupská 9

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Krupská 10

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Krupská 70

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

hrázděný rodinný dům

Krupská 111

architektonicky významná stavba

Světec

rodinný dům

Školní 15

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Školní 21

stavba v rámci urbanisticky cenného území
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Světec

rodinný dům

Školní 22

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

obecní knihovna

Školní 23

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Školní 25

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Školní 45

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Školní 65

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Světec

rodinný dům

Školní 134

stavba v rámci urbanisticky cenného území

Štrbice

kaple

Štrbice

architektonicky významná stavba

Štrbice

venkovská usedlost

Štrbice 2

nemovitá kulturní památka

Štrbice

venkovská usedlost

Štrbice 3

nemovitá kulturní památka

Štrbice

venkovská usedlost

Štrbice 4

nemovitá kulturní památka

Štrbice

venkovská usedlost

Štrbice 5

nemovitá kulturní památka

Štrbice

venkovská usedlost

Štrbice 16

nemovitá kulturní památka

Štrbice

stodola

Štrbice 17

nemovitá kulturní památka
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H.

V Y H O D N O C E N Í Ú Č E L N É H O V Y U Ž I T Í Z A S TAV Ě N É H O
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ
Z A S TAV I T E L N Ý C H P L O C H

Viz též kapitola G.5.2.2 Vymezení ploch změn (vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch
změn v krajině) tohoto odůvodnění.
CELKO VÁ POT ŘEBA N OVÝC H BYTŮ VE SVĚTC I
Souhrnný přehled potřeby nárůstu počtu bytových jednotek z hlediska jednotlivých faktorů
faktor podmiňující potřebu nových bytů

nárůst počtu podíl ze stávajícího počtu bytů
BJ
(%)

A - změna počtu obyvatel
v území

- 16

- 4,12 %

B - vznik nových bytů bez nároků na rozvojové plochy

- 39

- 10,05 %

C - odpad bytů

+ 16

4,12 %

D - zvýšení kvality bydlení

+ 33

8,51 %

E - iniciace rozvoje území

+ 38

9,79 %

F - význam území

+ 58

14,95 %

G - příprava na vymístění lokalit v nevhodné poloze

+ 44

11,34 %

CELKEM
(součet faktorů bez zohlednění nedostupnosti pozemků)

+ 134

34,54 %

H - 50 % z (A+B+C+D+E+F+G) pro nedostupnost pozemků

+ 67

17,27 %

Územní plán Světec musí na území obce Světec vytvořit podmínky pro uspokojení potřeby minimálně +
201 nových BJ v rozvojových plochách (v plochách přestaveb a v plochách zastavitelných).
Z bilance ploch změn vymezených v rámci ÚP Světec vyplývá (za předpokladu, že by všechny tyto plochy byly
naplněny v maximální možné míře a v průměrné intenzitě využití v cílové kvalitě bydlení), že ÚP Světec
v plochách přestavby a v zastavitelných plochách pro bydlení vytváří v návrhovém období územního plánu
podmínky pro vznik 163 nových bytových jednotek. Predikovanou potřebu kapacit ploch pro výstavbu nových
bytů tak reálná kapacita ploch změn bydlení a smíšených obytných vymezených v ÚP překračuje o téměř přesně
o 1/3. Je však nezbytné vzít v úvahu fakt, že pro všechny plošně rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení je v ÚP
stanoveno pořadí změn v území a tempo rozvoje bydlení tak bude v reálném čase přizpůsobeno reálné poptávce
po plochách pro bydlení.
K možnému okamžitému využití pro rozvoj bydlení jsou v ÚP vymezeny plochy s kapacitou odpovídající 117
bytovým jednotkám (plochy bydlení a plochy smíšené obytné bez stanoveného pořadí změn v území a
zařazené do 1. etapy). Zbylá kapacita 46 bytových jednotek je zajištěna v plochách bydlení a plochách
smíšených obytných zařazených do 2.etapy, přičemž využití těchto ploch je podmíněno alespoň 70 procentním
využitím ploch bydlení a ploch smíšených obytných zařazených do 1. etapy.
Územní plán vymezuje pro rozvoj bydlení (BV, SV) všechny disponibilní a pro rozvoj funkce bydlení urbanisticky
vhodné plochy v zastavěném území. Zbývající kapacitu rozvojových ploch pro bydlení uspokojuje ÚP Světec
vymezením ploch zastavitelných, mimo hranice zastavěného území, avšak vždy výhradně v bezprostřední vazbě
na zastavěné území. Všechny zastavitelné plochy pro bydlení důsledně navazují na stabilizované plochy pro
bydlení.
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Díky využití veškerých ploch typu brownfields vhodných k revitalizaci na bydlení na území sídel a
zároveň využití proluk pro rozvoj bydlení v zastavěném území, vymezuje ÚP Světec z celkové výměry
rozvojových ploch pro funkci bydlení (BV, SV) až 28% ploch přestavby a 72% výměry ploch připadá na
plochy zastavitelné. Tento poměr je velice příznivý a je dokladem, že ÚP využívá pro rozvoj bydlení
všechny k tomu účelu využití disponibilní a vhodné plochy (proluky) v rámci zastavěného území a tedy,
že míra rozvoje mimo zastavěné území s důsledkem záboru volné krajiny je adekvátní celkovému
navrhovanému rozvoji území obce pro bydlení.
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I.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
N AV R H O VA N É H O Ř E Š E N Í N A Z E M Ě D Ě L S K Ý P Ů D N Í
FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE
LESA

I.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je zpracováno
v souladu s metodickým pokynem Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a
půdního prostředí MŽP ČR Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond v územním plánu (srpen 2013).
Vymezení ploch záboru ZPF je zobrazeno v grafické příloze Odůvodnění Územního plánu Světec ve výkrese
II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) pro územně plánovací činnost jsou
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). BPEJ vyjadřuje klimatický region, hlavní půdní region, číselnou
kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy
ochrany ZPF.
třída
ochrany
ZPF

charakteristika třídy ochrany ZPF

I

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové
stavby zásadního významu.

II

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III

Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností
a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu.

IV

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

V

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých až
kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné.
U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

I.1.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch a koridorů změn na
zemědělský půdní fond

Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn, tedy ploch zastavitelných, ploch přestavby a
ploch změn v krajině, a koridorů na zemědělský půdní fond je zpracováno v souladu s metodickým pokynem
Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ČR Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu (srpen 2013).
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V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem jsou plochy změn s ohledem na jejich vztah k ZPF rozděleny
do následujících skupin ploch:
a) Plochy změn se záborem ZPF a s vyhodnocením záboru ZPF
Všechny plochy změn, které vykazují předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu, jsou
označeny vzestupnou číselnou řadou (číslo lokality) a předpokládaný zábor je vyhodnocen v tabulce,
která je přílohou tohoto Odůvodnění územního plánu Světec P.2 Tabulka vyhodnocení předpokládaných
důsledků vymezení ploch změn na zemědělský půdní fond.
Všechny plochy s předpokládaným záborem ZPF jsou podrobně odůvodněny v kapitole I.1.3
Odůvodnění záborů ZPF tohoto Odůvodnění Územního plánu Světec.
b) Plochy změn se záborem ZPF bez vyhodnocení záboru ZPF
V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem nebyl zábor ZPF vyhodnocen u těchto ploch
§ plochy uvnitř zastavěného území se záborem do výměry 2.000 m2
09b-P, 31-P, 36-P, 67-Z (zábor ZPF je v části plochy uvnitř zastavěného území a má výměru do
2.000 m2)
§ plochy bydlení uvnitř zastavěného území
04-P, 27-P, 35-P, 40-P, 41-P, 46-P, 47-P, 48-P, 51-P
§ plochy záboru ZPF pro účely ÚSES
103-K, 104-K, 105-K, 106-K, 107-K, 108-K, 109-K, 110-K, 111-K, 114-K, 115-K, 119-K, 120-K, 121-K,
122-K, 123-K, 125-K, 126-K a 127-K.
c) Plochy změn bez záboru ZPF
Plochy změn bez záboru ZPF jsou plochy, které jsou vymezeny mimo pozemky ZPF a z tohoto důvodu
nejsou předmětem vyhodnocení.
02-Z, 09c-Z,10-Z, 11-Z, 19b-P, 22-P, 23-P, 25-Z, 26-P, 28-P, 29-P, 30-P, 37-Z, 54-Z, 101-K, 58-Z, 59-Z,
60-P, 61-Z, 65-Z, 66-Z, 68-Z.

Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na ZPF
Tabulka je součástí Přílohy P.2. tohoto Odůvodnění ÚP Světec

Tabulka vyhodnocení záboru ZPF plochami změn dle druhu pozemku
Zdrojem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa. Dle § 2 zákona č. 344/1992 Sb., o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění, se mezi zemědělské pozemky řadí
orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, nezemědělskými pozemky jsou lesní
pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Na území obce Světec se nenachází žádné
pozemky s kulturou chmelnice a vinice, nejsou tedy v následující tabulce uvedeny.

kultura zemědělské půdy

výměra
k odnětí
celkem (ha)

z toho třída ochrany podle BPEJ (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

orná půda

22,9852

0

0,6824

19,5804

1,8451

0,8773

trvalý travní porost

10,4473

0

0

0,7026

3,5271

6,2176

ovocné sady

0,8958

0

0

0

0,0060

0,8898

zahrady

2,5895

0

0,0262

0,6266

1,3372

0,5995
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kultura zemědělské půdy

ostatní pozemky ZPF dle §1 odst. 3
zákona o ochraně ZPF
CELKEM

výměra
k odnětí
celkem (ha)

z toho třída ochrany podle BPEJ (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0

0

0

0

36,9178

0

0,7086

20,9096

6,7154

8,5842

Tabulka vyhodnocení záboru ZPF plochami změn dle navrhovaného způsobu využití
navrhovaný způsob využití

výměra
k odnětí
celkem (ha)

z toho třída ochrany č. podle BPEJ (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

Plochy bydlení (BV)

11,7263

0

0,7086

7,9138

1,4142

1,6897

Plochy rekreace (RI, RZ)

0,7085

0

0

0,7085

0

0

Plochy veřejných prostranství (PV, ZV)

11,2198

0

0

10,9110

0,0271

0,2817

Plochy sídelní zeleně (ZS)

5,0763

0

0

0,9890

2,1835

1,9038

Plochy přírodní (NK, NL)

8,1869

0

0

0,3873

3,0906

4,7091

CELKEM

36,9178

0

0,7086

20,9096

6,7154

8,5843
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I.1.2

Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na zemědělský půdní fond

Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond jsou vyhodnoceny pro všechny koridory změn určené pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury, jejichž
realizace může vyvolat nároky na vynětí půdy ze ZPF.
Označení
koridoru

Zábor ZPF podle tříd ochrany celým koridorem (ha) informativní charakter
I

X05
Koridory DI
celkem
Označení
koridoru

II

III

0,000

0,000

0,000

0,076

0,050

0,126

0,000

0,000

0,000

0,076

0,050

0,126

V

Zábor ZPF podle tříd ochrany celým koridorem (ha) informativní charakter
I

X04
Koridory TI
celkem
ZÁBOR
ZPF
CELKEM

IV

Celkový
zábor ZPF
koridorem
(ha)

Celkový
zábor ZPF
koridorem
(ha)

II

III

IV

V

0,721

2,592

7,619

11,286

4,084

26,302

0,721

2,592

7,619

11,286

4,084

26,302

Šířka
koridoru
[m]
10

Reálná šířka
stavby
[m]
4

Přiblížná osová
vzdálenost /
rozměry zákl.
patek stožárů
[m]
695
250 / 8x8

Délka
koridoru
[m]

Koeficient
redukce
(reálná šířka
stavby/šířka
koridoru)
0,400

Počet patek
stožárů
16

REÁLNÝ ZÁBOR ZPF podle tříd ochrany celým
koridorem (ha)
I

II

III

0,000

0,000

0,000

0,030

0,020

0,000

0,000

0,000

0,030

0,020

V

REÁLNÝ ZÁBOR ZPF podle tříd ochrany celým
koridorem (ha)
I

II

III

0,003

0,010

0,030

0,044

0,016

0,003

0,010

0,030

0,044

0,016

0,153
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I.1.3

Odůvodnění záborů ZPF

Souhrnné odůvodnění záborů ZPF
Územní plán navrhuje přednostně intenzifikaci využití zastavěného území. Na území obce Světec se nachází
několik ploch charakteru brownfields, tedy ploch v zastavěném území zcela nevyužitých nebo využitých
nedostatečně nebo zcela nevhodně, jako jsou plochy opuštěných a nevyužívaných výrobních či zemědělských
areálů, hospodářské budovy zámku, zbořeniště bývalé zemědělské usedlosti v Úpoři apod. V rámci zastavěného
území obce Světec se nachází dále několik proluk, tedy nezastavěných pozemků obklopených stabilizovanými
zastavěnými plochami. Všechny disponibilní proluky v zastavěném území obce Světec s potenciálem pro
zastavění jsou vymezeny pro intenzifikaci jejich využití tak, aby byly pro navrhovaný rozvoj území obce využity
přednostně všechny disponibilní rozvojové plochy v zastavěném území. Jedná se zejména o plochy22-P, 26-P,
27-P, 28-P, 29-P, 35-P pro doplnění urbanistické struktury jádrového sídla Světec, nebo o plochy 46-P, 47-P, 48P, 51-P pro doplnění zástavby v nevyužívaných prolukách v zastavěném území sídla Štrbice a plochy 40-P, 41-P,
42-P pro doplnění zástavby v prolukách v zastavěném území sídla Úpoř.
Stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a zejména stanovením podmínek
prostorového uspořádání území (stanovení maximální výšky zástavby a cílových struktur a charakterů zástavby
v zastavěném území a v zastavitelných plochách) vytváří ÚP podmínky pro intenzivní využití jader všech sídel.
Kromě vymezení ploch přestavby se tak urbanistická koncepce zaměřuje na vytvoření podmínek pro možné
přiměřené zvýšení intenzity využití zastavěného území.
Přestože ÚP vymezuje k zastavění všechny dostupné rozvojové plochy uvnitř zastavěného území, pro optimální
rozvoj a doplnění urbanistické struktury sídel, pro nutné uspokojení potřeb výstavby nových bytových jednotek a
pro zajištění podmínek pro udržitelný rozvoj území obce, zejména pro zajištění podmínek pro sociální soudržnost
obce, pro stabilizaci počtu obyvatel a vytvoření podmínek pro jejich možný další růst podmíněný rozvojem
bydlení, vymezuje územní plán další rozvojové plochy mimo zastavěné území, zejména pro bydlení, rekreaci a
sport.
Plochy mimo zastavěné území vymezené územním plánem jako zastavitelné jsou navrženy v případě
prokazatelné potřeby či odůvodněného záměru a výhradně ve vazbě na hranici zastavěného území, aby byla
zajištěna ochrana volné krajiny a aby nedocházelo k narušování organizace a celistvosti ploch ZPF a spojitosti
sítě zemědělských účelových komunikací.
Územní plán nenavrhuje žádná nová izolovaná a prostorově oddělená sídla ve volné krajině.
Plochy změn vymezené v ÚP Světec jsou lokalizovány přednostně na půdách nižší třídy ochrany. Na půdách I.
nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy a na půdách II. třídy ochrany ZPF jsou pro rozvoj zástavby vymezeny
pouze plochy pro rozvoj v sídle Chotějovice, avšak v přímé vazbě na zastavěné území tak, aby nedocházelo ke
fragmentaci krajiny a narušení organizace půdního fondu.

Podrobné odůvodnění záborů ZPF
Odůvodnění záborů ZPF plochami změn se záborem ZPF a s vyhodnocením záborů
ZPF
Pro odůvodnění záborů ZPF jsou uvedeny zejména oblasti veřejného zájmu dle platné legislativy, potřebnost
rozvoje konkrétních funkčních složek v území, důvody pro umístění v dané lokalitě (nízká bonita půd, logická
návaznost na stabilizované plochy, problematické zemědělské využití plochy apod.) a případně konkrétní zdroj
vymezení (v současné době platný ÚPO Světec včetně jeho 1. Změny, projektové dokumentace, studie apod.).
ÚP Světec při vymezování ploch změn respektuje znění § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění
(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky
v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a
plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu, je nutno především
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a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách,
b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany,
c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť
zemědělských účelových komunikací,
d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské činnosti upřednostňovat
zemědělské využití pozemků,
e) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu a
f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být
rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle plánu rekultivace.
Odůvodnění záborů zpf pro jednotlivé plochy
číslo lokality

ozn.
odůvodnění záborů ZPF
plochy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CHOTĚJOVICE
ZPF1

05-Z

Plocha je ve shodné rozsahu a pro shodný způsob využití („území zemědělské výroby, služeb a
zařízení – bydlení venkovské“) vymezena v ÚPO Světec (plocha č. 3). Územní plán Světec tuto
plochu vymezuje pro bydlení venkovské.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem
podmínky pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž
maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení
vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení každodenní
potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.),
přiměřenou míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro
rozvoj bydlení pro místní obyvatele navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech
Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti
společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku
místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha se nachází v přímé návaznosti na zastavěné území a je vymezena s cílem vyplnění rohové
proluky na hranici zastavěného území a tedy s cílem dotvoření urbanistické struktury severního
okraje sídla Chotějovice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení ze stávající ulice Revoluční procházející po východní straně plochy, tedy
bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Plocha představuje rozsahem téměř zanedbatelný zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany.

ZPF2

06a-Z

Plocha je ve shodném rozsahu a pro shodný způsob využití („území individuálního bydlení –
rodinné domy“) vymezena ve Změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 11). Územní plán Světec tuto
plochu vymezuje pro bydlení venkovské.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
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Odůvodnění záborů zpf pro jednotlivé plochy
číslo lokality

ozn.
odůvodnění záborů ZPF
plochy
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem
podmínky pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž
maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení
vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení každodenní
potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.),
přiměřenou míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro
rozvoj bydlení pro místní obyvatele navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech
Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti
společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku
místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha se nachází v přímé návaznosti na zastavěné území a je vymezena s cílem vyplnění rohové
proluky na hranici zastavěného území a tedy s cílem dotvoření urbanistické struktury
severovýchodního okraje sídla Chotějovice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení ze stávající ulice Revoluční procházející po západní straně plochy, tedy bez
nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Plocha představuje zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany v celé její rozloze.

ZPF6

07-Z

Plocha je ve shodném rozsahu a pro obdobný způsob využití („území pro sport a rekreaci“)
vymezena ve Změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 14). Územní plán Světec tuto plochu vymezuje
pro veřejnou zeleň, tedy pro extenzivnější a pro údolní nivu řeky Bíliny lépe odpovídající způsob
využití (např. vylučující zastavění) než platný ÚPO Světec.
Plocha je součástí rozvojového území pro rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, rekreace, sportu a veřejné zeleně pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a území pro
každodenní rekreaci obyvatel obce okolo vodní plochy Márinka. Plocha je vymezena pro nový park
resp. lesopark okolo vodní plochy Márinka, zajišťující veřejnou prostupnost okolo vodní plochy
Márinka a pravého břehu řeky Bíliny pro chodce a cyklisty a určený pro každodenní rekreaci
obyvatel obce Světec i pro rekreaci dalších uživatelů rekreačního území ve vazbě na vodní plochu
Márinka.
Vymezením plochy dochází k doplnění systému sídelní zeleně obce Světec, jehož páteří jsou
v současné době plochy zámeckého parku a centrální parku ve Světci, o novou plochu veřejné
zeleně. Vymezením plochy přispívá územní plán zlepšení podmínek dostupnosti ploch veřejných
prostranství a pro zlepšení podmínek každodenní rekreace pro obyvatele obce.
Plocha veřejné zeleně přispěje ke kultivaci a intenzifikaci využití údolní nivy řeky Bíliny a ke
zvýšení atraktivity obce Světec pro turisty.
Vymezením plochy nedojde ke fragmentaci ploch ZPF, protože navazuje na další rozvojové plochy
pro rekreaci a veřejnou zeleň okolo vodní plochy Márinka.
Plocha představuje zábor více než 10 ha zemědělské půdy III. třídy ochrany.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CHOTOVENKA
ZPF36

112-K

Plocha je vymezena dle skutečného stavu. Jde o liniový krajinný prvek oddělující pozemky zpf od
ploch polí. Vzhledem k významu tohoto krajinného prvku pro ochranu před erozí, zlepšení vodního
režimu krajiny a zvýšení ekologické stability by měl být zachován. Proto je navržena změna využití
na NK.
Jde o ladem ležící plochu orné půdy ve IV. třídě ochrany.

ZPF41

113-K

Plocha je vymezena dle skutečného stavu. Jde o část liniového prvku rozdělujícího pozemky zpf.
Vzhledem k významu tohoto krajinného prvku pro ochranu před erozí, zlepšení vodního režimu
krajiny a zvýšení ekologické stability by měl být zachován. Proto je navržena změna využití na NK.
Jde o ladem ležící plochu orné půdy ve IV. třídě ochrany.

ZPF42

116-K

Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní porost. Jde o ladem ležící plochu zpf, jejíž
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Odůvodnění záborů zpf pro jednotlivé plochy
číslo lokality

ozn.
odůvodnění záborů ZPF
plochy
navrácení k zemědělskému obhospodařování není vhodné s ohledem na polohu mezi lesem a
polní cestou. Proto je navržena změna využití na NK.
Plochu tvoří nevyužívaný trvalý travní porost v IV. a V. třídě ochrany. Zasahuje též k.ú. Štrbice

ZPF43

117-K

Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní porost. Jde o ladem ležící plochu s porostem
charakteru lesa, jejíž zemědělské využití je omezeno s ohledem na polohu obklopenou lesem.
Proto je navržena změna využití na NK.
Plochu tvoří nevyužívaný trvalý travní porost v IV. a V. třídě ochrany.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ POHRADICE
ZPF8

43-Z

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci ÚPO Světec
(plocha č. 3).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem
podmínky pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž
maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení
vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení každodenní
potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.),
přiměřenou míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro
rozvoj bydlení pro místní obyvatele navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech
Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti
společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku
místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a je vymezena z důvodu žádoucího
oboustranného obestavění severní strany silnice III/25326.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě
technického vybavení ze stávající silnice III/25326 procházející po jižní straně plochy, tedy bez
nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Plocha je vymezena převážně na ZPF IV. třídy ochrany a jen částečně na ZPF III. třídy ochrany.

ZPF9

13-Z

Plocha zahrnuje okrajové části pozemků v návaznosti na plochu pro bydlení 43-Z. Hranice
zastavitelné plochy pro bydlení je omezena ve vztahu k ochraně ložiska nerostných surovin na
rozsah dle platného ÚP. Severní část pozemků je vymezena jako ZS, tak by je bylo možné užívat
spolu s pozemky rodinných domů.
Plocha představuje zábor orné půdy ve IV. třídě ochrany

ZPF10

15-Z

Plocha je vymezena k ucelení urbanistické struktury sídla Úpoř v návaznosti na stabilizovanou
plochu zahrad. Z hlediska KN jde o plochu zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob
využití ZS, protože však podmínky využití ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a
činnosti, je plocha vymezena jako plocha změn.
Plocha je vymezena na III. a IV. třídě ochrany zpf.

ZPF12

17-Z

Plocha je vymezena k ucelení pásu zahrad tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla
Úpoř v jeho jižní části. Záměr vlastníka byl využít plochu pro realizaci rodinného bydlení, což však
nebylo možné s ohledem na omezení vyplývající z ochrany ložiska nerostných surovin.
Plochu tvoří trvalý travní porost ve IV. třídě ochrany.

ZPF27

16-Z

Plocha je vymezena k ucelení pásu zahrad tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla
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Úpoř v jeho jižní části. Záměr vlastníka byl využít plochu pro realizaci rodinného bydlení, což však
nebylo možné s ohledem na omezení vyplývající z ochrany ložiska nerostných surovin.

ZPF45

124-K

Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní plochy a plochy krajinné zeleně. Jde o ladem
ležící plochu zpf, jejíž navrácení k zemědělskému obhospodařování není vhodné s ohledem na
polohu plochu sevřenou mezi lesními porosty. Proto je navržena změna využití na NK.
Plochu tvoří ladem, ležící trvalý travní porost ve III. a IV. třídě ochrany.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ SVĚTEC
ZPF3

01-Z

Plocha zahrnuje soubor pozemků v návaznosti na zastavené území Světce, z nichž část je již
dnes využita jako zahrady s produkční a rekreační funkcí, část pozemků je ladem nebo pouze
extenzivně obhospodařováno. Přestože jde o pozemky zpf (trvalý travní porost) nejsou využívané
odpovídajícím způsobem.
K ucelení urbanistické struktury území obce je navrženo pozemky zařadit do ploch ZS, což
odpovídá jejich skutečnému stavu.
Zábor zpf se dotýká trvalých travních porostů ve třídě ochrany III.

ZPF4

03-Z

Plocha zahrnuje několik pozemků využívaných jako zpf (zahrada) v návaznosti na zastavitelné
plochy u Světce. Je již využívána jako zahrada s produkční a rekreační funkcí.
K ucelení urbanistické struktury území obce je navrženo pozemky zařadit do ploch ZS, což
odpovídá jejich skutečnému stavu.
Zábor zpf se dotýká plochy zahrady ve III. třídě ochrany

ZPF11

18-Z

Plocha je vymezena dle Změny č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 10),), se shodným způsobem využití,
avšak v redukovaném rozsahu.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované
urbanistické struktury jádrového území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně
kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického jádra obce Světec s obytnou zástavnou
podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park a také zámecký park
ve Světci tak, aby obytná zástavba obklopující oba parky po jejich obvodu vytvořila parkům
přirozenou sociální kontrolu, jako prevenci sociálním patologickým jevům.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území jako součást souboru ploch bydlení
18-Z, 19a-Z a 19b-P (a navazující plochy územní rezervy R06) a je výhodně dopravně napojitelná
a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice
Školní probíhající po severní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné
dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby a hospodárného nakládání se ZPF je rozvojová
plocha 18 zařazena do 2. etapy výstavby s podmínkou využití alespoň 70 procentní naplněností
ploch 19a-Z, 19b-P a 22-P zařazených do 1. etapy výstavby.
Plocha je v celém svém rozsahu vymezena na ZPF III. třídy ochrany.

ZPF13

19a-Z

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v rámci Změny č. 1
ÚPO Světec (plocha č. 10).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
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s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované
urbanistické struktury jádrového území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně
kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického jádra obce Světec s obytnou zástavnou
podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve Světci tak, aby
obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako
prevenci sociálním patologickým jevům.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území jako součást souboru ploch bydlení
18-Z, 19a-Z a 19b-P (a navazující plochy územní rezervy R06) a je výhodně dopravně napojitelná
a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající místní
komunikace propojující ulice Školní a Kostomlatská probíhající po východní straně plochy, tedy
bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby a hospodárného nakládání se ZPF je rozvojová
plocha 19 rozdělena do dvou etap výstavby, přičemž plochy 19a-Z a 19b-P jsou zařazeny do 1.
etapy výstavby.
Plocha vykazuje potenciální zábor ZPF III. třídy ochrany.

ZPF15

32-Z

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území s cílem urbanistického dotvoření a
ukončení východního konce ulice Krupská, navazující na historické jádro obce Světec. Plocha je
vymezena v rozsahu stávajících soukromých zahrad v návaznosti na stabilizované plochy bydlení
a stabilizované plochy smíšené obytné v centrální části obce Světec. Vymezením plochy
v kombinaci s vymezenými sousedními rozvojovými plochami bydlení 33-Z a 34a-Z a 34b-Z
dochází k urbanistickému dotvoření východního okraje jádrového území obce Světec, sídla
Světec.
Plocha je vymezena a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice Krupská probíhající po jižní straně plochy,
tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch
bydlení směrem do volné krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou
rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-Pa34 rozděleny do dvou etap výstavby, přičemž plocha 32-Z je
zařazena do 2. etapy výstavby a její využití je podmíněno alespoň 70 procentní naplněností ploch
35-P a 34a-Z zařazených do 1. etapy výstavby.
Plocha vykazuje potenciální zábor ZPF III. třídy ochrany.

ZPF16

33-Z

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
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Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území s cílem urbanistického dotvoření a
ukončení východního konce ulice Krupská, navazující na historické jádro obce Světec. Plocha je
vymezena v rozsahu stávajících soukromých zahrad v návaznosti na stabilizované plochy bydlení
a stabilizované plochy smíšené obytné v centrální části obce Světec. Vymezením plochy
v kombinaci s vymezenými sousedními rozvojovými plochami bydlení 32-Z a 34a-Z a 34b-Z
dochází k urbanistickému dotvoření východního okraje jádrového území obce Světec, sídla
Světec.
Plocha je vymezena a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na
stávající sítě technického vybavení ze stávající ulice Krupská probíhající po severní straně plochy,
tedy bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch
bydlení směrem do volné krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou
rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-P a34 rozděleny do dvou etap výstavby, přičemž plocha 33-Z je
zařazena do 2. etapy výstavby a její využití je podmíněno alespoň 70 procentní naplněností ploch
35-P a 34a-Z zařazených do 1. etapy výstavby.
Plocha vykazuje potenciální zábor ZPF III. třídy ochrany.

ZPF17

34a-Z

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně v platném
ÚPO Světec (plocha č. 5) a částečně ve Změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 11).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované
urbanistické struktury jádrového území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně
kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického jádra obce Světec s obytnou zástavnou
podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve Světci tak, aby
obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako
prevenci sociálním patologickým jevům.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a je výhodně dopravně napojitelná a
obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající místní
komunikace propojující ulice Krupská a Kostomlatská probíhající po západní straně plochy, tedy
bez nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch
bydlení směrem do volné krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou
rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-Pa34 rozděleny do dvou etap výstavby, přičemž plocha 34a-Z je
zařazena do 1. etapy výstavby.
Plocha je v celém svém rozsahu vymezena na ZPF III. třídy ochrany.

ZPF18

34b-Z

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití částečně v platném
ÚPO Světec (plocha č. 5) a částečně ve Změně č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 11).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
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Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované
urbanistické struktury jádrového území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně
kompaktní celek. Cílem je propojit zástavbu historického jádra obce Světec s obytnou zástavnou
podél ulice Kostomlatská a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park ve Světci tak, aby
obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako
prevenci sociálním patologickým jevům.
Plocha je společně s navazující plochou 34a-Z vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území
a je prostřednictvím navazující plochy 34a-Z výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a
výhodně napojitelná na stávající sítě technického vybavení ze stávající místní komunikace
propojující ulice Krupská a Kostomlatská probíhající po západní straně plochy a potenciálně také
přímo ze silnice II/258 procházející po jižní straně plochy, tedy bez nároků na vyvolané investice
do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
S cílem zajištění logického postupu výstavby od zastavěného území a stabilizovaných ploch
bydlení směrem do volné krajiny a s cílem zajištění hospodárného nakládání se ZPF jsou
rozvojové plochy 32-Z, 33-Z, 35-Pa34 rozděleny do dvou etap výstavby, přičemž plocha 34b-Z je
zařazena do 2. etapy výstavby a její využití je podmíněno alespoň 70 procentní naplněností ploch
35-P a 34a-Z zařazených do 1. etapy výstavby.
Plocha je v celém svém rozsahu vymezena na ZPF III. třídy ochrany.

ZPF19

38-Z

Plocha je vymezena ve větším rozsahu a se shodným způsobem využití ve Změně č. 1 ÚPO
Světec (plocha č. 12).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu dokončení urbanistické struktury jižního okraje sídla Světec na
přechodu do rekultivované krajiny Radovesické výsypky.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území, vyplňuje proluku mezi, vyplňuje
proluku mezi stabilizovanou zástavbou podél ulice Kostomlatská a rozvojovou plochou 39-Z a
přirozeně dotváří jižní hranu zástavby podél komunikace. Je výhodně dopravně napojitelná a
obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze stávajících
místních komunikací vedených po jižní a severovýchodní straně plochy, tedy bez významných
nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Plocha je v celém svém rozsahu vymezena na ZPF III. třídy ochrany.

ZPF20

39-Z

Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
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Odůvodnění záborů zpf pro jednotlivé plochy
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ozn.
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Plocha je vymezena v návaznosti na stávající obytnou samotu jižně od silnice II/258 v jižní části
Světce z důvodu integrace této samoty do urbanistické struktury jádrového území obce Světec.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a navazuje na stabilizovanou plochu
bydlení samoty jižně od silnice II/258 a je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně
napojitelná na stávající sítě technické infrastruktury ze stávající místní komunikace vedoucí po
jihozápadní straně plochy nebo přímo ze silnice II/258 vedoucí po severním okraji plochy, tedy bez
významných nároků na vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Plocha je vymezena na ZPF III. a částečně IV. třídy ochrany.

ZPF21

14-Z

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu ve Změně č. 1 ÚPO Světec, kde je součástí plochy č.
10 vymezené pro individuální bydlení.
Plocha je součástí rozvojového území pro rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, rekreace, sportu a veřejné zeleně pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a území pro
každodenní rekreaci obyvatel obce okolo vodní plochy Márinka. Soubor ploch pro rekreaci, sport a
veřejnou zeleň okolo vodní plochy Márinka vytváří základní předpoklad pro rozvoj obce Světec
jako jedné z budoucích vstupních bran do turisticky vysoce atraktivního území Českého středohoří
a do rekreačně využívaného území Radovesické výsypky. Cílem vymezení plochy je podpora
rekreačních využívání území a potvrzení již existujících rekreačních staveb.
Plocha rekreace přispěje ke kultivaci a intenzifikaci využití údolní nivy řeky Bíliny a území
navazujícího na vodní plochu Márinka.
Vymezením plochy nedojde ke fragmentaci ploch ZPF, protože pouze legalizuje stávající
zástavbu.
Plocha představuje pouze minimální potenciální zábor ZPF III. třídy ochrany.

ZPF22

21-Z

Plocha zahrnuje soubor pozemků v návaznosti na zastavěné území Štrbic. Důvodem vymezení je
ucelení ploch zahrad tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla. Z hlediska KN jde o
pozemky zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS, protože však podmínky
využití ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha vymezena jako plocha
změn.
Plochu tvoří orná půda, zahrady a trvalý travní porost ve IV. třídě ochrany

ZPF23

24-P

Plocha je vymezena pro založení nové zahrádkové osady ve vazbě na stávající zahrádkovou
osadu při severním okraji zámeckého parku ve Světci. Důvodem vymezení plochy je doplnění
systému sídelní zeleně obce o nový prvek a podpora individuálních forem rekreace na území
obce, v návaznosti na stabilizovanou plochu zahrádkové osady.
Nová zahrádková osada je vymezena také z důvodu kompenzace za rušenou zahrádkovou osadu
v jihovýchodní části sídla Světec (navržena ke konverzi na plochu bydlení 35-P) a vytváří územní
rezervu pro možné budoucí vymístění bezprostředně sousedící zahrádkové osady ve Světci ze
záplavového území a aktivní zóny záplavového území řeky Bíliny.
Celá plocha je vymezena na ZPF III. třídy ochrany.

ZPF24

42-Z

Plocha je vymezena v návaznosti na plochu 21-Z. Důvodem vymezení je ucelení ploch zahrad
tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla.
Z hlediska KN jde o pozemky zpf – sady. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS, protože
však podmínky využití ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha
vymezena jako plocha změn.
Jde o plochu ve IV. třídě ochrany.

ZPF26

09a-Z

Plocha je vymezená z důvodu zajištění prostupnosti údolní nivy řeky Bíliny a propojení jednotlivých
obcí podél toku řeky mezi sebou navzájem pro rekreační pohyb i každodenní cesty pěších a
cyklistů. Prostupnost pro chodce a cyklisty podél řeky Bíliny přispěje významně ke zvýšení
atraktivity všech obcí po toku řeky pro cestovní ruch, zároveň zlepší dostupnost jednotlivých obcí
podél toku řeky pro bezmotorovou dopravu a přispěje tak rozvoji ekologicky šetrných forem
dopravy na krátké a střední vzdálenosti.
Plocha představuje zábor jen pouze cca 470 m2 ZPF III. třídě ochrany.

ZPF28

44-Z

Plocha je vymezena v návaznosti na zastavěné území sídla Štrbice z důvodu ucelení ploch zahrad
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tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla.
Z hlediska KN jde o pozemky zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS,
protože však podmínky využití ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je
plocha vymezena jako plocha změn.
Plocha je vymezena na půdě v V. třídě ochrany.

ZPF33

55-Z

Plocha je vymezena v návaznosti na zastavěné území sídla Štrbice a plochy 44-Z a 56-Z z důvodu
ucelení ploch zahrad tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla.
Plochu tvoří pozemky vedené v evidenci KN jako pozemky zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá
v ÚP způsob využití ZS, protože však podmínky využití ploch ZS připouští i jiné než zemědělské
stavby a činnosti, je plocha vymezena jako plocha změn.
Plocha je na půdě IV. třídy ochrany.

ZPF37

07-Z

Plocha je součástí rozvojového území pro rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, rekreace, sportu a veřejné zeleně pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a území pro
každodenní rekreaci obyvatel obce okolo vodní plochy Márinka. Plocha je vymezena pro nový park
resp. lesopark okolo vodní plochy Márinka, zajišťující veřejnou prostupnost okolo vodní plochy
Márinka a pravého břehu řeky Bíliny pro chodce a cyklisty a určený pro každodenní rekreaci
obyvatel obce Světec i pro rekreaci dalších uživatelů rekreačního území ve vazbě na vodní plochu
Márinka.
Vymezením plochy dochází k doplnění systému sídelní zeleně obce Světec, jehož páteří jsou
v současné době plochy zámeckého parku a centrální parku ve Světci, o novou plochu veřejné
zeleně. Vymezením plochy přispívá územní plán zlepšení podmínek dostupnosti ploch veřejných
prostranství a pro zlepšení podmínek každodenní rekreace pro obyvatele obce.
Plocha veřejné zeleně přispěje ke kultivaci a intenzifikaci využití údolní nivy řeky Bíliny a ke
zvýšení atraktivity obce Světec pro turisty.
Vymezením plochy nedojde ke fragmentaci ploch ZPF, protože navazuje na další rozvojové plochy
pro rekreaci a veřejnou zeleň okolo vodní plochy Márinka.
Plocha je vymezena na ZPF III. třídy ochrany.

ZPF30

102-K

Plocha je vymezena z důvodu revitalizace krajiny po provozování motokrosu na plochy krajinné
zeleně. Cílem je úplná eliminace pro krajinu zcela nevhodného a devastujícího využití a integrace
plochy motokrosového závodiště zpět do krajinných struktur.
Provozování motokrosu v blízkosti obytného území sídla Světec dlouhodobě narušuje kvalitu
prostředí a pohodu bydlení a je tak na tomto místě zcela nežádoucí.
Rozšíření ploch krajinné zeleně na území obce Světec přispěje ke zvýšení celkové ekologické
stability území obce a ke zvýšení jeho retenční kapacity.
Plocha představuje zábor přes 4,4 ha ZPF převážně V. třídy ochrany.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ŠTRBICE
ZPF14

20-Z

Plocha je vymezena z důvodu úpravy využití dle skutečného stavu. Plocha je vedená v evidenci
KN jako zpf – orná půda je využíván jako zahrada, což odpovídá způsobu využit ZS. Z důvodu
rozdílu mezi evidencí KN a skutečným stavem je plocha 20-Z navržena jako plocha změn.
Jde o půdu ve IV. třídě ochrany

ZPF31

45-Z

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití ve změně č. 1 ÚPO
Světec (plocha č. 12).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
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zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem
podmínky pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž
maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení
vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení každodenní
potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.),
přiměřenou míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro
rozvoj bydlení pro místní obyvatele navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech
Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti
společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku
místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a stabilizované plochy bydlení a je
vymezena z důvodu žádoucího doplnění chybějícího oboustranného obestavění severní strany
silnice II/258 a dokončení urbanistické struktury severního okraje sídla Štrbice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě
technické infrastruktury ze stávající silnice II/258 procházející po jižní straně plochy, tedy bez
nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Celá plocha je vymezena na ZPF IV. třídy ochrany.

ZPF32

49-Z

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití ve změně č. 1 ÚPO
Světec (plocha č. 11).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem
podmínky pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž
maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení
vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení každodenní
potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.),
přiměřenou míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro
rozvoj bydlení pro místní obyvatele navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech
Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti
společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku
místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a stabilizované plochy bydlení v jižní
části sídla Štrbice a je vymezena z důvodu doplnění urbanistické struktury jižního okraje sídla
Štrbice.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě
technické infrastruktury ze stávající místní komunikace procházející po severní straně plochy, tedy
bez nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Celá plocha je vymezena na ZPF IV. třídy ochrany.

ZPF33

50-P

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v ÚPO Světec (plocha
č. 5).
Plocha je vymezena v rozsahu proluky ve stabilizované obytné zástavbě v zastavěném území
sídla Štrbice. Plocha je v současné době využívána jako zahrada a vzhledem ke své poloze
disponuje potenciálem intenzifikace využití.
Hlavním důvodem pro vymezení plochy je tedy požadavek § 18 odst. (4) stavebního zákona, PÚR
ČR, ZÚR ÚK i schváleného Zadání ÚP Světec pro navrhovaný rozvoj využívat přednostně
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nevyužité nebo nedostatečně využívané plochy v rámci zastavěného území (zejména pak plochy
brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajišťovat ochranu nezastavěného území.
Vymezením plochy dochází ke zcelení uliční fronty zástavby podél silnice II/258 a k jejímu
oboustrannému obestavění a tedy ke stabilizaci urbanistické struktury zástavby sídla Štrbice.
Vymezením plochy dochází ke zcelení uliční fronty zástavby podél silnice II/258 a k jejímu
oboustrannému obestavění a tedy ke stabilizaci urbanistické struktury zástavby sídla Štrbice
Plocha je dále vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec,
předcházení úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce
vymezením dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a
charakterů zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem
podmínky pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž
maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení
vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení každodenní
potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.),
přiměřenou míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro
rozvoj bydlení pro místní obyvatele navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech
Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti
společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku
místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě
technické infrastruktury ze stávající silnice II/258 procházející po jižní straně plochy, tedy bez
nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Celá plocha je vymezena na ZPF IV. třídy ochrany.

ZPF34

52-Z

Plocha je vymezena v upraveném rozsahu a se shodným způsobem využití v ÚPO Světec (plocha
č. 9).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem
podmínky pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž
maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení
vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení každodenní
potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.),
přiměřenou míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro
rozvoj bydlení pro místní obyvatele navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech
Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti
společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku
místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a stabilizované plochy bydlení a je
vymezena z důvodu žádoucího doplnění chybějícího oboustranného obestavění jižní strany silnice
II/258. Plocha zahrnuje i pozemek, na kterém bylo vydáno stavební povolení (parcela p.p.č. 82/11)
a na kterém již byla realizována stavba rodinného domu.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě
technické infrastruktury ze stávající silnice II/258 procházející po severní straně plochy, tedy bez
nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Celá plocha je vymezena na ZPF IV. třídy ochrany.
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Odůvodnění záborů zpf pro jednotlivé plochy
číslo lokality

ozn.
odůvodnění záborů ZPF
plochy

ZPF35

53-Z

Plocha je vymezena ve shodném rozsahu a se shodným způsobem využití v ÚPO Světec (plocha
č. 8).
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny
disponibilní plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech
disponibilních ploch dosud nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je
s ohledem na nutnost uspokojit předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém
období územního plánu nezbytné vymezit další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné
území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení
úbytku obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením
dostatečného a odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů
zástavby.
Z důvodu stabilizace struktury osídlení obce Světec je nezbytné vytvořit územním plánem
podmínky pro přiměřený rozvoj bydlení ve všech obytných sídlech na území obce, přičemž
maximální důraz je kladen na rozvoj bydlení v jádrovém sídle Světec, kde jsou pro rozvoj bydlení
vytvořeny nejpříznivější podmínky na území obce (dostupnost občanského vybavení každodenní
potřeby, nejvyšší standard technické infrastruktury i dopravní obsluhy veřejnou dopravou apod.),
přiměřenou míru rozvoje bydlení však s cílem vytvoření alespoň minimální nabídky pozemků pro
rozvoj bydlení pro místní obyvatele navrhuje územní plán také ve všech oddělených sídlech
Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Jedině tak je možné vytvořit podmínky sociální soudržnosti
společenství místních obyvatel a předejít degradaci a postupnému rozpadu či dokonce zániku
místní komunity v oddělených sídlech Chotějovice, Štrbice a Úpoř.
Plocha je vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území a stabilizované plochy bydlení a je
vymezena z důvodu žádoucího doplnění chybějícího oboustranného obestavění severní strany
silnice II/258.
Plocha je výhodně dopravně napojitelná a obsloužitelná a výhodně napojitelná na stávající sítě
technické infrastruktury ze stávající silnice II/258 procházející po jižní straně plochy, tedy bez
nároků na zásadní vyvolané investice do veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Celá plocha je vymezena na ZPF IV. třídy ochrany.

ZPF38

62-Z

Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Štrbice (11/2016).
Je určena pro realizaci vedlejší polní cesty, která doplní a optimalizuje stávající cestní síť, zajistí
zpřístupnění oplocených zahrad a okolních zemědělských pozemků na západním okraji Štrbic a
umožní jejich racionální obhospodařování. Navržená cesta je napojena na stávající účelovou
komunikaci a v souladu s PSÚ je vymezena v šířce 3,5 m.
Plocha je vymezena na ZPF IV. třídy ochrany.

ZPF39

63-Z

Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Štrbice (11/2016).
Je určena pro realizaci doplňkové polní cesty, která optimalizuje stávající cestní síť, zajistí
zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků na západním okraji Štrbic a umožní jejich
racionální obhospodařování. Navržená cesta je napojena na stávající účelovou komunikaci a
v souladu s PSÚ je vymezena v šířce 3,5 m.
Plocha je vymezena na ZPF III. a V. třídy ochrany.

ZPF40

64-Z

Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Štrbice (11/2016).
Je určena pro realizaci vedlejší polní cesty, která doplní a optimalizuje stávající cestní síť, zajistí
zpřístupnění zahrad na jihovýchodním okraji Štrbic a umožní jejich racionální obhospodařování.
Navržená cesta je napojena na silnici II/258 a v souladu s PSÚ je vymezena v šířce 4 m.
Plocha je vymezena na ZPF IV. a V. třídy ochrany.

ZPF42

116-K

viz ZPF42 v části k.ú. Chotovenka

ZPF44

118-K

Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní porost. Jde o ladem ležící plochu s porostem
charakteru lesa, jejíž navrácení k zemědělskému obhospodařování není vhodné s ohledem na
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Odůvodnění záborů zpf pro jednotlivé plochy
číslo lokality

ozn.
odůvodnění záborů ZPF
plochy
polohu obklopenou lesem. Proto je navržena změna využití na NK.
Plochu tvoří trvalý travní porost V. třídy ochrany.

ZPF46

128-K

Plocha je vymezena v souvislosti s vymezením plochy 64-Z (PV) určené pro umístění polní cesty.
Po realizaci polní cesty vznikne úzký pozemek, jehož zemědělské obhospodařování by bylo velmi
ztížené. Proto je navržena změna využití na NK.
Jde o ladem ležící ornou půdy IV. a V: třídy ochrany

ZPF47

129-K

Plocha je vymezena v návaznosti na stávající lesní porost. Jde o ladem ležící plochu zpf, jejíž
navrácení k zemědělskému obhospodařování není vhodné s ohledem na polohu mezi lesem a
polní cestou. Proto je navržena změna využití na NK.
Plochu tvoří nevyužívaný trvalý travní porost ve IV. třídě ochrany.

ZPF48

130-K

Plocha je vymezena v souvislosti s vymezením plochy 63-Z (PV) určené pro umístění polní cesty.
Po realizaci polní cesty vznikne velmi malý pozemek, jehož zemědělské obhospodařování by bylo
velmi ztížené. Proto je navržena změna využití na NL.
Plochu tvoří trvalý travní porost ve III. třídě ochrany.

ZPF49

131-K

Plocha je vymezena v souvislosti s vymezením plochy 63-Z (PV) určené pro umístění polní cesty.
Po realizaci polní cesty vznikne velmi malý pozemek, jehož zemědělské obhospodařování by bylo
velmi ztížené. Proto je navržena změna využití na NL.
Plochu tvoří trvalý travní porost ve III. třídě ochrany.

ZPF50

56-Z

Plocha je vymezena pro napravení skutečného stavu v území. Na předmětných pozemcích jsou již
realizovány stavby (na základě platného stavebního povolení č.j. 212/330-Vo/1998 ze dne
11.5.1998), nejsou však zkolaudovány a zaneseny v katastrální mapě. Pozemek je stále veden
jako zpf, konkrétně zahrada.
Plocha je vymezena na půdách V. třídy ochrany.

Odůvodnění záborů ZPF koridory změn se zá borem ZPF a s vyhodnocením záborů
ZPF
Územní plán vymezuje pouze jeden koridor pro umístění vedení dopravní infrastruktury se záborem ZPF a
rovněž pouze jeden koridor pro umístění vedení technické infrastruktury se záborem ZPF.
Odůvodnění záborů ZPF pro jednotlivé koridory
ozn.
plochy
X04

odůvodnění záborů ZPF
Koridor X04 je vymezen z důvodu zajištění budoucího sjednocení napěťové hladiny stávajícího vedení 400/
220 kV do TR Chotějovice na 400/ 400 kV. Koridor je vymezen v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR Ústeckého kraje
(koridor pro dvojité vedení 400 kV TR Výškov – TR Chotějovice), s upřesněním šířky koridoru na 100m, v části
úseku až na 75 m. Navýšení napěťové hladiny zajistí dostatečnou kapacitu, plynulost a bezpečnost dodávky
elektrické energie v oblasti celého Ústeckého kraje.
Vzhledem ke skutečnosti, že zábor budou představovat pouze patky vedení, nikoliv vlastní kabelová (liniová)
část stavby, a k již existujícímu vedení ZVN, bude nový reálný zábor ZPF minimální.
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X05

I.2

Koridor je vymezen pro propojení města Bílina a obce Kostomlaty pod Milešovkou přes území rekultivované
Radovesické výsypky. Plocha je vymezena na základě Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes
Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 0512/20092011), na stavbu cyklostezky je vydáno pravomocné
územní rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou
výsypku“, vydané Speciálním stavebním úřadem v Bílině dne 816.8.20122016, č.j.
MUBI/1996433807/20122016/330/Ku. Plocha je vymezena v souběhu s nově realizovanou silnicí Bílina –
Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku.
Důvodem vymezení plochy je zlepšení podmínek prostupnosti Radovesické výsypky mezi Bílinou a Kostomlaty
pod Milešovkou pro cyklisty po samostatně vedené cyklostezce odděleně od motorové dopravy.
Vzhledem k vedení cyklostezky těsně v souběhu s realizovanou silnicí Bílina – Kostomlaty bude stavba
zasahovat do pozemků ZPF pouze okrajově a nenaruší celistvost zemědělské půdy. Cyklostezka navíc
představuje jen velmi malý předpokládaný zábor ZPF IV. a V. třídy ochrany.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na pozemky k plnění funkcí lesa

Z hlediska záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou vyhodnoceny všechny plochy změn
(zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině) a všechny koridory změn (návrhové koridory).
Způsob vyhodnocení v základním principu vychází z metodiky vyhodnocení záborů ZPF v ÚP Světec.
Vyhodnocení je provedeno také pro plochy zasahující do ochranného pásma PUPFL.
Zdrojem pro určení kultur jednotlivých pozemků byly údaje uvedené v katastrální mapě, nikoli údaje o
lesích uvedené v datech ÚAP ORP Bílina. Z ÚAP byla převzata pouze informace o kategorii lesa, která ne
vždy koresponduje s rozsahem lesních pozemků dle KM.
Vymezení ploch záboru PUPFL je zobrazeno v grafické příloze Odůvodnění územního plánu ve výkrese II.3.
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Kategorie lesů
V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
v platném znění, jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa členěny do kategorií podle převažujících funkcí.
kategorie lesa

charakteristika kategorie lesa

lesy ochranné

lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže,
nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské lesy
pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných
hřebenech, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni

lesy zvláštního určení

lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních
zdrojů I. stupně, nebo v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních
minerálních vod, nebo na území národních parků a národních přírodních rezervací; do
kategorie lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního
prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen
funkcím produkčním (lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy
v přírodních rezervacích a přírodních památkách; lesy lázeňské; lesy příměstské a další
lesy se zvýšenou rekreační funkcí; lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce; lesy
se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou; lesy
potřebné pro zachování biologické různorodosti; lesy v uznaných oborách a v samostatných
bažantnicích; lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob
hospodaření)

lesy hospodářské

lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení
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I.2.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na pozemky
určené k plnění funkcí lesa

Plochy změn se záborem PUPFL
celková
výměra plochy
(ha)

číslo
lokality

ozn.
plochy

způsob využití

výměra záboru
lesa (ha) kategorie lesa

LPF1

11-Z

DS – silniční doprava

0,886

0,006 les zvláštního určení Světec

LPF3

63-Z

PV – veřejná prostranství

0,141

0,336 les zvláštního určení Štrbice

CELKEM ZÁBOR LESA

0,342

CELKEM ZÁBOR LESA ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

0,342

katastrální území

Plochy změn zasahující do ochranného pásma lesa
Do ochranného pásma lesa v rámci řešení ÚP Světec zasahují zastavitelné plochy 07-Z, 11-Z, 14-Z, 15-Z, 18-Z,
21-Z, 42-Z, 56-Z, 61-Z, 62-Z, 63-Z, 67-Z, 103-K, 104-K, 105-K, 106-K, 107-K, 108-K, 109-K, 113-K, 115-K, 116-K,
117-K, 118-K, 119-K, 120-K, 121-K, 124-K, 125-K, 126-K, 127-K, 129-K, 130-K, 131-K.
Plochy změn v krajině nemohou mít žádný negativní vliv na blízké pozemky PUPFL, proto nejsou předmětem
vyhodnocení střetů s ochranným pásmem lesa.
V kapitole I.2.3 je uvedeno odůvodnění Odůvodnění vymezení ploch zasahujících do ochranného pásma PUPFL
je uvedeno v kapitole I.2.3.

I.2.2

Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na pozemky
určené k plnění funkcí lesa

Do pozemků určených k plnění funkcí lesa (a do ochranného pásma lesa) zasahují koridory X01, X04 a X05.
Odůvodnění vymezení koridorů zasahujících do PUPFL a ochranného pásma lesa je uvedeno v kapitole I.2.3.

I.2.3

Odůvodnění záborů PUPFL

Plochy změn se záborem PUPFL
číslo
ozn.
lokality plochy

odůvodnění záboru PUPFL

LPF1

11-Z

Plocha je vymezená v souladu s ÚPO Světec, s úpravou trasy v úseku při vyústění na silnici II/258, kde
je vedena přímo - ve stopě stávající účelové komunikace.
Plocha je vymezena pro novou místní komunikaci pro dopravní propojení silnice II/258 a III/25316
z důvodu žádoucího zlepšení dopravního napojení obce Světec na silnici I/13 a vytvoření alternativního
dopravního napojení ke stávajícímu nevyhovujícímu dopravnímu napojení přes tzv. „myší díru“ pod
železniční tratí č. 131 v části obce Chotějovice a k dopravnímu napojení přes zastavěné území
sousedního městyse Hostomice.
Plocha zasahuje do okraje lesa v údolní nivě řeky Bíliny, celkový zábor PUPFL plochou představuje
pouze 644 m2 lesa zvláštního určení. Vymezením plochy nedochází k narušení celistvosti lesního
porostu, dochází pouze k narušení jeho okrajové partie lesa.

LPF3

63-Z

Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Štrbice (11/2016).
Je určena pro realizaci doplňkové polní cesty, která optimalizuje stávající cestní síť, zajistí zpřístupnění
zemědělských a lesních pozemků na západním okraji Štrbic a umožní jejich racionální obhospodařování.
Navržená cesta je napojena na stávající účelovou komunikaci a v souladu s PSÚ je vymezena v šířce
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číslo
ozn.
lokality plochy

odůvodnění záboru PUPFL

3,5 m.
Plocha zasahuje do pozemků lesa pouze v nezbytně nutné míře při průchodu komunikace na pozemky
zemědělské půdy, které zpřístupňuje. Poloha těchto zemědělských pozemků vůči stávající účelové
komunikaci, na kterou je plocha 63-Z napojena, neumožňuje vymezení trasy v jiné poloze s vyloučením
střetu s pozemky PUPFL.

Plochy změn zasahující do ochranného pásma lesa
ozn. plochy

odůvodnění vymezení plochy v ochranném pásmu lesa

07-Z

Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa jen velmi okrajově. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu
vymezenou pro veřejnou zeleň, tedy pro veřejné prostranství s převahou vegetačního krytu,
nepředstavuje vymezení plochy 07-Z žádné ohrožení pro blízké PUPFL.
Plocha je součástí rozvojového území pro rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
rekreace, sportu a veřejné zeleně pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a území pro každodenní rekreaci
obyvatel obce okolo vodní plochy Márinka. Plocha je vymezena pro nový park resp. lesopark okolo vodní
plochy Márinka a podél pravého břehu řeky Bíliny, zajišťující veřejnou prostupnost okolo vodní plochy
Márinka a pravého břehu řeky Bíliny pro chodce a cyklisty a určený pro každodenní rekreaci obyvatel
obce Světec i pro rekreaci dalších uživatelů rekreačního území ve vazbě na vodní plochu Márinka.
Vymezením plochy dochází k doplnění systému sídelní zeleně obce Světec, jehož páteří jsou v současné
době plochy zámeckého parku a centrální parku ve Světci, o novou plochu veřejné zeleně. Vymezením
plochy přispívá územní plán zlepšení podmínek dostupnosti ploch veřejných prostranství a pro zlepšení
podmínek každodenní rekreace pro obyvatele obce.
Plocha veřejné zeleně přispěje ke kultivaci a intenzifikaci využití údolní nivy řeky Bíliny a ke zvýšení
atraktivity obce Světec pro turisty.

11-Z

Plocha zasahuje pouze do okraje lesa v údolní nivě řeky Bíliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu
vymezenou pro pozemní komunikaci, s vyloučením výstavby nadzemních budov, nepředstavuje
vymezení plochy 11-Z žádné ohrožení pro blízké PUPFL.
Plocha je vymezená v souladu s ÚPO Světec,, s úpravou trasy v úseku při vyústění na silnici II/258, kde
je vedena přímo - ve stopě stávající účelové komunikace
Plocha je vymezena pro novou místní komunikaci pro dopravní propojení silnice II/258 a III/25316
z důvodu žádoucího zlepšení dopravního napojení obce Světec na silnici I/13 a vytvoření alternativního
dopravního napojení ke stávajícímu nevyhovujícímu dopravnímu napojení přes tzv. „myší díru“ pod
železniční tratí č. 131 v části obce Chotějovice a k dopravnímu napojení přes zastavěné území
sousedního městyse Hostomice.

14-Z

Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa svojí jižní částí, která přiléhá k silnici II/258. Vzhledem
k oddělení plochy od PUPFL koridorem komunikace nelze předpokládat reálný vliv na funkčnost lesních
pozemků.
Plocha je vymezená ve shodném rozsahu ve Změně č. 1 ÚPO Světec, kde je součástí plochy č. 10
vymezené pro individuální bydlení.
Plocha je součástí rozvojového území pro rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
rekreace, sportu a veřejné zeleně pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a území pro každodenní rekreaci
obyvatel obce okolo vodní plochy Márinka. Soubor ploch pro rekreaci, sport a veřejnou zeleň okolo vodní
plochy Márinka vytváří základní předpoklad pro rozvoj obce Světec jako jedné z budoucích vstupních
bran do turisticky vysoce atraktivního území Českého středohoří a do rekreačně využívaného území
Radovesické výsypky. Cílem vymezení plochy je podpora rekreačního využívání území a potvrzení již
existujících rekreačních staveb.
Plocha rekreace přispěje ke kultivaci a intenzifikaci využití údolní nivy řeky Bíliny a území navazujícího na
vodní plochu Márinka.

15-Z

Plocha je vymezena k ucelení urbanistické struktury sídla Úpoř v návaznosti na stabilizovanou plochu
zahrad. Z hlediska KN jde o plochu zpf – zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS, protože
však podmínky využití ploch ZS připouští i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha vymezena
jako plocha změny.
Zábor ochranného pásma lesa je okrajový, ve východní části plochy. Vzhledem k charakteru
navrhovaného využití plochy (zeleň) bude vliv na plnění funkcí lesa v navazujícím území prakticky nulový.
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ozn. plochy

odůvodnění vymezení plochy v ochranném pásmu lesa

18-Z

Plocha zasahuje do ochranného pásma lesa pouze okrajově, svojí jihozápadní částí, která přiléhá k silnici
II/258. Vzhledem k oddělení plochy od PUPFL koridorem komunikace nelze předpokládat reálný vliv na
funkčnost lesních pozemků.
Plocha je vymezena dle Změny č. 1 ÚPO Světec (plocha č. 10), se shodným způsobem využití, avšak
v redukovaném rozsahu.
Územní plán využívá pro rozvoj ploch bydlení na území obce Světec přednostně všechny disponibilní
plochy v zastavěném území vhodné pro rozvoj bydlení. I přes využití všech disponibilních ploch dosud
nezastavěných proluk a ploch typu brownfields v zastavěném území je s ohledem na nutnost uspokojit
předpokládané nároky na výstavbu nových bytů v návrhovém období územního plánu nezbytné vymezit
další rozvojové plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
Plocha je vymezena s cílem stabilizace počtu a struktury obyvatelstva obce Světec, předcházení úbytku
obyvatel a s cílem postupného zvyšování kvality bydlení na území obce vymezením dostatečného a
odpovídajícího rozsahu nových ploch pro bydlení různých typů a charakterů zástavby.
Plocha je vymezena z důvodu žádoucího scelení v současné době značně fragmentované urbanistické
struktury jádrového území obce Světec, sídla Světec, v jeden prostorově a funkčně kompaktní celek.
Cílem je propojit zástavbu historického jádra obce Světec s obytnou zástavnou podél ulice Kostomlatská
a zároveň obestavit po celém obvodu centrální park a výhledově také zámecký park ve Světci tak, aby
obytná zástavba obklopující park po jeho obvodu vytvořila parku přirozenou sociální kontrolu, jako
prevenci sociálním patologickým jevům.

21-Z

Plocha zahrnuje soubor pozemků v návaznosti na zastavěné území Štrbic. Důvodem vymezení je ucelení
ploch zahrad tvořících významný prvek urbanistické struktury sídla. Z hlediska KN jde o pozemky zpf –
zahrada. Této kultuře odpovídá v ÚP způsob využití ZS, protože však podmínky využití ploch ZS připouští
i jiné než zemědělské stavby a činnosti, je plocha vymezena jako plocha změny.
Zábor ochranného pásma lesa je okrajový, v severní části plochy. Vzhledem k charakteru navrhovaného
využití plochy (zeleň) bude vliv na plnění funkcí lesa v navazujícím území prakticky nulový.

42-Z

Plocha je vymezena v návaznosti na plochu 21-Z. Důvodem vymezení je ucelení ploch zahrad tvořících
významný prvek urbanistické struktury sídla. Z hlediska KN jde o pozemky zpf – zahrada. Této kultuře
odpovídá v ÚP způsob využití ZS, protože však podmínky využití ploch ZS připouští i jiné než
zemědělské stavby a činnosti, je plocha vymezena jako plocha změn.
Zábor ochranného pásma lesa je okrajový, v západní části plochy. Vzhledem k charakteru navrhovaného
využití plochy (zeleň) bude vliv na plnění funkcí lesa v navazujícím území prakticky nulový.

56-Z

Plocha je vymezena pro napravení skutečného stavu v území. Na předmětných pozemcích jsou již
realizovány stavby, na základě platného stavebního povolení č.j.: 212/330-Vo/1998 ze dne 11.5.1998,
nejsou však zkolaudovány a zaneseny v katastrální mapě.
Do ochranného pásma lesa zasahuje plocha svoji jižní polovinou. Protože jde však o potvrzení
skutečného stavu, nelze předpokládat realizaci nových staveb a tedy další vliv na PUPFL.

61-Z

Zastavitelná plocha je vymezena v souladu se současně platným ÚP, který na pozemku parc. č. 273/1
k.ú. Štrbice, navrhuje výstavbu ČOV Štrbice, avšak pouze bodovou značkou. Rozsah zastavitelné plochy
byl stanoven zpracovatelem koncepce na základě předpokládané zastavěné plochy malou ČOV. Jedná
se o nezbytnou technickou infrastrukturu, poloha navržené ČOV je stanovena s ohledem na zajištění její
funkčnosti.

62-Z

Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Štrbice (11/2016). Je určena pro realizaci vedlejší polní cesty, která doplní a optimalizuje stávající cestní
síť, zajistí zpřístupnění oplocených zahrad a okolních zemědělských pozemků na západním okraji Štrbic
a umožní jejich racionální obhospodařování. Navržená cesta je napojena na stávající účelovou
komunikaci a v souladu s PSÚ je vymezena v šířce 3,5 m.
S ohledem na charakter navrženého způsobu využití nelze předpokládat reálný vliv na funkčnost blízkých
pozemků lesa.

63-Z

Plocha je vymezena v souladu s Plánem společných zařízení – komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Štrbice (11/2016).
Je určena pro realizaci doplňkové polní cesty, která optimalizuje stávající cestní síť, zajistí zpřístupnění
zemědělských a lesních pozemků na západním okraji Štrbic a umožní jejich racionální obhospodařování.
Navržená cesta je napojena na stávající účelovou komunikaci a v souladu s PSÚ je vymezena v šířce
3,5 m.
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ozn. plochy

odůvodnění vymezení plochy v ochranném pásmu lesa

S ohledem na charakter navrženého způsobu využití nelze předpokládat reálný vliv na funkčnost blízkých
pozemků lesa.
67-Z

Plocha je vymezena v souladu s územním rozhodnutím, vydaným Městským úřadem Bílina, odbor
stavební úřad a životní prostředí, dne 24.9.2018, pod č.j. MUBI 37821/2018, na umístění stavby
„pozemky a objekty pro těžbu a zpracování dřeva“. Cílem vymezení plochy je vytvoření podmínek pro
odstranění zesílených náletových dřevin a křovin na svazích okolo fotovoltaické elektrárny, zlepšení
možností údržby travního porostu a zprůchodnění polních cest. V souladu s podmínkami ÚR budou
v ploše realizovány 3 objekty pro dočasné uskladnění dřevní hmoty, s výškou 3m. Vzhledem k charakteru
záměru nelze předpokládat vliv na funkčnost přilehlých pozemků lesa.

Koridory změn se záborem PUPFL a zasahující do ochranného pásma lesa
ozn.
koridoru odůvodnění záboru PUPFL

X01

Koridor X01 je vymezen z důvodu možnosti umístění stavby optimalizace železniční trati č. 130 Chomutov – Ústí
nad Labem. Dle přípravné dokumentace Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
(SUDOP PRAHA a.s., 02/2014) je na území obce Světec pro realizaci optimalizace železniční trati č. 130
navrhována výhledově přeložka stávajícího tělesa dráhy s cílem napřímení směrového oblouku trati v úseku přes
bývalé odkaliště Eleonora v severozápadní části území. V ostatní části správního území obce Světec nejsou pro
účely optimalizace železniční trati č. 130 navrhovány nové úpravy směrového vedení trati, proto je koridor X01
pro optimalizaci vymezen v jeho jižní části s osou totožnou se stávající osou trasy železniční trati, ale v zúžené
šířce ochranného pásma celostátní dráhy 120 m.
Jedná se o zpřesnění koridoru železniční tratě č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace,
vymezený v platných ZÚR Ústeckého kraje jako koridor VPS – i.
Koridor zasahuje do ploch PUPFL lesnicky rekultivovaného území bývalého odkaliště Elektrárny Ledvice
Eleonora, v rozsahu 7,241 ha. Rozsah záboru nicméně odpovídá šířce celého koridoru, nikoliv vlastní stavby,
jejíž územní nároky budou upřesněny po zpracování podrobnější dokumentace. Zábor PUPFL poté bude výrazně
nižší.

X04

Koridor je vymezen z důvodu zajištění budoucího sjednocení napěťové hladiny stávajícího vedení 400/ 220 kV do
TR Chotějovice na 400/ 400 kV. Koridor je vymezen v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR Ústeckého kraje (koridor
pro dvojité vedení 400 kV TR Výškov – TR Chotějovice), s upřesněním šířky koridoru na 100m, v části úseku až
na 75 m.
Důvodem pro vymezení koridoru je potřeba zajištění dostatečné kapacity, plynulosti a bezpečnosti dodávky
elektrické energie v oblasti celého Ústeckého kraje.
Koridor zasahuje do PUPFL pouze okrajově, ve vnitřní části Radovesické výsypky, v rozsahu 0,121 ha.
Vymezením koridoru nedochází k narušení celistvosti lesního porostu, dochází pouze k mírnému zúžení okrajové
partie lesa.

X05

Koridor je vymezen pro propojení města Bílina a obce Kostomlaty pod Milešovkou přes území rekultivované
Radovesické výsypky. Plocha je vymezena na základě Dokumentace pro stavební povolení Cyklostezka přes
Radovesickou výsypku (Báňské projekty Teplice, 0512/20092011), na stavbu cyklostezky je vydáno pravomocné
územní rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou
výsypku“, vydané Speciálním stavebním úřadem v Bílině dne 816.8.20122016, č.j.
MUBI/1996433807/20122016/330/Ku. Koridor je vymezen v souběhu s realizovanou silnicí Bílina – Kostomlaty
pod Milešovkou.
Důvodem vymezení koridoru je zlepšení podmínek prostupnosti Radovesické výsypky mezi Bílinou a Kostomlaty
pod Milešovkou pro cyklisty po samostatně vedené cyklostezce odděleně od motorové dopravy.
Koridor zasahuje do PUPFL v rámci rekultivované Radovesické výsypky, celkový zábor PUPFL představuje
pouze 0,530 ha. Vymezením koridoru nedochází k narušení celistvosti lesního porostu, dochází pouze k mírnému
zúžení okrajové partie lesa.
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J.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Podle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky
projednání Územního plánu Světec (dále jen ÚP) a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných
k návrhu ÚP Světec dle §52 stavebního zákona v rámci veřejného a opakovaného veřejného projednání..
V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §52 odst. (2) a (3) stavebního zákona byly k návrhu ÚP uplatněny 4
námitky. Dvě námitky (I. a II.) v rámci veřejného projednání a dvě námitky (III. a IV.) v rámci opakovaného
veřejného projednání.
Námitku uplatnili níže uvedení účastníci řízení o návrhu:
1. IFIS spol. s r.o., Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
2. Ing. Jaroslav Zeman, Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4 – Podolí
3. Pavel Kalina, Hřbitovní 3311, 415 01 Teplice (vlastník dotčeného pozemku)
4. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (oprávněný investor)
Návrh vypořádání připomínek byl v souladu s §53 odst. 1 stavebního zákona projednán a odsouhlasen dotčenými
orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem.
Jednotlivé námitky a jejich odůvodnění:
1.

IFIS spol. s r.o., Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 15.08.2017 a zaregistrována pod č.j.:
MUBI/33203/2017 čímž a splnila ustanovení §52 odst. (3) stavebního zákona. Jedná se o včas podanou námitku.
Území dotčené námitkou:
Část p.p.č.44/39, k.ú. Světec, vedená v katastru nemovitostí jako orná půda, III. třída ochrany ZPF, LV 509. Dle
ÚP plocha 16-Z se způsobem využití (ZV) –„veřejná prostranství – veřejná zeleň“ a částečně plocha se
způsobem využití (NZ) – zemědělská půda, na kterou zasahuje plocha územní rezervy R-03 se způsobem využití
(ZV).
TEXT NÁMITKY:
Návrh územního plánu předpokládá v plochách vyznačených jako 18a-Z, 18b-Z, 19a-Z, 19c-Z (plocha
zastavitelná, BV) na pozemcích ve vlastnictví společnosti IFIS s.r.o. min. požadovanou výměru uceleného a
souvislého veřejného prostoru (nezapočítává se plocha pozemních komunikací) v celkové výměře 1876,5 m2.
Zmíněné veřejné prostranství je uvažováno i v další části pozemku v územní rezervě R06, R07.
Odůvodnění:
Vymezením navrhovaného veřejného prostranství dojde k omezení využitelnosti předmětných pozemků, kde již
využitelnost k zástavbě venkovským bydlením je snížena ochranným pásmem probíhajícího VN.
Vymezením veřejného prostranství dále dojde k omezení variability zástavby, když na zastavované území bude
ve spolupráci s obcí zpracovávána územní studie (US-01).
Na veřejném projednání návrhu územního plánu obce Světec dne 09.08.2017 jsme navíc se zástupci obce došli
k závěru, že navrhované veřejné prostranství by patrně nebylo využívané občany obce tak, jak předpokládá
návrh.
NÁVRH ROZHODNUTÍ:
Námitce se vyhovuje.
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ODŮVODNĚNÍ:
Plocha 16-Z, která byla územním plánem určená pro vymezení „veřejného prostranství – veřejné zeleně (VZ)“
byla částečně vymezena dle Změny č. 1 Územního plánu obce Světec, kde byla součástí rozsáhlé plochy č. 10
určené pro individuální bydlení o výměře 13,3 ha. V návrhu ÚP byla tato plocha přehodnocena a zredukována na
zastavitelnou plochu pro venkovské bydlení o výměře 3,8 ha. Zbývající část původní plochy č.10 byla z převážné
části vymezena jako zemědělská plocha (NZ) a částečně jako plocha krajinné zeleně (NK), vodní plocha (W) a
plocha individuální rekreace (RI). Z důvodu ochrany původního záměru vlastníka jsou na nově vymezené
zemědělské ploše navrženy plochy územních rezerv R06 pro venkovské bydlení, R05 pro hromadnou rekreaci a
R04 pro sport.
Plocha 16-Z byla územním plánem vymezena za účelem propojení rekreační oblasti u vodní plochy Márinka
s jádrovým územím obce. Dle sdělení obce je však realizace plochy 16-Z vedené mezi obytnými plochami 19c-Z,
18b-Z, 19b-P, 19a-Z, 16-Z a 18a-Z směrem na plochu krajinné zeleně (NK), která je vymezena okolo malé vodní
plochy na p.p.č. 44/18, k.ú. Světec jen obtížně realizovatelná a dá se říci i neúčelná. Plocha krajinné zeleně
kolem malé vodní plochy je nepropustným územím (nálet) s oplocenými pozemky soukromých vlastníků, které
znemožňují průchod směrem k vodní ploše Márinka. Je proto třeba na základě podrobnějšího územně
plánovacího podkladu (= územní studie) nelézt nové řešení, které bude v souladu se záměrem vlastníka
dotčeného pozemku p.č. 44/39, k.ú. Světec a se záměrem na zajištění provázanosti rekreační oblasti kolem
vodní plochy Márinka a centrální části obce Světec.
Plocha 16-Z byla na základě námitky uplatněné vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 44/39, k.ú. Světec a na
základě přehodnocení účelnosti plochy 16-Z z ÚP vypuštěna. Podmínka, která zajistí propustnost území a
provázanost rekreační oblasti kolem vodní nádrže Márinka a jádrového území obce bude nově zakotvena do
podmínek pro zpracování územní studie pro plochu venkovského bydlení (BV) na p.p.č. 44/39, k.ú. Světec.
Vypuštěním plochy 16-Z budou původně navržené plochy 19c-Z, 18b-Z, 19b-P, 19a-Z a 18a-Z sloučeny. V celé
návrhové lokalitě tak budou vymezeny plochy 18-Z v severozápadní části a 19a-Z a 19b-P v jihovýchodní části.
Důvodem pro navržené členění ploch je vymezení pořadí změn v území, které určuje, že plocha nově označená
18-Z bude zastavěna až po zastavění ploch 19a-Z a 19b-P.
Vypuštěním plochy 16-Z nedojde k zásahu do práv druhých osob, jedná se o nepodstatnou úpravu
návrhu Územního plánu Světec, a proto nebylo nutné opakovat veřejné projednání návrhu podle § 53
odst. 2 stavebního zákona. Navržená změna nevytváří překážku pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území. Navržené řešení uspokojí potřeby současné generace,
aniž by ohrožovalo podmínky života generací budoucích.
2.

Ing. Jaroslav Zeman, Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4 – Podolí

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 15.08.2017 a zaregistrována pod č.j.:
MUBÍ/33204/2017 čímž splnila ustanovení §52 odst. (3) stavebního zákona. Jedná se o včas podanou námitku.
Území dotčené námitkou:
Část pozemku p.č.44/23, k.ú. Světec je vedena v katastru nemovitostí jako orná půda, III. třída ochrany ZPF. Dle
ÚP plocha územní rezervy R03 (ZV - veřejná prostranství – veřejná zeleň) vymezená na ploše (NZ) –
zemědělská půda.
TEXT NÁMITKY:
Návrh územního plánu předpokládá v plochách vyznačených jako územní rezerva R04, R05, R06, R07 na mých
pozemcích pokračování požadované výměry uceleného a souvislého veřejného prostoru z ploch 18a-Z, 18b-Z,
19a-Z, 19c-Z na pozemku parc. č. 44/39.
Odůvodnění:
Vymezením navrhovaného veřejného prostranství dojde k omezení využitelnosti předmětných pozemků, kde již
využitelnost k zástavbě je snížena ochranným pásmem probíhajícího VN. Námitku proti vymezení veřejného
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prostranství podává současně vlastník pozemku parc. č. 44/39. Pokud bude vyhověno této námitce, pokračování
na dalších pozemcích bude postrádat smysl.
NÁVRH ROZHODNUTÍ:
Námitce se vyhovuje.
ODŮVODNĚNÍ:
Plocha územní rezervy R03 („ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň“) byla v návrhu pro společné jednání
součástí plochy 16-Z (ZV - veřejné prostranství – veřejná zeleň), která tvořila součást rozvojového území
v západní části obce Světec s vazbou na rekreační oblast kolem vodní plochy Márinka. Z důvodu nesouhlasného
stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu byla výrazná část zastavitelných ploch v rozsahu 8,059
ha (17-Z, 15-Z a část 18b-Z a 19c-Z) z návrhu pro veřejné projednání vypuštěna a vymezena jako zemědělská
plocha (ZN). Z důvodu ochrany původního záměru vlastníka byly na p.p.č. 44/23 a částečně na p.p.č. 44/39
navrženy plochy územních rezerv R06 (BV), R07 (BV), R05 (RH), R04 (OS) a R03 (ZV).
Plocha územní rezervy R03 byla v návrhu pro společné jednání vymezena za účelem ochrany území pro možné
zajištění návaznosti plochy 16-Z (plochy veřejného prostranství – veřejné zeleně) na rekreační oblast kolem
vodní plochy Márinka. Dle sdělení obce je však realizace plochy 16-Z vedené mezi obytnými plochami 19c-Z,
18b-Z, 19b-P, 19a-Z, 16-Z a 18a-Z směrem na plochu krajinné zeleně (NK), která je vymezena okolo malé vodní
plochy na p.p.č. 44/18, k.ú. Světec jen obtížně realizovatelná a dá se říci i neúčelná. Plocha krajinné zeleně
kolem malé vodní plochy je nepropustným územím (nálet) s oplocenými pozemky soukromých vlastníků, které
znemožňují průchod směrem k vodní ploše Márinka. Je proto třeba na základě podrobnějšího územně
plánovacího podkladu (= územní studie) nelézt nové řešení, které bude v souladu se záměrem vlastníka
dotčeného pozemku p.č. 44/39, k.ú. Světec a se záměrem na zajištění provázanosti rekreační oblasti kolem
vodní plochy Márinka a centrální části obce Světec.
Část plochy R03 bude na základě námitky uplatněné vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 44/23, k.ú. Světec a na
základě přehodnocení účelnosti plochy 16-Z z ÚP vypuštěna. Podmínka, která zajistí prostupnost území a
provázanost rekreační oblasti kolem vodní plochy Márinka a jádrového území obce, bude nově zakotvena do
podmínek pro zpracování územní studie pro plochu venkovského bydlení (BV) na p.p.č. 44/39, k.ú. Světec.
Část plochy územní rezervy R03 procházející přes p.p.č. 44/23 bude z ÚP vypuštěna a plochy územních rezerv
R06 a R07 pro bydlení budou sloučeny do plochy územní rezervy R06 aplochy územních rezerv R04 pro sport a
R05 pro hromadnou rekreaci budou posunuty. Zbývající část plochy územní rezervy R03 podél malé vodní plochy
na p.p.č. 44/18 bude ponechána.
Vypuštěním části plochy 16-Z nedojde k zásahu do práv druhých osob, jedná se o nepodstatnou úpravu
návrhu Územního plánu Světec, a proto nebylo nutné opakovat veřejné projednání návrhu podle § 53
odst. 2 stavebního zákona. Provedenou úpravou je naplněn cíl územního plánování tj. řešení účelného
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoj území.
3.

Kalina Pavel, Hřbitovní 3311, Teplice

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 6.května 2019 a zaregistrována pod č.j.: MUBI
19591/2019.
TEXT NÁMITKY:
Navržená změna ÚP nereaguje na můj požadavek (připomínku) k ÚP ze dne 27.08.2015, ve kterém požaduji
p.p.č. 316/7, k.ú. Štrbice zastavit stavbou pro zemědělskou činnost. Přikládám stanoviska dotčených orgánů
(OSÚaŽP Bílina č.j. MUBI 1260/2018 ze dne 17.1.18, ČGS sp.zn.: CGS600/18/2184/V/429 ze dne 25.05.18,
OBÚ č.j.: SBS13470/2018/OBÚ-04/1 ze dne 19.04.18 a HZS Teplice č.j.: HSUL-253-4/TP-2018 ze dne 3.4.18),
ve kterých se příslušná výstavba posoudila jako možná s podmínkami.
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Odůvodnění:
Předmětné území jsem zakoupil s vědomím, že zde budu provozovat podnikatelskou činnost v zemědělství,
lesnictví a chovatelství. V průběhu roku 2016 jsem spolupracoval se Státním pozemkovým úřadem při realizaci
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Štrbice a vždy jsem podstupoval součinnost při tomto jednání v zájmu
mé budoucí činnosti v předmětné lokalitě. V tomto duchu jsem provedl registraci p.p.č. 316/7 jako provozovnu pro
chov ovcí ze dne 23.11.2018.
NÁVRH ROZHODNUTÍ
Námitce se nevyhovuje.
ODŮVODNĚNÍ:
Námitka uplatněná navrhovatelem byla uplatněna k pozemku p.č. 316/7, k.ú. Štrbice, který je vymezen jako
součást nezastavěného území, plocha se způsobem využití „NK – krajinná zeleň“. Dle údajů v katastru
nemovitostí se jedná o pozemek, který je veden jako ostatní plocha/ neplodná půda o výměře 9 653 m2.
V roce 2015 uplatnil navrhovatel v rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Světec (dále jen „ÚP“)
v souladu s §50 stavebního zákona připomínku, kterou požadoval změnu způsobu využití p.p.č. 316/7, k.ú.
Štrbice pro výrobu a skladování a z části pro bydlení. Vzhledem ke skutečnosti, že se p.p.č. 316/7 nachází uvnitř
souvislých pozemků krajinné zeleně, zcela mimo zastavěné území sídla Štrbice, bez odpovídajícího dopravního
přístupu a inženýrských sítí a celý pozemek je součástí evidovaného výhradního ložiska Pohradice – Svornost
ev.č. 3078500 a chráněného ložiskového území Pohradice ev.č. 7850000, kde v souladu s § 15 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), nelze umisťovat stavby, které nesouvisí
s dobýváním výhradního ložiska anebo by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska, nebylo
připomínce navrhovatele vyhověno (návrh na vypořádání připomínek byl zaslán dotčeným orgánům k vydání
stanoviska dne 23.11.2017 pod č.j.: MUBI 44328/2017) a pozemek byl do veřejného projednání ponechán jako
součást plochy „NK – krajinná zeleň“.
V rámci veřejného projednání, které se uskutečnilo v roce 2017 navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě
v termínu od 28.06.17 do 16.08.17 neuplatnil námitku, kterou by vyjádřil nesouhlas s vymezením p.p.č. 316/7,
k.ú. Štrbice jako s plochou „NK – krajinná zeleň“.
Námitka uplatněná navrhovatelem v rámci opakovaného veřejného projednání s odkazem na nevyhovění
připomínce ze společného jednání byla uplatněna k ploše, která nebyla v souladu s § 53 odst. (2) stavebního
zákona předmětem opakovaného veřejného projednání. Jedná se tedy o námitku, která se nevztahuje
k předmětu opakovaného veřejného projednání.
Povinností vlastníka je se o své movité a nemovité vlastnictví starat tj. v případě pozemků sledovat stav a vývoj
území v rámci územně plánovací činnosti dotčené obce a to zejména v případech, kdy zájmem vlastníka je na
dotčených pozemcích umístit investiční záměr.
Vyhovění námitce navrhovatele, která se nevztahovala k předmětu opakovaného veřejného projednání, by mohlo
být považováno za rozpor s ochranou právní jistoty dalších účastníků, kteří svá práva aktivně prosazovali již v
průběhu veřejného projednávání územního plánu v zákonem stanovených lhůtách pro uplatnění připomínek a
námitek. Vymezením plochy „NK – plochy krajinné zeleně“ došlo k naplnění priorit územního plánování č. (3) a
(4) stanovených v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a k
naplnění cílů územního plánování dle §18 stavebního zákona. Vymezení plochy „NK – plochy krajinné zeleně“
neznemožňuje vlastníkovy dotčeného pozemku provozovat v souladu s registrací provozovny na tomto pozemku
chov ovcí a umístit v souladu s § 18 odst. (5) stavebního zákona bude-li to v souladu s charakterem území a ve
vazbě na existenci chráněného ložiskového území a výhradního ložiska možné, případné stavby, zařízení a jiná
opatření pro zemědělství.
4.

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 26.května 2019 a zaregistrována pod č.j.: MUBI
18334/2019.
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TEXT NÁMITKY:
Po prostudování návrhu ÚP Světec a s ohledem na Národní plán povodí Labe (NPP) a plán dílčího povodí Ohře,
dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP) máme následující připomínky:
1) Plochu 128-K (NK, plocha přírodní, krajinná zeleň) žádáme z návrhu ÚP vypustit, neboť zasahuje i do
hráze vodního díla Poldr Štrbice, Výsadba stromů či dřevin na hrázi nebo v její blízkosti brání vizuální
kontrole vodního díla, údržbě vodního díla, ale i výkonu technickobezpečnostního dohledu na vodním
díle. V konečném důsledku může být ohrožena bezpečnost vodního díla.
2) Plochy v obci Štrbice (61-Z, 47-P a 48-P) jsou s největší pravděpodobností vymezeny nad krytým
profilem vodního toku Štrbický potok (IDVT 10223585). Tyto plochy doporučujeme vypustit. V žádném
případě nelze stavět nad krytým profilem nebo v jeho těsné blízkosti, neboť by mohla být ohrožena jeho
funkce, ale do budoucna by mohla být znemožněna nebo velmi zatížena údržba tohoto vodního díla,
příp. i jeho rekonstrukce. Upozorňujeme, že krytý profil není v majetku státního podniku Povodí Ohře.
3) S plochou 53-Z je možné souhlasit pouze za předpokladu, že bude napojena na obecní kanalizaci, a to
s ohledem na opatření OHL207008 – „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních
zdrojů“ (opatření z NPP a PDP). V uvedeném opatření je uvedeno, že využití jednotlivých žump a
domovních ČOV je u soustředěné zástavby nepřípustné a i u rozptýlené zástavby jde o dočasné řešení
do vybudování odpovídajícího kanalizačního systému s centrální ČOV.
NÁVRH ROZHODNUTÍ
Námitce se vyhovuje částečně.
ODŮVODNĚNÍ:
1) Námitka vznesená oprávněným investorem byla uplatněna k části pozemku p.č. 82/6 a části p.p.č. 82/1,
k.ú. Štrbice, které jsou vymezeny jako součást nezastavěného území, plocha se způsobem využití „NK
– krajinná zeleň“. Oba pozemky jsou dle KN vedeny jako orná půda, třída ochrany zemědělského
půdního fondu 5 (dále jen „ZPF“). Dle údajů z katastru nemovitostí (dále jen „KN“) není p.p.č. 82/6 ani
82/1 ve vlastnictví oprávněného investora.
Námitka oprávněného investora byla vznesena k ploše 128-K, která byla předmětem opakovaného
veřejného projednání ÚP Světec. Důvodem zahrnutí plochy 128-K do opakovaného veřejného
projednání byla změna způsobu využití této plochy z původního „NZ – zemědělská půda“ na „NK –
krajinná zeleň“ na základě nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor ŽP, odd.
ochrana ZPF, č.j.: 112071/2017/KUUK ze dne 16.8.2017, kterým orgán ochrany ZPF vyjádřil nesouhlas
s vymezením části p.p.č. 82/6 a 82/1 jako plochy „NZ – zemědělská půda“ s odůvodněním, že
vymezením plochy „NZ“ by došlo k narušení organizace pozemků ZPF a ztížení obhospodařování ZPF
na této ploše dle § 4 odst. (1) písm. c) a e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Na základě nesouhlasného stanoviska orgánu
ZPF byla dotčená plocha vyhodnocena z hlediska předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
ZPF podle § 5 odst. 1 zákona a změněn způsob využití z ploch „NZ“ na plochu „NK“.
Požadavek oprávněného investora plochu 128-K vypustit z důvodu, že zasahuje do hráze vodního díla
Poldr Štrbice a výsadba stromů či dřevin na hrázi nebo v její blízkosti bude bránit vizuální kontrole
vodního díla, údržbě vodního díla, ale i výkonu technickobezpečnostního dohledu na vodním díle je
neopodstatněná. Plochy se způsobem využití „NK“ jsou určeny pro vegetační pokryv udržovaný
v přírodě blízkém stavu podél vodotečí, rozptýlenou zeleň v sídle i krajině a trvalé travní porosty,
přípustnými jsou rovněž vodní plochy a toky. Vymezení plochy „NK“ nezakládá podmínku, že v dané
ploše bude provedená výsadba stromů či dřevin. Vzhledem k měřítku a obsahu zpracování územního
plánu není návrh výsadeb předmětem řešení územního plánu. Navržený způsob využití na dotčených
plochách výsadbu umožňuje, ale nepodmiňuje a zároveň umožňuje využit dotčené pozemky jako vodní
plochu v souladu s Dílčím plánem povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a Národního
plánu povodí Labe.
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2) Námitka vznesená oprávněným investorem byla uplatněna k pozemku p.č. 6/2, který je vymezen jako
plocha 48-P se způsobem využití „BV – bydlení venkovské“ a dle katastru nemovitostí je veden jako
zahrada, dále k pozemku p.č. 269/1, který je vymezen jako plocha 47-P se způsobem využití „BV“ a dle
KN se jedná o trvalý travní porost a k p.p.č. 273/1, který je z části vymezen jako plocha 61-Z se
způsobem využití „TI – technická infrastruktura“ a z převážné části pak jako plocha „NK krajinná zeleň“,
dle KN se jedná o zahradu. Dle údajů z KN nejsou p.p.č. 6/2, 269/1 ani 273/1 ve vlastnictví oprávněného
investora.
Námitka uplatněná oprávněným investorem k plochám 47-P, 48-P a 61-Z v rámci opakovaného
veřejného projednání nebyla v souladu s § 53 odst. (2) stavebního zákona předmětem opakovaného
veřejného projednání. Jedná se tedy o námitku, která se nevztahuje k předmětu opakovaného veřejného
projednání, na kterou je v souladu s § 52 stavebního zákona nahlíženo jako na námitku uplatněnou po
termínu, ke které se nepřihlíží.
Povinností správce je sledovat stav a vývoj území v rámci územně plánovací činnosti dotčené obce.
Oprávněný investor neuplatnil připomínku k navrženým plochám v rámci společného jednání v roce
2015 ani námitku v rámci veřejného projednání v roce 2017.
Vyhovění námitce oprávněného investora, která se nevztahovala k předmětu opakovaného veřejného
projednání, by mohlo být považováno za rozpor s ochranou právní jistoty dalších účastníků, kteří svá
práva aktivně prosazovali již v průběhu společného jednání a veřejného projednávání územního plánu v
zákonem stanovených lhůtách pro uplatnění připomínek a námitek. Vymezení ploch 47-P, 48-P a 61-Z
jako ploch se způsobem využití „BV“ a „TI“ neznemožňuje oprávněnému investorovy jako správci
vodního toku, který je v územním a stavebním řízení dotčeným orgánem, vydat závazné stanovisko,
kterým omezí v případě zahájení územního nebo stavebního řízení výstavbu v částech ploch 47-P, 48-P
a 61-Z, kde by mohlo dojít k znemožnění údržby zakrytého koryta Štrbického potoka.
3) Námitka vznesená oprávněným investorem byla uplatněna k pozemkům p.č. 39/1, 39/53, 39/51, 39/52,
107, 106, 39/55, 39/56 a 70/1, k.ú. Štřbice, které jsou součástí zastavitelné plochy 53-Z se způsobem
využití „BV – bydlení venkovské“. Dle údajů z katastru nemovitostí (dále jen „KN“) nejsou dotčené
pozemky ve vlastnictví oprávněného investora.
Námitka uplatněná oprávněným investorem k ploše 53-Z je návrhem územního plánu respektována.
V textové části výroku v kapitole „D.2.2. Odvádění a likvidace odpadních vod“ je v bodě (D57) uvedeno:
„Kanalizaci v nově vymezených plochách změn navrhuje územní plán řešit jako oddílnou splaškovou“.
Námitka uplatněná oprávněným investorem k ploše 53-Z je návrhem Územního plánu Světec
respektována.
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K.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Podle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky
projednání Územního plánu Světec (dále jen ÚP) a zpracovali návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu ÚP Světec dle §50 odst. (3) a dle §52 odst. (3) stavebního zákona.
V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §50 odst. (3) stavebního zákona byly k návrhu ÚP uplatněny 3
připomínky:
1. Kalina Pavel, Hřbitovní 3311, Teplice
2. Klement Karel, Úpoř 33, Světec
3. ABS – stavební společnost s.r.o., Teplická 4, 418 01 Bílina
V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §52 odst. (3) stavebního zákona byla k návrhu ÚP uplatněna 1
připomínka a to připomínka od České dráhy, a.s., která byla pouze upozorněním na vlastnické vztahy ČD, a.s. v
řešeném území a upozorněním za jakých podmínek lze zřizovat a provozovat stavby v ochranném pásmu ČD.
Mimo uvedené nebyly ČD, a.s. uplatněny žádné jiné připomínky a námitky. Připomínka uplatněná ČD, a.s. byla
vyhodnocena jako připomínka souhlasná, která nevyžaduje úpravu návrhu ÚP.
Návrh vypořádání připomínek byl v souladu s §53 odst. 1 stavebního zákona projednán a odsouhlasen dotčenými
orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem.
Jednotlivé připomínky a jejich vyhodnocení:
V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §50 odst. (3) stavebního zákona byly k návrhu ÚP uplatněny připomínky:

1.

Kalina Pavel, Hřbitovní 3311, Teplice

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 27.08.2017 a zaregistrována pod č.j.: MUBI
32596/2015.
TEXT PŘIPOMÍNKY:
V roce 2014 jsem zakoupil cca 7ha pozemků v k.ú. Světec obec Štrbice. Téměř všechny hodlám ponechat ve
stávajícím užití, kromě pozemku 316/7, k.ú.Štrbice, který je dle k.n. jako „ostatní plocha“. Tento pozemek hodlám
využít pro svoji podnikatelskou činnost a bydlení. Vzhledem k tomu, že moji činností jsou: „Práce spojené
s pěstováním lesa“, požaduji, aby tento pozemek byl v ÚP obce Světec vymezen dle připojeného nákresu z části
pro výrobu a sladování a z části pro mé bydlení.
NÁVRH ROZHODNUTÍ
Připomínce se nevyhovuje.
ODŮVODNĚNÍ:
Pozemek p.p.č. 316/7 se nachází uvnitř souvislých pozemků krajinné zeleně, zcela mimo zastavěné území sídla
Štrbice a bez odpovídajícího dopravního přístupu a inženýrských sítí. Zároveň je celý pozemek součástí
chráněného ložiskového území a evidovaného výhradního ložiska. Důvodem pro nevyhovění připomínce je tedy
zejména ochrana volné krajiny před zakládáním solitérní zástavby a fragmentací, ochrana souvislých pásů
krajinné zeleně a ochrana nerostných surovin - §15, odst. 1 horního zákona (neumisťování staveb
nesouvisejících s dobýváním výhradního ložiska). Zájem žadatele o změnu využití území nepřevažuje nad
veřejným zájmem na ochranu nerostných zdrojů a ochranu krajiny.
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2.

Klement Karel, Úpoř 33, Světec

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 03.09.2017 a zaregistrována pod č.j.: MUBI
33278/2015.
TEXT PŘIPOMÍNKY:
Na základě mi dostupných informací se dosavadní záměr zela neshoduje s mou žádostí podanou na obecní úřad
ve Světci. Poněvač pozemek p.p.č. 319, k,ú.Pohradice je členitého charakteru. Dotčené rozhodnutí dle mých
informací nevyhovuje nejen mě, ale taktéž urbanistickému vzhledu a rázu Krajiny. Z těchto důvodů se odvolávám
na mou již podanou žádost v níž doslovně požaduji o překvalifikování pozemku p.p.č. 319, k.ú.Pohradice
z ostatních ploch na stavební parcelu o celkové rozloze 3604 m2.
NÁVRH ROZHODNUTÍ
Připomínce se nevyhovuje.
ODŮVODNĚNÍ:
Část předmětného pozemku byla v návrhu ÚP pro společné jednání zahrnuta do zastavitelné plochy 56-Z s
navrhovaným využitím – individuální rekreace. Pozemek se nachází jižně od sídla Úpoř, zcela mimo zastavěné
území. S ohledem na situování pozemku v chráněném ložiskovém území a zároveň evidovaném výhradním
ložisku a na základě negativního stanoviska Obvodního báňského úřadu v Mostě byla tato plocha z návrhu ÚP
zcela vypuštěna a stabilizována jako plocha zeleně. Důvodem pro nevyhovění připomínce je tedy zejména
ochrana nerostných surovin s ohledem na §15, odst. 1 horního zákona (neumisťování staveb nesouvisejících s
dobýváním výhradního ložiska). Zájem žadatele o změnu využití území nepřevažuje nad veřejným zájmem na
ochranu nerostných zdrojů a ochranu krajiny.
V rámci veřejného projednání pan Klement již neuplatnil připomínku ani námitku k návrhu řešení p.p.č.
319 v k.ú. Pohradice.

3.

ABS – stavební společnost s.r.o.

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 28.08.2017 a zaregistrována pod č.j.: MUBI
32713/2015.
TEXT PŘIPOMÍNKY:
Naše připomínka se týká pozemků č. 1/1, 35/4, 233, 37, 1/3, 38, 1/5, 457/2, 457/3, 455/9, 455/4 a 5/1 v k.ú.
Světec a staveb na těchto pozemcích, které jsou vlastnictvím naší společnosti, a využíváme je k naší činnosti.
V tomto návrhu jsou výše uvedené pozemky navrženy pro přestavbu na plochy smíšené obytné a plocha bydlení.
V odůvodnění návrhu ÚP v části b, čl. 19 se hovoří m.j. o využití ploch opuštěných průmyslových areálů a
následně o částečném využívání stav. ploch našeho areálu pro skladování materiálů. S tímto hodnocením
rozhodně nesouhlasíme. Bohužel musíme konstatovat, že v průběhu zpracování návrhu ÚP s námi nikdo o
využití areálu a naších záměrech nejednal a nezajímal se o jeho využití.
Jak již autor návrhu ÚP sám označil toto území za původní hospodářské zázemí zámku je tedy historicky
využívané k takovýmto účelům a je tomu tak dodnes.
Naše společnost od samého počátku své činnosti (r. 1992) areál využívá a od r. 1996, kdy se podařilo pozemky i
stavby odkoupit jej postupně rekonstruujeme a modernizujeme, vždy s ohledem na snižování možných
škodlivých dopadů činnosti na životní prostředí a energetické úspory. Došlo k rekonstrukci a přístavbě provozního
objektu, k rekonstrukci obvodových zdí (oplocení) areálu, k výstavbě nové technologie betonárny SB 30,
rekonstrukci sil na cement spolu osazením filtrů pro zamezení prašnosti, provedení bezprašných povrchů
příjezdové komunikace do areálu (asfalt), vnitřní komunikace a plochy panelové, příp. betonové. Byla provedena
plynofikace reálu. Součástí areálu je i památkově chráněný objekt bývalého pivovaru, na kterém rovněž postupně
probíhá oprava. Samozřejmě všechna tato i neuvedená díla si vyžádala velké finanční prostředky.

399

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ODŮVODNĚNÍ

Areál je intenzivně využíván pro činnost společnosti, kdy je v provozu betonárna, dále zde probíhá výroba
ocelové výztuže pro železobetonové konstrukce, je zde zámečnická dílna, příprava a výroba tesařských
konstrukcí vč. Bednění. Samozřejmě součástí je i skladování materiálu, parkování strojů a vozidel.
Naše společnost v současné době poskytuje práci cca 70 pracovníků, samozřejmě někteří jsou mezi i obyvateli
Světce. Naše společnost během posledních let také odkoupila bytový dům č.p. 54, kde bydlí i pracovníci naší
firmy nebo jejich rodinní příslušníci. I zde proběhla rekonstrukce – oprava střechy, výměna oken, rekonstrukce
rozvodů ZTI, soc. zařízení apod.
Naše společnost i nadále předpokládá plně využití areálu ke své činnosti a její další modernizaci a rozvoj.
Z těchto důvodů rozhodně nesouhlasíme s návrhem změny ÚP a naopak žádáme, aby tato lokalita byla dále
určena jako plochy pro výrobu a skladování.
NÁVRH ROZHODNUTÍ
Připomínce se vyhovuje částečně.
ODŮVODNĚNÍ:
Území je součástí centra obce a předmětné pozemky se nachází v bezprostřední blízkosti unikátního areálu
zámku a kostela sv. Jakuba Většího, který vykazuje vysokou historickou a architektonickou hodnotu. Spolu s
navazujícím areálem zámeckého parku se zároveň jedná o nejvýznamnější urbanistickou hodnotu celé obce.
Tyto hodnoty je nezbytné chránit pro současné i budoucí generace a územní plán představuje jeden z nástrojů
pro zajištění této ochrany. Pozemky byly původně součástí hospodářského zázemí zámku, stávající výroba
(betonárka) však již s funkcí zámku nijak nesouvisí a není tedy důvod ji v této poloze potvrzovat a dále rozvíjet.
Současná výroba zároveň degraduje charakter celého zámeckého areálu a výrazně ztěžuje, resp. znemožňuje
dopravní přístup do objektu zámku a sídla Obecního úřadu ze severní strany. Nebylo prokázáno, že zájem
žadatele o využití území převažuje nad veřejným zájmem na ochranu historických a kulturních hodnot území.
Z tohoto důvodu byla parcela s.t č. 5/1 stabilizována jako plocha venkovského bydlení a v území v rozsahu parcel
p.p.č. 35/4, 37, 38 a st. č. 1/1, 1/3, 233 (jižní část předmětných pozemků) byl potvrzen záměr přestavby a
začlenění do smíšeného venkovského území, v souladu se způsobem využití a charakterem navazujících ploch
centra obce.
Severní část předmětných pozemků, tj. parcely p.p.č. 455/4, 455/9, 457/2, 457/3 a st. 1/5 byly vymezeny jako
plocha pro drobnou výrobu, s ohledem na existující výrobní aktivity v této poloze a další rozvojové zájmy.
Řešení je kompromisem mezi ochranou historického prostředí, jeho hodnot a zajištěním harmonické funkční i
prostorové kompozice obce na jedné straně a historickým vývojem a realizovanými investicemi a zájmy vlastníka
na straně druhé. Výroba bude z části odsunuta do vzdálenější polohy od zámku a stanovením odpovídajících
podmínek využití ploch (regulativy) bude chráněno obytné území před negativními vlivy výroby.
V rámci veřejného projednání již společnost ABS s.r.o. neuplatnila připomínku ani námitku k návrhu
řešení p.p.č. 1/1, 35/4, 233, 37, 1/3, 38, 1/5, 457/2, 457/3, 455/9, 455/4 a 5/1 v k.ú. Světec.
V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §52 odst. (3) stavebního zákona nebyla k návrhu ÚP uplatněna žádná
připomínka, která by upozorňovala na nesoulad a vyžadovala úpravu návrhu ÚP.
V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §52 odst. (3) stavebního zákona byla k návrhu ÚP uplatněna připomínka:

4.

České dráhy, a.s., odbor správy a prodeje majetku, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina dne 10.08.2017 a zaregistrována pod č.j.: MUBI
32629/2017.
TEXT PŘIPOMÍNKY:
Předmětem návrhu ÚP Světec je aktualizace stávajícího ÚP v rozsahu administrativně správního obvodu Světec,
k.ú. Chotějovice, Chotovenka, Pohradice, Světec a Štrbice.
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V katastrálním území Chotějovice se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu ČD, uvedené dle
listů vlastnictví č. 529 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. Výše uvedený majetek (p.p.č. 224/6 a
224/5) je dotčen návrhem DI (značená cyklistická turistická trasa).
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s drahou upravuje
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb.
„stavební a technický řád drah“ v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné
činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně MD ČR a se souhlasem vlastníka pozemků.
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, st. org. úprava majetkoprávních vztahů
v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu
navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků.
Mimo uvedených není ze strany ČD k návrhu ÚP Světec námitek ani připomínek.
NÁVRH ROZHODNUTÍ
Bere se na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ:
Jedná se o připomínku oprávněného investora. Připomínka uplatněná Českými drahami, a.s., je upozorněním na
vlastnické vztahy ČD, a.s. v řešeném území a upozorněním za jakých podmínek lze zřizovat a provozovat stavby
v ochranném pásmu ČD. Územní plán se vlastnickými vztahy nezabývá.
V zákonem stanovené lhůtě v souladu s §52 odst. (3) stavebního zákona nebyla k návrhu ÚP uplatněna žádná
připomínka, která by upozorňovala na nesoulad a vyžadovala úpravu návrhu ÚP.
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L.

S E Z N A M P O U Ž I T Ý C H Z K R AT E K

a.s.
AGC
AGTC
AOPK ČR
AT
BK
BC
BJ
BD
BPEJ
č. j.
ČD
ČKA
ČOV
ČR
ČSN
ČÚZK
DI
DN
DP
DSP
DÚR
EIA
EO
EU
EVL
GIS
CHKO
CHLÚ
KM
KN
KÚÚK
LBC
LBK
LC
LK
MěÚ
MHD
MMR ČR
MPO ČR

akciová společnost
Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích
Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované přepravy a
souvisejících objektech
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
automatická tlaková stanice
biokoridor
biocentrum
bytová jednotka
bytový dům
bonitovaná půdně ekologická jednotka
číslo jednací
České dráhy
Česká komora architektů
čistírna odpadních vod
Česká republika
česká státní norma
Český úřad zeměměřičský a katastrální
dopravní infrastruktura
vnitřní průměr potrubí
dobývací prostor
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro územní rozhodnutí
environmental impact assessment
ekvivalentní obyvatel
Evropská unie
evropsky významná lokalita (soustava Natura 2000)
geografický informační systém
chráněná krajinná oblast
chráněné ložiskové území
katastrální mapa
katastr nemovitostí
Krajský úřad Ústeckého kraje
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Městský úřad
městská hromadná doprava
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
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MŠ
MÚ
MÚK
MŽP ČR
NKP
NN
NPÚ
NTL
OBÚ
OOLP
OP
ORP
OV
OŽP
PRVKÚK
PSÚ
PUPFL
PÚR ČR
RBC
RBK
RC
RD
RK
RURÚ
ŘSD ČR
SAS
SEA
SGS
STL
TERFN
TI
TJ
TNV
TPG
TUV
ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPm
ÚPO
ÚP SÚ
ÚR
URÚ

mateřská škola
Městský úřad
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nemovitá kulturní památka
nízké napětí
Národní památkový ústav
nízkotlaký
obvodní báňský úřad
odbor ochrany lesa a půdy
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
občanské vybavení
odbor životního prostředí a zemědělství
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
Plán společných zařízení
pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biocentrum
regionální biokoridor
regionální biocentrum
rodinný dům
regionální biokoridor
rozbor udržitelného rozvoje území
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Státní archeologický seznam
strategic environmental assessment (posouzení vlivů na životní prostředí)
státní geologická služba
středotlaký
Transevropská železniční síť nákladní dopravy (Trans European Rail Freight Network)
technická infrastruktura
Tělovýchovná jednota
technická norma vodního hospodářství
technická pravidla plynárenství
teplá užitková voda
území s archeologickými nálezy
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán města
územní plán obce
územní plán sídelního útvaru
územní rezerva / územní rozhodnutí
udržitelný rozvoj území
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ÚS
ÚSES
ÚTP
ÚÚR
V
VaK
VE
VN
VPO
VPS
VRT
VTL
VVN
Z
ZO
ZPF
ZŠ
ZÚR
ZÚR ÚK
ZVN

územní studie
územní systém ekologické stability
územně technický podklad
Ústav územního rozvoje
východní
Vodovody a kanalizace
větrné elektrárny
vysoké napětí
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
vysokorychlostní trať
vysokotlaký
velmi vysoké napětí
západní
zastupitelstvo obce
zemědělský půdní fond
základní škola
Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
zvláště vysoké napětí
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PŘÍLOHY
P.1. Tabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch
přestavby
Tabulka bilance kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v rámci ÚP Světec je přiložena na
samostatných listech formátu A3 za touto kapitolou, bezprostředně za přehledem metodiky výpočtu bilance kapacit
zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených pro jednotlivé způsoby využití.
Poznámka
Hodnoty vstupních parametrů výpočtu bilancí kapacit zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených v ÚP Světec pro
jednotlivé způsoby využití jsou stanoveny na základě analyzovaných trendů jednotlivých funkčních složek území (např.
velikost pozemku pro rodinný dům, vývoj celkové plochy bytové jednotky, obydlenost bytové jednotky apod.) nebo odborným
odhadem na základě předpokládaného nejpravděpodobnějšího možného způsobu zastavění (intenzita zastavění, charakter
zástavby, výška zástavby), který odpovídá stanovenému způsobu využití plochy a stanovenému cílovému prostorovému
uspořádání plochy stanovenému v ÚP Světec (podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, maximální výška
zástavby, typy struktury zástavby). Některé (zejména menší) plochy jsou bilancovány na základě odborného odhadu nebo
na základě existující parcelace. Hodnoty vstupních parametrů výpočtu bilancí kapacit ploch, které jsou v územním plánu
vymezeny na základě zpracované územní studie, jsou stanoveny na základě této územní studie (např. počet rodinných
domů apod.)

BYDLENÍ
Bydlení v rodinných domech (RD)

pl oc hy by dl ení v enk ov sk ého (B V )
pl oc hy s m íš ené oby t né – v enk ov sk é (S V )

počet RD =

×

počet BJ = počet RD × BJRD =

×

počet obyvatel = počet BJ × OBRD =

× BJRD
×

× BJRD × OBRD

Vysvětlivky
AB (%)

podíl výměry pozemků pro bydlení z celkové výměry dané plochy s rozdílným způsobem využití
(S)
Zbylý podíl z celkové výměry dané plochy (S) tvoří

- pozemky veřejné infrastruktury (pozemky veřejných prostranství, pozemky technické infrastruktury, pozemky pro
občanské vybavení – např. mateřská škola, základní škola, obchod, služby, kanceláře, ordinace lékařů) a
pozemky případných dalších jiných způsobů využití (např. řemeslné dílny apod.)

- podíl plochy na odpad bytů
- v případě podmínky vymezení ploch veřejných prostranství v zastavitelných plochách bydlení a rekreace větších
než 2 ha také plocha pro toto veřejné prostranství

BJRD (abs.)

počet bytových jednotek (BJ) v rodinném domu (průměrná cílová hodnota 1 BJ v RD)
průměrný počet bytů v rodinných domech dokončených v letech 1998 – 2010 v krajích ČR se pohybuje v intervalu
1,05 – 1,15 BJ17; do budoucna lze očekávat spíše trend snižování počtu bytových jednotek na jeden rodinný dům

Např. Vývoj bytové výstavby v Ústeckém kraji v letech 1998 až 2007 (ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Ústí nad
Labem, 2008)
17
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OBRD (abs.)

obydlenost bytové jednotky v rodinném domě (průměrná cílová hodnota obyvatel / BJ v RD)
průměrná cílová hodnota (pro rok 2035) je stanovena na 2,6 obyv. / BJ v RD

SB (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro bydlení, případně podíl
výměry plochy s rozdílným způsobem využití (např. plochy smíšené obytné) určený pro bydlení

SRD (m2)

výměra plochy pozemků pro bydlení připadající na jeden rodinný dům
řadový rodinný dům venkovský 350 – 450 m2
izolovaný rodinný dům v centrální části obce 800 – 1 000 m2
izolovaný rodinný dům v okrajových částech obce 900 – 1 200 m2
izolovaný rodinný dům venkovský v oddělených sídlech 1 000 – 1 400 m2

REKREACE
Rekreace hromadná

RH - rek re ac e hrom ad ná

počet lůžek =

×

počet zaměstnanců =

×
č

ůž

Vysvětlivky
HPP (m2)

hrubá podlažní plocha všech podlaží budov hromadného ubytování v dané ploše s rozdílným
způsobem využití (kontrolní hodnota) = SR × KZ × PODL

HPPL (m2)

hrubá podlažní plocha připadající na 1 lůžko
Stanovení hodnoty HPPL vychází z metodiky18

KZ (%)

koeficient zastavěnosti dané plochy objekty hromadného ubytování (průměrná cílová hodnota
se pohybuje mezi 0,15 – 0,25)
V rámci hodnoty KZ jsou zohledněny následující faktory

- maximální výška zástavby a typ struktury zástavby
- omezení v dané ploše (např. průběh koridoru pro umístění dopravní infrastruktury)
- pozemky veřejné infrastruktury (pozemky veřejných prostranství, pozemky technické infrastruktury, pozemky pro
občanské vybavení – např. mateřská škola, základní škola, obchod, služby, kanceláře, ordinace lékařů) a
pozemky případných dalších jiných způsobů využití (např. řemeslné dílny apod.)

- v případě podmínky vymezení ploch veřejných prostranství v zastavitelných plochách S, B, OS, RI, RN, RZ
větších než 2 ha také plocha pro toto veřejné prostranství

PODL (abs.)

18

předpokládaná průměrná podlažnost (počet nadzemních podlaží) – odborně stanovená na
základě stanovené maximální výšky zástavby (v ÚP) a za předpokladu, že podlažnost všech
objektů v ploše nedosáhne maximální výšky zástavby

Metody prognózy intenzit generované dopravy (Jan Martolos a spoluautoři, EDIP s.r.o., 2013)
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SR (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro rekreaci, případně podíl
výměry plochy s rozdílným způsobem využití (např. plochy smíšené obytné) určený pro rekreaci

Rekreace v zahrádkových osadách
RZ - rek reac e v z ahrádk ov ý c h os adác h

počet zahrádek =
Vysvětlivky
SR (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro rekreaci, případně podíl
výměry plochy s rozdílným způsobem využití určený pro rekreaci

SZAH (m2)

podíl z celkové výměry plochy na 1 zahrádku (středně velká zahrádka včetně podílu na
společných komunikacích), je stanoven na 450 m2 (obvyklá maximální výměra zahrádky
v osadách je 400 m2).

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
S V – pl oc hy s m íš ené oby t né - v enk ov sk é

počet zaměstnanců =

×

×

×

Č

Č

=

Č
Č

Poznámka
Pro účely zjednodušení je uváděno obecně občanské vybavení, které vyjadřuje střední hodnotu pro
administrativu, obchod a služby (a další pracovní příležitosti v terciéru).
Vysvětlivky
AČUPOV (%)

podíl celkové čisté užitné plochy občanského vybavení z celkové hrubé podlažní plochy objektu
(HPP); konstantní hodnota 0,5.
Stanovení konstantní hodnoty AČUPOV vychází z metodiky19

ČUPOV (m2)

průměrná cílová čistá užitná plocha občanského vybavení (kontrolní hodnota) – čistá výměra
plochy, která slouží výhradně danému využití občanského vybavení, tedy např. čistá plocha
kanceláří bez stavebních konstrukcí, bez komunikací (chodeb, schodišť, vstupních hal) a bez
veškerých vedlejších místností (skladů, šaten, toalet apod.).

ČUPOVZAM (m2) průměrná čistá užitná plocha občanského vybavení připadající na 1 zaměstnance (35 – 45 m2)

19

Metody prognózy intenzit generované dopravy (Jan Martolos a spoluautoři, EDIP s.r.o., 2013)
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KZ (%)

koeficient zastavěnosti dané plochy objekty občanského vybavení (průměrná cílová hodnota se
pohybuje mezi 0,15 – 0,4)
V rámci hodnoty KZ jsou zohledněny následující faktory

- maximální výška zástavby a typ struktury zástavby
- omezení v dané ploše (např. průběh koridoru pro umístění dopravní infrastruktury)
- pozemky veřejné infrastruktury (pozemky veřejných prostranství, pozemky technické infrastruktury)
PODL (abs.)

předpokládaná průměrná podlažnost (počet nadzemních podlaží) – odborně stanovená na
základě stanovené maximální výšky zástavby (v ÚP) a za předpokladu, že podlažnost všech
objektů v ploše nedosáhne maximální výšky zástavby

SOV (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro občanské vybavení, případně
podíl výměry plochy s rozdílným způsobem využití (např. plochy smíšené obytné) určený pro
občanské vybavení

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT
OS - s port

hrací plocha HP =
počet diváků =
počet sportovců =
počet zaměstnanců = (stanoven odborným odhadem)
Vysvětlivky
HP (m2)

hrací plocha

HPSPORT (m2)

podíl výměry hrací plochy na 1 sportovce z celkové výměry hrací plochy
Hodnota je stanovena na základě rešerše potenciálních typů hřišť a počtu hráčů, kteří je v jednu chvíli obvykle
využívají (např. počet hráčů basketbalu na výměru basketbalového hřiště apod.)
fotbalové hřiště220 m2 hřiště / 1 sportovce
basketbalové hřiště (2 družstva po 2x6 hráčích) 18 m2 hřiště / 1 sportovce
volejbalové hřiště (2 družstva po 2x6 hráčích) 7 m2 hřiště / 1 sportovce
univerzální hřiště 10 m2 hřiště / 1 sportovce
tenisový kurt (čtyřhra) 70 m2 hřiště / 1 sportovce
lední hokej (2 družstva po 3x6 hráčích) 50 m2 hřiště / 1 sportovce

SDIV (m2)

podíl z celkové výměry plochy na 1 diváka / na 1 místo v hledišti
Stanovení hodnoty SDIV (v Metodice značeno jako Sm) vychází z metodiky20

20

Metody prognózy intenzit generované dopravy (Jan Martolos a spoluautoři, EDIP s.r.o., 2013)
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SHP (m2)

podíl z celkové výměry plochy připadající na 1 m2 hrací plochy
Stanovení hodnoty SHP vychází z metodiky21

SS (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro sport, případně podíl výměry
plochy s rozdílným způsobem využití (např. plochy smíšené obytné) určený pro sport

VÝROBA
pl oc ha v ý roby a s k l adov ání – drobná a řem es l ná v ý roba ( V D)

počet zaměstnanců =

×

×

×

Č

Č

=

Č
Č

Vysvětlivky
AČUPV (%)

podíl celkové čisté užitné plochy výroby z celkové hrubé podlažní plochy objektu (HPP);
hodnota se pohybuje mezi 0,4 – 0,6
Zbylý podíl z celkové hrubé podlažní plochy všech podlaží výrobních objektů v dané ploše tvoří

- komunikační prostory ve výrobním objektu (schodiště, chodby, výtahové šachty, vstupní haly apod.)
- vedlejší místnosti (sklady, šatny, toalety, kanceláře apod.)
- plochy konstrukcí, technologie
ČUPV (m2)

průměrná čistá užitná plocha výroby (kontrolní hodnota) – čistá výměra plochy, která slouží
výhradně danému využití výroby, tedy čistá plocha výrobních prostorů (hlavních i vedlejších)
bez stavebních konstrukcí, bez komunikací (chodeb, schodišť, vstupních hal) a bez veškerých
vedlejších místností (skladů, šaten, toalet, kanceláří, apod.)

ČUPVZAM (m2)

průměrná cílová čistá užitná plocha výroby připadající na 1 zaměstnance za 1 směnu

21

Metody prognózy intenzit generované dopravy (Jan Martolos a spoluautoři, EDIP s.r.o., 2013)
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provozy malého a středního podnikání / drobná a řemeslná výroba cca 15 – 30 m2
lehký průmysl cca 20 – 50 m2
zemědělská výroba cca 50 – 80 m2

KZ (%)

koeficient zastavěnosti dané plochy výrobními objekty (průměrná cílová hodnota se pohybuje
mezi 0,1 – 0,5)
V rámci hodnoty KZ jsou zohledněny následující faktory

- maximální výška zástavby a typ struktury zástavby
- omezení v dané ploše (např. průběh koridoru pro umístění dopravní infrastruktury)
- pozemky veřejných prostranství, pozemky technické infrastruktury, pozemky pro jiné využití než výroba
(podnikové prodejny, podniková administrativa apod.)

PODL (abs.)

předpokládaná průměrná podlažnost (počet nadzemních podlaží) – odborně stanovená na
základě stanovené maximální výšky zástavby (v ÚP) a za předpokladu, že podlažnost všech
objektů v ploše nedosáhne maximální výšky zástavby

SV (m2)

celková výměra plochy s rozdílným způsobem využití určená pro výrobu, případně podíl výměry
plochy s rozdílným způsobem využití (např. plochy smíšené obytné) určený pro výrobu
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P.2. Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků
vymezení ploch změn na zemědělský půdní fond
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