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ÚVOD: 
 

Základní údaje 
 
POŘIZOVATEL: 
Magistrát města Ústí nad Labem 
Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Oddělení územního plánování  
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem 
 
URČENÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA (dále jen určený zastupitel): 
Karel Jungbauer. 
 
ORGÁN PŘÍSLUŠNÝ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
Zastupitelstvo obce Velké Březno 
 
POČET LISTŮ A PŘÍLOH: 
Text zadání - 27 stran + 2 přílohy 
 

Důvody pro pořízení Územního plánu Velké Březno a stanovení hlavních cílů rozvoje území  
 
Zastupitelstvo obce Velké Březno na svém jednání dne 22. 06. 2020 usnesením č. 208/2020 bod II. schválilo 
pořízení Územního plánu Velké Březno z vlastního podnětu s prvky regulačního plánu (ve smyslu §44 písmeno 
a) Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Usnesením Zastupitelstva obce Velké Březno č. 208/2020 bod I. ze dne 22. 06. 2020 bylo zrušeno 
usnesení č. 131/2016 ze dne 25. 04. 2016 a usnesení č. 31/2018 ze dne 26.11.2018. Určeným zastupitelem byl 
pověřen usnesením Zastupitelstva obce Velké Březno č. 208/2020 bod III. ze dne 22. 06. 2020, zastupitel obce 
Velké Březno Karel Jungbauer. 
 
Hlavním úkolem nového územního plánu je navrhnout udržitelnou koncepci rozvoje obce Velké Březno, 
zohledňující zájmy ochrany hodnot území s využitím vlastního rozvojového potenciálu obce i polohy obce Velké 
Březno. 
 
Hlavním cílem nového územního plánu je navrhnout udržitelnou koncepci rozvoje obce Velké Březno v souladu 
s úkoly a cíli územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního zákona. Územní plán bude vycházet z ochrany  
a rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území a z udržitelného rozvoje území.  
 
Pro zpracování návrhu Zadání Územního plánu Velké Březno byly využity, 5. úplná aktualizace územně 
analytických podkladů ORP Ústí nad Labem 2020, 5. úplná aktualizace ÚAP ÚK 2021, poskytnuté informace  
a formulované záměry vedení obce Velké Březno i podněty do nového územního plánu evidované obcí Velké 
Březno, poskytnuté oddělení územního plánování Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu 
města Ústí nad Labem. 
 

Obec Velké Březno žádostí ze dne 22. 08. 2016 evidovanou dne 28. 08. 2016 pod č. j. MM/OIUP/OUP/391/16 
požádala Magistrát města Ústí nad Labem jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování ve smyslu 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) o pořízení Územního plánu Velké Březno. 

 
Stávající Územní plán obce Velké Březno byl zhotoven, projednán a zastupitelstvem obce schválen dne  
03. 10. 2001 s nabytím účinnosti dne 18. 10. 2021. Projektantem územního plánu byla Ing. arch. Jitka Fikarová. 
Tento územní plán byl změněn: 

- změnou č. 1 ÚPnO Velké Březno chválenou dne 15.12.2003 s nabytím účinnosti dne 01.01.2004 

- změnou č. 2 ÚPnO Velké Březno schválenou dne 12.06.2006 s nabytím účinnosti dne 29.06.2006 

- změnou č. 4 ÚPnO Velké Březno schválenou dne 27.11.2012 s nabytím účinnosti dne 12.12.2012 
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Identifikační údaje a vymezení řešeného území: 
 

Identifikační údaje, vymezení řešeného území Ústí nad Labem 
 
Kraj:    Ústecký 
ORP:    Ústí nad Labem 
Obec:    Velké Březno 
Výměra:   810,75 ha (ČSÚ) 
Počet obyvatel:   2.322 (ČSÚ – k 31.12.2020) 
 
Počet katastrálních území: 3  
Katastrální území: Velké Březno, Vítov u Velkého Března, Valtířov nad Labem 
 

Součástí obce Velké Březno je místní část: Valtířov, Vítov u Velkého Března, Velichov, Varta 
 
Sousedící obce: Ústí nad Labem, Povrly, Malé Březno, Homole u Panny, Malečov) 
 

Sousední katastrální území jsou:  

k. ú. Svádov, Olešnice u Svádova, Neštěmice, Mojžíř (město Ústí nad Labem), Neštědice, Povrly (obec Povrly), 
Malé Březno nad Labem, Leština u Malého Března (obec Malé Březno), Suletice (obec Homole u Panny), Horní 
Zálezly, Březí u Malečova (obec Malečov). 
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Řešené území: 
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OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
 

Úvod  
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. 
A.1.  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. 
A.2.  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejich změn. 
A.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 umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

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

prověřit. 
 
C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, 

pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 
 
D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách  

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody  
o parcelaci. 

 
E. Požadavek na zpracování variant řešení. 
 
F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 

měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 
 
G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
Shora uvedené body zahrnují: 

- upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje, 

-  upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem, 

- upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení  
v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů, 

- další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle  
§ 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 
Použité zkratky 
Vymezení pojmů 
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Zastupitelstvo obce Velké Březno na základě zmocnění uvedeného v § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), stanoví 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona, § 11 odst. 2 a 3 a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), tyto hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP: 

 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ 
DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU 
CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 
Požadavky vyplývající z PÚR 

P 1. Návrh územního plánu bude vycházet z republikových priorit formulovaných v kapitole  2.2. PÚR, 
přičemž vazba na jednotlivé priority dle PÚR bude podrobně popsána v odůvodnění návrhu ÚP. 
 

P 2. Návrh ÚP bude zpracován v souladu s kapitolou 3.2. PÚR, ve které jsou stanoveny: 
- v čl. 38 Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území. 
- v čl. 39 Úkoly pro územní plánování mimo písm. c), d) a e).  

 
P 3. Řešené území dle PÚR spadá do rozvojové oblasti „OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem" (čl. 45), 

která zahrnuje území obcí z ORP Ústí nad Labem, ORP Teplice (bez obcí v jižní části) a ORP Děčín 
(jen obce v severozápadní části). Návrh územního plánu bude respektovat, že řešené území je 
součástí rozvojové oblasti OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Návrh územního plánu bude dále 
respektovat východiska, které vyplývají z PÚR kap. 3.1, čl. 34 a 35. 
 

P 4. Řešené území je součástí specifické oblasti republikového významu SOB9, ve které se projevuje 
aktuální problém ohrožení území suchem.  
Pro řešené území vyplývají tyto požadavky:  
- Vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích 
retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování 
odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, 
luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní 
sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní 
sítí, vsakovacími travními pruhy),  
- vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 
vodních prvků v krajině,  
- vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích,  
tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování 
vody,  
- vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, 
zasakovacích pásů a příkopů,  
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení 
požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro 
infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem 
na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody,  
- pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat 
i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména územní 
studie krajiny. 
 

Požadavky vyplývající z ÚPD ÚK 
P 5. Základní koncepce rozvoje bude vycházet z priorit Zásad územního rozvoje. Jedná se zejména 

o priority, které požadují vyvážený rozvoj pilířů udržitelného rozvoje a vytváření podmínek pro péči 
o hodnoty území. Naplňování jednotlivých priorit bude vyhodnoceno v rámci Odůvodnění 
v kapitole vyhodnocení souladu Územního plánu se ZÚR. 
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P 6. Návrh ÚP bude zpracován dle požadavků stanovených v ZÚR, týkajících se správního území obce, 
obzvláště: 

- čl. [2] Základní priority (1) a (2), 
- čl. [3] Životní prostředí (3), (4), (5), (6) a (7), (7a), (7b), 
- čl. [4] Hospodářský rozvoj (8), (9), (10), (11), (12) a (14), 
- čl. [5] Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti (15), (16) a (18), 
- čl. [6] Dopravní a technická infrastruktura (19), (19a), (20), (24), (29), (31), (32) a (33), 
- čl. [7] Sídelní soustava a rekreace (34), (34a), (37) a (38), 
- čl. [8] Sociální soudržnost obyvatel (39), (40), (41), 42) a (43), 
- čl. [9] Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami     

           (44),(45), (45a) a (46). 
 

ZÚR ÚK zpřesnily rozvojovou oblast nadmístního významu OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem, 
do které řešené území spadá, a stanovily úkoly územního plánování, které je třeba v návrhu ÚP 
respektovat a v odůvodnění jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP.  

 Respektovat úkoly pro územní plánování, které zpřesňují územní podmínky koncepce 
ochrany a rozvoje civilizačních, kulturních a přírodních hodnot území.  

 Pro plánování a usměrňování územního rozvoje rozvojové oblasti ZÚR ÚK zpřesňují úkoly 
pro územní plánování, stanovené v PÚR, takto:  

- Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení 
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.  
- Podporovat kooperaci městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplic, při 
respektování autonomie obou sídel. V prostoru na jih od silnice I/13 vytvářet pro obě 
města společně využívanou, propojující polyfunkční krajinu zahrnující:  
⇒ příměstskou rekreační oblast, obsahující rekultivaci a revitalizaci prostoru bývalého 
lomu Chabařovice,  
⇒ řešení dopravního obchvatového systému, na východním okraji Teplic (Doubravská 
spojka),  
⇒ výhledový záměr upřesnění koridoru vysokorychlostní železniční trati (VRT) 
meziměstským prostorem Ústí n. L. – Teplice, přičemž je nutné sledovat možnost vazby 
VRT na železniční a dopravní uzel rozvojové oblasti.  
- Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch 
typu brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách 
nadmístního významu.  
- Chránit a rozvíjet rekreační zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplice, 
zamezit případným hrozbám znehodnocení území nevhodnou výstavbou (např. parky 
větrných elektráren).  
- Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí charakteristické znaky 
rozvojové oblasti: zejména rámec území tvořený Krušnými horami a Českým 
středohořím.  
- Sledovat na území rozvojové oblasti možnosti zlepšení plavebních podmínek na Labi, 
při respektování hledisek ochrany krajiny a přírody. 
- Usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje kraje vyplývající  
z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ). 
- Řešit územní souvislosti spojené s vybudováním zařízení typu veřejný terminál  
a přístav s vazbou na logistické centrum na území města Ústí nad Labem a přilehlých 
obcí. 

 Požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření (kromě ÚSES), návrhů, asanací, územních rezerv, 
rozvojových oblastí, rozvojových os, specifických oblastí a krajinných celků. 
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Požadavky vyplývající z ÚAP 
P 7. Návrh ÚP zohlední požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních závad  

a hygienických zásad (ÚAP 2020: D02 a H07), požadavky na využití potenciálů rozvoje území  
(ÚAP 2020: P41, P42, P43, P44 a P49), požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativních 
vlivů v území (ÚAP 2020: T18) a prověří požadavky na zmírnění nebo omezení vzájemných střetů 
záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami  
v území ( ÚAP 2020: L12, L18, L19 a L63). 

Aktuální vyváženost územních podmínek v obci 
Pilíř příznivého 

životního prostředí 
Pilíř sociální 

soudržnosti obyvatel 
Pilíř příznivých hospodářských 

podmínek 
Kategorie zařazení 

obce 

+ + + 1 

 
P 8. Základní koncepce návrhu územního plánu bude vycházet z pozitivních vlivů a skutečností obce 

Velké Březno, v nichž zejména převažují: 
- geografická poloha obce v blízké dostupnosti Prahy a Drážďan (za předpokladu vybudování 

terminálu VRT v Ústí nad Labem, 
- dopravní vazby na město Ústí nad Labem a město Děčín, 
- obec s dostatkem ploch pro bydlení v okrajových zónách a ve vnitřních rezervách obce, 
- obec umístěná v dramatické a atraktivně výškově členité krajině CHKO Českého Středohoří  

v údolí řeky Labe (EVL), 
- obec s turistickým potenciálem, s řadou příležitostí pro individuální rekreaci v blízkém okolí, 

historické, kulturní a přírodní hodnoty v místě (např.: zámek, přírodní památka Magnetovec, 
výchozí bod pro Zubrnickou muzeální železnici) a další místa v okolí obce, 

- obec ležící na evropské cyklostezce, 
- dobré napojení na železnici, 
- obec s velkým rekreačním potenciálem spočívajícím v umístění v CHKO České středohoří, 
- vybavení sociální a občanské infrastruktury, možnost nárůstu bytového fondu, rekonstrukce 

řady objektů, 
- stabilní sociální prostředí,  
- relativní dostatek stávajících ploch veřejné zeleně, 
- relativní dostatek ploch pro výrobu, 
- dostatek pracovních příležitostí v místě a v okolí (Ústí nad Labem, Děčín), 
- vybavení technickou infrastrukturou, 
- nedostatek ploch pro dopravu v klidu, 
- potenciál využití ploch bývalé loděnice ve Valtířově. 

 
P 9. Základní koncepce návrhu územního plánu bude současně eliminovat negativní vlivy obce Velké 

Březno, v nichž zejména převažují: 
- chybějící centrum obce, veřejné prostranství typu náměstí/náves je obtížně identifikovatelné, 
- nedostatek kvalitních a atraktivních veřejných prostranství, 
- nedostatečná občanská vybavenost 
- nevyužívání vnitřních rezerv pro rozvoj obce, nevyužívání brownfieldů, dlouhodobě nevyužité 

zastavitelné plochy pro bydlení a výrobu, 
- nedostatečné využívání dešťových vod, 
- záplavové území – (Q50), (Q100), 
- zatížené hlukem z automobilové a železniční dopravy, 
- dopravní bariéra v podobě železniční tratě 073 rozdělující obec 
- zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví - navýšení koncentrací 

imisního znečištění ovzduší u oxidu uhelnatého a prachových částic, které jsou důsledkem 
rostoucí automobilové dopravy a inverzí v údolních polohách, 

- sběrný dvůr a brownfield v jádru obce. 

Další požadavky 

P 10. Celkovou urbanistickou koncepci rozvoje obce Velké Březno je třeba založit na umístění obce 
v romantické krajině Českého středohoří, v malebném údolí řeky Labe. Obec s vysokou kvalitou 
života pro všechny generace, s širokou infrastrukturou, která nabízí možnosti práce, podnikání  
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a trávení volného času, zohledňující zájmy ochrany hodnot území s využitím vlastního rozvojového 
potenciálu obce a jedinečné polohy obce Velké Březno. 

P 11. Hlavním úkolem nového územního plánu je navrhnout udržitelnou koncepci rozvoje obce Velké 
Březno, zohledňující zájmy ochrany hodnot území s využitím vlastního rozvojového potenciálu 
obce a jedinečné polohy obce v Českém středohoří v sousedství regionálního centra města Ústí 
nad Labem jako sídla regionálního významu ČR. Územní plán akceptuje zájem o rozvoj obce Velké 
Březno, především v oblasti cestovního ruchu, ale i v oblasti vzdělávání, sportu a kultury. Rozvoj 
obce vnímat jako zlepšování dosavadního stavu, nikoliv jako expanzi a exploataci (dosud) 
nezastavěné krajiny, akceptuje rozvoj zejména s důrazem na zintenzivnění, zkvalitnění a zesílení 
prožitku obce. 

P 12. Územní plán bude v nezastavěném území důsledně chránit hodnoty volné krajiny, které jsou 
reprezentované zejména hodnotami estetickými, ekostabilizačními a rekreačními. V zastavěném 
území bude rozvoj obce směřován prostřednictvím posilování hodnot sídla a kvality života v obci,  
s respektem k jeho stávajícím urbanisticko – architektonickým hodnotám a posilování hodnot 
stávající zástavby obce.  

P 13. Územní plán bude důsledně chránit stavby a soubory zapsané jako památky a další historicky 
významné stavby, vymezené v rámci urbanistických a architektonických hodnot a doplňkových 
průzkumů a rozborů. Územní plán bude chránit a rozvíjet další neregistrované historické a kulturní 
hodnoty území s důrazem na zachování průmyslového dědictví a dědictví z období do poloviny  
20. století jako součást místní identity obce. 

P 14. Návrh územního plánu bude chránit a rozvíjet hodnoty na území obce a vyzdvihne zejména 
základní památky a zajímavosti obce Velké Březno – zejména zámek Velké Březno (Nový zámek), 
kostel sv. Václava ve Valtířově, hrobka rodu Chotků ve Valtířově, Sloup čtrnácti svatých pomocníků 
ve Valtířově, Starý zámek, socha Sv. Petra a další. 

P 15. Územní plán bude dbát ve stabilizovaných plochách a ve vymezených zastavitelných částech území 
na vyváženou a charakteru prostředí odpovídající strukturu zástavby s náležitou kompozicí 
veřejných prostranství, na které bude navázáno odpovídajícím zastoupením občanské vybavenosti.  

P 16. Územní plán prověří a navrhne zapojení ploch kolem řeky Labe do systému veřejné zeleně 
s návazností na jádro obce. 

P 17. Návrh územního plánu prověří rozsah a potřebnost stávající zastavitelných ploch. 

P 18. Návrh územního plánu bude rozvíjet a posilovat historické osy obce jako významné prostorotvorné 
prvky. 

P 19. Návrh územního plánu bude rozvíjet předpoklady pro rekreaci s přednostním využitím přírodních 
ploch, rozvojové plochy bývalé loděnice Valtířov a další s důrazem na zajištění kvalitního řešení 
veřejných prostorů. 

P 20. Územní plán bude podporovat náhradu ploch brownfieldů, plochami plnohodnotné urbanistické 
struktury v těchto polohách. 

P 21. Územní plán využije potenciál území obce ve prospěch rekreačních funkcí a hospodaření v krajině. 

P 22. Územní plán maximálně využije potenciál vnitřních rezerv obce s důrazem na zachování a obnovu 
tradičních funkcí sídla a urbanistických struktur s ohledem na specifický charakter obce respektive 
jednotlivých lokalit sídla. 

P 23. Návrh ÚP v souladu s § 58 stavebního zákona vymezí hranici zastavěného území a uvede datum, ke 
kterému byla vymezena. (Základní členění, Hlavní výkres, Koordinační výkres). 
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A.1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Požadavky vyplývající z PÚR   

P 24. Návrh ÚP bude zpracován v souladu s kapitolou 2.2 PÚR, ve které jsou stanoveny republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména odst. (14), (14 a), 
(15), (16), (16a), (17), (18), (19), (21), (22), (24 a), (25), (26). 

P 25. Urbanistická koncepce územního plánu bude respektovat vyvolané dopravní vazby na existující 
železnice při spolupůsobení rozvojové dynamiky příslušných center osídlení. Řešené území má 
vazby na významný dopravní koridor konvenční železniční dopravy - ŽD-12 Trať Děčín–Nymburk–Kolín 

včetně Libické spojky, Golčův Jeníkov–Světlá nad Sázavou. Jedná se o tratě č. 073 Děčín–Ústí nad Labem-

Střekov, č. 072 Ústí nad Labem-Střekov–Lysá nad Labem.  

Požadavky vyplývající z ÚPD ÚK - ZÚR 

P 26. Návrh územního plánu bude zpracován v souladu s kapitolou 2. ZÚR, ve které jsou stanoveny  
v čl. [12] úkoly pro územní plánovaní, týkající se správního území obce, obzvláště (4), (6), (7), (8), 
(9) a (12). 
 

Požadavky vyplývající z ÚAP  

P 27. Územní plán bude s ohledem na prognostické bilance (demografické, urbanistické, dopravní atd.), 

zpracován s udržitelnou vizí pro období 20 let od okamžiku vydání územního plánu.  

P 28. Návrh územního plánu zohlední požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních  

a hygienických závad vyplývajících z kapitoly B.2 ÚAP ÚK.  

P 29. Návrh územního plánu zohlední požadavky na využití potenciálů rozvoje území, požadavky na 

odstranění nebo zmírnění negativních vlivů v území vyplývajících z ÚAP. 

P 30. Návrh územního plánu prověří možnosti odstranění dopravní bariéry – železniční trať procházející 

obcí. 

P 31. Návrh územního plánu stanoví podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití v souladu  
s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a v souladu s přílohou č. 7 
vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, které stanoví další podmínky: 

- pro budování doplňkové infrastruktury pro zatraktivnění vodních toků a ploch a jejich blízkého 
prostoru,  

- pro záměry v plochách zeleně či volné krajiny, v plochách rekultivovaných, 

- pro budování poldrů, nádrží a vsakovacích opatření na drobných vodních tocích v plochách 
vodních a vodohospodářských, plochách zeleně či plochách volné krajiny, 

- pro umístění protihlukových opatření, zejména v plochách dopravních, ev. v plochách 
sousedících, 

- pro umístění skladebných prvků ÚSES, s využitím překryvných ploch i ploch přírodních (tam, 
kde je to vhodné), 

- pro umístění venkovních center volnočasových aktivit, pěších tras a cyklotras, vodních prvků  
a parků v rámci ploch sídelní zeleně, ploch volné krajiny nebo jiných zastavěných či 
zastavitelných ploch, 

- pro umístění zeleně podél komunikací v rámci ploch dopravních nebo samostatně jako plochy 
ochranné a izolační zeleně, 

- pro umožnění umisťování staveb souvisejících s rozvojem hromadné dopravy, 
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- pro umožnění umisťování staveb souvisejících s rozvojem veřejné vodní dopravy v rámci 
příbřežních ploch nebo ploch samostatných, 

- pro volně přístupnou rekreační zeleň a lesoparky, 

- pro zajištění sběru, separace a využití odpadu, 

- pro zachování dostatečného rozsahu ploch schopných zajistit vsakování dešťové vody, 

- pro umožnění revitalizace území podél vodních toků a ploch a jejich využití k rekreaci, 

- prověří možnosti řešení dopravy v klidu, buď v plochách dopravních, nebo jako součást jiných 
ploch s rozdílným způsobem využití, 

- pro plochy zahrádek, resp. zahrádkářských kolonií jako ploch pro zahrádkářskou činnost dle 
zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon). 

 

P 32. Návrh ÚP zohlední požadavky vyplývající ze záměrů na provedení změn v území a zjištění  

a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu vyplývajících  

z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících  

z vlastností území (dále jen "limity využití území"). 

Další požadavky 
P 33. Návrh územního plánu prověří požadavky fyzických a právnických osob na stanovení ploch  

s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v příloze č. 1. 

P 34. V návrhu ÚP bude v souladu s § 18 odst. 1 stavebního zákona upřednostněn kvalitativní charakter 
rozvoje území na úkor kvantitativního (ve smyslu plošného rozsahu vymezených zastavitelných 
ploch), pokud je možné jej promítnout do urbanistické struktury. 

P 35. Návrh územního plánu se zaměří na odvrácení nepříznivých územních trendů, odvrácení 
dezurbanizačních trendů a tendencí, bude preferovat využití vnitřních rezerv obce a kvalitu bydlení 
(revitalizace částí obce), kvalitu veřejných prostranství, vybavenosti a propojení s krajinou 
systémem zelených ploch v zastavěném území. Návrh ÚP bude koncipován jako realistický, a to ve 
všech subsystémech území s těmito cíli:  

- přiměřený a proporcionální rozvoj území obce z hlediska uspokojování potřeb, dle aktuálních 

sociodemografických trendů, tendencí a budoucích prognóz, 

- hospodárný a efektivní rozvoj z hlediska provozu veřejné infrastruktury, 

- účelný, logický, prostorově a časově sousledný rozvoj z hlediska utváření celkové koncepce,  

s polyfunkčním pojetím využití území a s dostupností veřejných služeb nejlépe v docházkové 

vzdálenosti.  

P 36. Návrh územního plánu prověří v obytných územích s intenzivní formou zástavby posílení ochrany 
zeleně. 

P 37. Návrh územního plánu prověří zamezení takových staveb v obytných lokalitách, jejichž funkce, 
provoz a dopravní obsluha by znamenalo zhoršení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí 
a v nich samotných. 

P 38. Návrh územního plánu prověří a navrhne obzvláště v obytných lokalitách řešení dopravy v klidu  
a stanoví pro ně podmínky umístění zohledňující charakter území a urbanistickou strukturu 
zástavby s ohledem na ochranu komponované zeleně na plochách veřejného prostranství  
a ochranu veřejného prostranství jako takového. 

P 39. Základní podmínkou rozvoje obce Velké Březno bude udržitelný rozvoj území s důrazem na: 
- ochranu a rozvoj dochovaných přírodních, kulturních a urbanistických hodnot území,  
- zastavení rozrůstání obce do volné krajiny s cílevědomou ochranou volné krajiny a jejích 

hodnot,  
- umisťovat a soustřeďovat průmyslové (výrobní, logistické a skladové) aktivity, generujících 

zvýšené zátěže na obytné části obce, emise, nákladní dopravu a toky zboží v zastavěném 
území, mimo obytnou zástavbu. 
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P 40. Územní plán bude k popisu navrhovaných řešení přednostně užívat pojmy definované v právních 
předpisech, zejména ve stavebním zákonu a jeho prováděcích vyhláškách, v platném znění.  
V případě užití pojmů, které nejsou definovány v právních předpisech, bude tyto pojmy definovat 
způsobem zajišťujícím jejich jednoznačný výklad. V případě stanovení podmínečného využití ploch, 
budou podmínky stanoveny způsobem zajišťujícím jejich jednoznačný výklad v souladu s platnou 
legislativou. 

P 41. V souladu s ustanovením § 43 odst. 4 a 5 stavebního zákona, s požadavky Přílohy č. 7 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a s ustanovením § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, bude pro stanovení podmínek 
urbanistického uspořádání a využívání území, jakož i podmínek pro krajinné uspořádání a využívání 
území a jejich popisu celé správní území obce Velké Březno členěno na plochy. Tyto plochy budou 
vymezeny s ohledem na specifický charakter obce s velmi proměnlivými typy území, se specifickou 
polohou v morfologicky rozmanité krajině a budou popsány jako lokality. 

P 42. Návrh urbanistické koncepce bude definovat jako základní jednotku územního plánu „lokalitu“. 
Lokalitou je myšlena plocha s rozdílným způsobem využití, soubor těchto ploch s rozdílným 
způsobem využití nebo část této plochy s rozdílným způsobem využití, vymezená územním plánem, 
a to na základě převažujícího charakteru nebo na základě urbanistické struktury. Celé území obce 
Velké Březno bude členěno na lokality. Lokality budou označeny názvem a číselným, popřípadě 
písmenným kódem.   
 

P 43. Určujícím kritériem pro vymezení lokalit, bude stejný nebo obdobný charakter území, tj. jejich 
existující a navrhované uspořádání, se zohledněním historického uspořádání zástavby  
a krajiny a existující a navrhovaný způsob využití s cílem zachování svébytných charakterů částí 
obce i samostatných sídel v krajině. Cílový charakter jednotlivých lokalit bude definován základními 
vlastnostmi lokality a to: zastavitelnost, struktura, využití, stabilita v kombinaci s individuálním 
popisem a navrženým řešením ploch struktury. Nedílnou součástí cílového charakteru každé 
lokality bude návrh prvků veřejné infrastruktury. Jednotlivé prvky veřejné infrastruktury musí být 
vždy navrhovány a realizovány v souladu s cílovým charakterem lokality. Návrh územního plánu 
bude formulovat podmínky rozvoje jednotlivých lokalit. Textová část návrhu územního plánu bude 
obsahovat výčet regulací pro využití a uspořádání území lokality včetně individuálního popisu 
lokality. Pro celou lokalitu nebo pro její část může být stanoven individuální regulativ doplňující 
nebo rozvíjející regulativ obecný. Pro každou lokalitu bude vypracována doplňková informace  
k vymezení lokality a odůvodnění regulativů vázaných na lokalitu, případně definování přírodních  
a kulturních hodnot a limitů v území. Vymezení lokalit bude odůvodněno.  
 

P 44. Při vymezení hranic lokalit zpracovatel vezme v úvahu mimo jiné i výstupy ze zpracovaných 
územních studií. Zobrazení lokalit bude součástí Hlavního výkresu, ev. dalších výkresů nebo 
schémat výrokové části. tzn. ploch s rozdílným způsobem využití a specifickými požadavky na 
uspořádání (pozici, velikost a orientaci). 

 
P 45. Návrhem územního plánu budou stanoveny typy struktury, (včetně zásad prostorového 

uspořádání) každé lokality. Charakter lokalit tvoří soubor podstatných skutečností přírodně 
krajinných, urbánních a architektonických (zejména umístění v území, intenzita a kvalita zastavění, 
typ zastavění a míra stability), sociálně ekonomických a kulturně civilizačních, jejich projevů a jejich 
vzájemných vztahů a vazeb v celkové urbánní a krajinné struktuře, které určují podmínky  
a požadavky na utváření, to jest uspořádání a využití území. V souladu s ustanoveními § 3 odst. 4 
citované vyhlášky bude proto stanoven způsob využití území částečně jiným způsobem, než je 
stanoveno v § 4 až 19 citované vyhlášky. Při vymezování a popisu území přihlédne projektant  
i pořizovatel k ustanovení § 43 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Pořizování regulačních plánů, 
popřípadě opatřování územních studií, tím nebude dotčeno.  

 
P 46. Při návrhu urbanistické koncepce nových zastavitelných ploch nastavit takovou prostorovou 

regulaci, která zohlední vztah těchto ploch k jednotlivým částem sídla se specifickým charakterem 
a strukturou zástavby. 
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P 47. V návrhu územního plánu bude pro základní rozvojové (strategické) směry využit nástroj etapizace 
řešení prostorových, provozních, funkčních a časových souvislostí rozvoje území s využitím 
nástrojů stanovení pořadí změn v území a stanovení podmíněnosti rozvoje území realizací veřejné 
infrastruktury pro zajištění obsluhy území. 

P 48. Návrh územního plánu vytvoří předpoklady pro realizaci rekreačních ploch v areálu bývalé loděnice 
Valtířov. 

P 49. Návrh ÚP vytvoří územní předpoklady pro zlepšování kvalitního životního prostředí. 

P 50. V návrhu územního plánu budou respektovány priority a kritéria pro posuzování změn a stanovení 
podmínek nebo požadavků pro rozhodování: 
- pro hospodárnosti celku a jeho funkčních systémů, pro návaznost na dopravní systém, na 

systém obsluhy a dalších dílčích center, 
- na provázání systému hlavního centra a lokálních center a posilování jejich fyzických 

(prostorově, funkčně, hierarchicky - obslužně, atd.) charakteristik a jejich významů, 
- pro kvalitativní rozvoj bydlení, zejména diverzitou typů ploch pro bydlení a pro smíšené 

funkce. 
 

P 51. Návrh územního plánu bude respektovat požadavky na rozvoj obslužných a rezidenčních funkcí 
obce vycházející z širšího kontextu hospodářského a demografického vývoje. Zcela je vyloučen další 
rozvoj průmyslu a dalších výrob, který by svými negativními vlivy narušil kvalitu životního prostředí 
a kvalitu bydlení.  

P 52. V návrhu územního plánu budou navrženy úměrné rezervy pro dlouhodobý výhled. 

P 53. V návrhu územního plánu budou zváženy vhodné změny funkčního využití v zastavěném území  
a v již vymezených zastavitelných plochách v důsledku sociálně ekonomického vývoje. 

P 54. V návrhu územního plánu v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje obce nebudou na území obce 
umísťovány plochy pro výrobu a činnosti s negativními vlivy na životní prostředí a s vysokými 
dopravními nároky, prvotní zpracování surovin. 

P 55. V návrhu územního plánu budou zajištěny předpoklady pro zvyšování obytného standardu obce 
zejména důslednou ochranou stávajících veřejných prostorů, veřejné zeleně a míst pro 
krátkodobou rekreaci. 

P 56. Stávající objekty základního veřejného občanského vybavení chránit jako civilizační hodnoty území, 
plošnou regulací je stabilizovat a zamezit jejich kompletní konverzi na jiné funkce. 

P 57. V územním plánu budou navrženy rozvojové plochy pro kulturní, sportovně rekreační, školská  
a společenská zařízení, zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb. 

P 58. V územním plánu budou navrženy a chráněny plochy pro umístění veřejné a občanské vybavenosti 
ve vhodné docházkové vzdálenosti s využitím metodiky „Standardy dostupnosti veřejné 
infrastruktury“ dostupné na MMR v sekci „Stanoviska a metodiky“. 

P 59. V urbanistické koncepci územního plánu se návrh při řešení urbanistických problémů územního 
plánu soustředí zejména na stabilizaci a rozvoj tradiční struktury sídla - rozvoj obce jako funkčně  
a prostorově ucelený útvar. 

P 60. Návrh ÚP bude eliminovat negativní střety výroby s dalšími funkcemi vložením přechodových 
funkcí (smíšená území, koridory zeleně). 

P 61. Návrh ÚP bude nové zastavitelné plochy navrhovat s vazbami na zastavěná území při zohlednění 
kvality životního prostředí, ekologické únosnosti území.   Nově navržené zastavitelné plochy budou 
kriticky posouzeny zejména s ohledem na vyvolanou potřebu dopravní a technické infrastruktury. 
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P 62. Návrh ÚP bude při navrhování nových zastavitelných ploch dbát na právní kontinuitu v území, 
zohledňovat a respektovat platná územní rozhodnutí a stavební povolení, jakožto limity v území  
a tyto průběžně během zpracování návrhu aktualizovat. 

P 63. Návrh ÚP bude plochy skladebných prvků ÚSES přednostně vymezovat jako plochy překryvné, 
přírodní plochy podle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů pouze v nezbytně nutných případech (v nezastavěném území, 
v chráněných oblastech, apod.). 

P 64. V návrhu ÚP budou prověřeny a vymezeny plochy pro hromadnou a individuální rekreaci, zejména 
s akcentem na využití ploch podél řeky Labe.  

P 65. Návrh územního plánu po prověření zohlední výstupy architektonických soutěží. 

P 66. Návrh ÚP prověří vymezení rozvojových a přestavbových ploch na základě vyhodnocených 
podnětů právnických a fyzických osob. Územní plán zohlední schválené územní studie k platnému 
územnímu plánu. 

P 67. V návrhu územního plánu budou stanoveny prvky regulačního plánu pro celé území obce se 
stanovením základních prvků prostorového uspořádání pro plochy s rozdílným způsobem využití  
a v odůvodnění určí jednotlivě pro každou lokalitu jejich potřebu pro stanovení podrobnějšího 
řešení struktury území s cílem ochrany hodnot v území. 

P 68. Prvky regulačního plánu budou stanoveny s ohledem na ochranu nezastavitelných přírodních  
a urbanistických os a průhledů, výškové hladiny zástavby, objemové regulace zástavby, stavebních 
čar stabilizované zástavby, ochranu hodnot území a další hodnoty v území lokalit. Výsledek  
v podobě vydaného územního plánu bude transparentní, nediskriminační a zvolená regulace bude 
přiměřená deklarovanému cíli. 

P 69. Návrh územního plánu prověří stanovení přísnějších regulací, včetně výškových, na ochranu 
charakteru zástavby i ve stabilizovaných plochách sloužících k bydlení, včetně řádného zdůvodnění. 
Plochy určené pro stanovení regulací budou zařazeny do ploch s prvky regulačního plánu nebo 
rozhodování o změnách v území daných ploch bude podmíněno vydáním regulačního plánu. 

P 70. Návrh územního plánu kriticky posoudí způsob využití zahrádkářských kolonií a chatových osad  
v platném územním plánu s ohledem na ochranu charakteru území. 

P 71. Plochy budou označeny plošným grafickým symbolem a dále textovým indexem se zkratkou typu 
plochy. Plochy změn (zastavitelné plochy a plochy přestaveb, a plochy změn v krajině) budou 
označeny jednoznačným identifikačním kódem plochy. Plochy stabilizované (zastavěné  
i nezastavěné) budou vyjádřeny plným plošným symbolem. Plochy změn budou vyjádřeny jiným 
plošným symbolem.  

P 72. Návrh územního plánu zohlední zejména Strategický plán rozvoje obce Velké Březno, Koncepci 
ochrany před následky sucha pro území České republiky, aktualizované Zásady urbánní politiky, 
Koncepci nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030, Koncepci veřejné 
dopravy pro období 2020 - 2025 s výhledem do roku 2030, Surovinovou politiku České republiky 
v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a schválené územní studie. 

P 73. Návrh územního plánu po prověření zohlední podklady, které nemají charakter územní studie 
(např. koncepce cyklistických tras, koncepční materiály týkající se dopravy, Demografická studie 
pro území ORP Ústí nad Labem, urbanistické studie prověřené ve smyslu § 185 odst. 4 stavebního 
zákona. 

P 74. V územním plánu bude navržena urbanistická koncepce zástavby obce Velké Březno po prověření 
možnosti odstranění dopravní bariéry v podobě železniční trati, se zohledněním strategických 
záměrů nadmístního významu (dopravní koridor C-E61 (Děčín–Nymburk–Kolín včetně Libické 
spojky, Golčův Jeníkov–Světlá nad Sázavou) (v řešeném území se jedná o trať č.073). 
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P 75. V územním plánu budou prověřeny a případně navrženy nové plochy pro rozvoj či rozšíření 
pohřebišť. 

 

A.2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ 

INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJICH ZMĚN 

Požadavky vyplývající z PÚR: 

P 76. Návrh ÚP bude zpracován v souladu s kapitolou 2.2 PÚR, ve které jsou stanoveny republikové 

priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména odst. (20), (20a), 

(23), (24), (29) a (30). 

 

Návrh ÚP zpřesní vymezené koridory a plochy: 

Železniční doprava 
P 77. Návrh územního plánu zabezpečí územní podmínky pro Koridor konvenční železniční dopravy  

ŽD-12 Trať Děčín–Nymburk–Kolín včetně Libické spojky, Golčův Jeníkov–Světlá nad Sázavou. Jedná 
se o tratě č. 073 Děčín–Ústí nad Labem-Střekov, č. 072 Ústí nad Labem-Střekov–Lysá nad Labem. 

Vodní doprava 
P 78. Návrh územního plánu vytvoří územní podmínky pro Koridor VD1 pro zabezpečení splavnosti Labe 

jako vodní cesty mezinárodního významu. Součást TEN-T. 

Požadavky vyplývající z ÚPD ÚK - ZÚR: 

Návrh ÚP zpřesní vymezené koridory a plochy: 

Železniční doprava  

P 79. Koridor C-E61 Děčín–Nymburk–Kolín včetně Libické spojky, Golčův Jeníkov–Světlá nad Sázavou. 
Jedná se o tratě č. 073 Děčín–Ústí nad Labem-Střekov, č. 072 Ústí nad Labem-Střekov–Lysá nad 
Labem. 

Vodní doprava 
P 80. Koridor (VD1/SHP) pro zlepšení plavebních podmínek Labe v úseku Střekov – státní hranice ČR/SRN 

– šířka koridoru je vymezena šíří vodního toku. 

Elektroenergetika - plochy a koridory pro lokalizaci velkých větrných elektráren, tj. zařízení, jejichž nosný 
sloup je vyšší než 35 m 

P 81. ZÚR ÚK nevymezují na území Ústeckého kraje konkrétní plochy a koridory pro výstavbu velkých 
větrných elektráren a staveb souvisejících. Návrh územního plánu bude zpracován v souladu  
s kapitolou 4.4. ZÚR, ve které jsou stanoveny v čl. [174] obecné úkoly pro územní plánovaní 
související s lokalizací větrných elektráren. 

 
Požadavky vyplývající z ÚAP  
Koncepce vodní dopravy: 

P 82. Návrh územního plánu navrhne opatření a stanoví podmínky pro umožnění umisťování staveb 
souvisejících s rozvojem vodní dopravy a rekreaci na řece Labi. 

P 83. Prověřit aktuálnost záměru výstavby VD Malé Březno a souvisejících plochy zátopy VD Malé 
Březno, případně plochy záměru zahrnout do územní rezervy. 

Koncepce cyklistické a pěší dopravy: 
P 84. Návrh územního plánu navrhne opatření a stanoví podmínky pro cyklistickou dopravu. 

P 85. Návrh územního plánu prověří doplnění systému cyklistické dopravy spojující obec s jeho okolím. 
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Koncepce veřejné hromadné dopravy: 
P 86. Návrh územního plánu zajistí podmínky pro veřejnou hromadnou dopravu prostřednictvím 

doprovodných zařízení a přípustných funkcí v různých plochách.  
 
Koncepce technické infrastruktury - zásobování pitnou vodou: 

P 87. Návrh územního plánu stanoví koncepci zásobování obce pitnou vodou. 
 
Koncepce technické infrastruktury - odvádění a likvidace odpadních vod: 

P 88. Návrh územního plánu stanoví koncepci odvádění a likvidace odpadních vod. Při řešení 
odkanalizování sídel je nutné vycházet vedle Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Ústeckého kraje 
též z platného Národního plánu povodí Labe (NNP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe  
a ostatních přítoků Labe (PDP), ze kterých vyplývají požadavky na čištění odpadních vod  
a odkanalizování komunálních zdrojů odpadních vod. 

 
Koncepce technické infrastruktury - koncepce odvodnění území:  

P 89. Návrh ÚP vytvoří podmínky pro využívání, zadržování a vsakování dešťových vod jako zdroje vody 
přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence povrchových vod v území, v souladu s platným 
Národním plánem povodí Labe (NNP) a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních 
přítoků Labe (PDP). Návrhem územního plánu bude dále prověřena možnost oddělení odvodu 
srážkových vod doposavaď odváděných splaškovou kanalizací. 

Koncepce technické infrastruktury - zásobování elektrickou energií: 
P 90. Návrh územního plánu stanoví koncepci zásobování elektrickou energií. 

P 91. Návrh územního plánu prověří a stanoví podmínky rozvíjení užití obnovitelných zdrojů energie  
a druhotných zdrojů energie na území obce. 

Koncepce technické infrastruktury - zásobování teplem: 
P 92. Návrh územního plánu stanoví koncepci zásobování teplem. 

Koncepce odpadového hospodářství: 
P 93. Návrh územního plánu prověří a zajistí plochy pro udržitelné nakládání s odpady (sběr, 

shromažďování, skladování, úpravu, obchodování s odpady, využití a odstranění odpadů). 

Koncepce občanského vybavení: 
P 94. Návrh územního plánu bude respektovat stávající areály základního a dalšího občanského vybavení 

a stanoví podmínky pro jejich ochranu. 

P 95. Návrh vymezí plochy pro rozvoj občanského vybavení, ať už veřejné infrastruktury nebo soukromé.  

Koncepce veřejných prostranství 
P 96. Návrh ÚP stanoví základní strukturu veřejných prostranství obce včetně podmínek rozvoje  

z hlediska hierarchie jejich postavení ve struktuře obce. Zpracovatel územního plánu prověří 
podklady z akce revize veřejných prostranství (OGIS 2017).  

P 97. Návrh ÚP prověří využití vodních toků a blízkých prostor pro začlenění do základní struktury 
veřejných prostranství, typologicky se zelení a vodou, z důvodu klimatických změn. 

P 98. V návrhu územního plánu budou definovány podmínky pro umisťování venkovních center 
volnočasových aktivit, aby nebyla narušena pohoda bydlení v dané lokalitě a nebyla narušena 
funkce zeleně v dané lokalitě. 

Další požadavky 
Občanské vybavení 

P 99. Návrh územního plánu vytvoří podmínky pro sport a podporu činnosti sportovních subjektů. 
(Školní sport, vytvoření podmínek pro zdravotní prevenci a zdatnost (sportovní areály, hřiště), 
kvalitu života a relaxaci (bezpečná sportovní zařízení, dostatečná nabídka sportovního vyžití). 
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P 100. Návrh územního plánu vytvoří podmínky pro rozvoj a zkvalitnění veřejné i komerční občanské 
vybavenosti. 

Doprava 
P 101. Územní plán vymezí plochy a koridory veřejné dopravní infrastruktury. Veškerou infrastrukturu  

v území je třeba chápat jako službu, která má vliv na kompozici obce. Tato kompozice nesmí být 

negativně ovlivněna. V této souvislosti je třeba definovat podmínky pro umisťování infrastruktury. 

Infrastruktura bude navrhována tak, aby byla nezbytným předpokladem spolehlivého chodu obce  

a aby zásadním způsobem podpořila kvalitu života v jednotlivých částech obce. Dopravní systém 

bude navržen tak, aby splňoval požadavky a potřeby všech skupin uživatelů, současně však bude 

výhodný z celospolečenského hlediska. Při návrhu koncepce dopravní infrastruktury a návrhu 

komunikací je požadováno postupovat maximálně ohleduplně ke všem aktérům v území. Návrh 

územního plánu nebude reagovat jen na prosté naplňování požadavků jednotlivých druhů dopravy, 

ale vytvoří územní předpoklady pro provázanost a koordinaci dopravního systému. Cílem je  

v návrhu dopravního řešení vytvářet podmínky pro usměrňování poměru přepravní práce ve 

prospěch hromadné dopravy a nemotorové dopravy. Bude navržena koncepce modré a zelené 

infrastruktury. 

 

P 102. Při návrhu územního plánu sledován široký soubor opatření od návrhu komunikační sítě přes 
zastávky veřejné dopravy až po vytváření vhodných podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu. 

 
P 103. Dopravní infrastruktura bude navržena jako součást účinného a komplexního dopravního systému 

se schopností reagovat na proměnlivost podmínek – provázání jednotlivých prvků celého 
dopravního systému (AD – ŽD – VD – HD – ND). 

P 104. Územní plán vytvoří předpoklady pro minimalizaci dopravních bariér. 

P 105. Návrh dopravní infrastruktury obce bude z hlediska ekonomické a technické náročnosti navržen 
přiměřeně k velikosti obce a realizačním podmínkám.  

Silniční infrastruktura 
P 106. V širších vztazích návrh územního plánu prověří přepravní vztahy v relaci město Ústí nad Labem, 

Velké Březno – Děčín, Velké Březno – Malečov / Homole u Panny. Návrh prověří podmínky využití 
stávajících komunikací, případně na území obce navrhne nová dopravní opatření pro eliminaci 
problémových míst.  

P 107. V širších vztazích návrh územního plánu prověří možnosti doplnění silniční sítě na území obce. 

Železniční infrastruktura 

P 108. V širších vztazích a v koordinaci se Správou železnic návrh územního plánu prověří možnosti 
odstranění dopravní bariéry (celostátní trať č. 073 vedená obcí Velké Březno).  

P 109. Návrh územního plánu zajistí ochranu zastavěného území před hlukem generovaným železniční 
dopravou přírodě blízkými prostředky. 

Infrastruktura vodní dopravy 

P 110. Návrh Územního plánu prověří a navrhne opatření pro osobní vodní dopravu na řece Labi. 

Doprava v klidu 

P 111. Návrh stanoví základní principy a strategii řešení dopravy v klidu v koordinaci s urbanistickou 
strukturou, soustředěnými obecními funkcemi a rozvojovými záměry obce s cílem zajištění ochrany 
kvality veřejných prostranství a ochrany zeleně. Plochy pro parkování umísťovat zejména při 
hlavních vjezdech do území s možností přestupu na ostatní dopravní systémy, či v docházkové 
vzdálenosti ke zdroji a cíli. 
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Technická infrastruktura 

P 112. V návrhu územního plánu bude navržen systém sběrných míst a sběrných dvorů. 

P 113. Stávající systémy technické infrastruktury chránit jako civilizační hodnoty území, rozvoj obce 
navázat na tyto systémy technické infrastruktury a tím je dále zhodnocovat. 

P 114. V návrhu územního plánu při stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím bude 
umožněno umístění zařízení pro sběr komunálních odpadů v rámci ploch veřejných prostranství. 

P 115. Návrhu územního plánu prověří možnosti využití dešťových vod a navrhne systém pro jejich 
využití. 

 
A.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 UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 

OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Požadavky vyplývající z PÚR 

P 116. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umístit 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.  

P 117. 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 kvality a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

P 118. Vytvářet podmínky pro zajištění migrační prostupnosti 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. 

P 119. Vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových 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. 

P 120. Zlepšení stavu složek životního prostředí považovat za prvořadý veřejný zájem. 

P 121. Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území 
(CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných území 
(PPk, VKP, ÚSES).  

P 122. 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.  

Požadavky vyplývající z ÚPD ÚK – ZÚR 

P 123. Návrh Územního plánu Velké Březno bude respektovat cílové charakteristiky uvedených krajinných 
celků a vytvoří podmínky pro naplňování jejich cílových kvalit krajin: 
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- KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a). 
 

P 124. Dle ZÚR je území obce Velké Březno dotčeno vymezením ploch a koridorů pro biocentra  
a biokoridory na regionální a nadregionální úrovni:  

 NRBK K10 „Stříbrný roh – Polabský Luh“ – funkční, k založení  

 NRBK K9 „stříbrný roh - Milešovka“ - funkční  

 RBC 1285 – „Varta“ - funkční  

 RBC 1318 „Velké Březno“ – funkční.  
 
ZÚR ÚK stanovují pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro 
biokoridory ÚSES „úkoly“. Jedním z úkolů je zpřesnit skladebné části nadregionálního  
a regionálního ÚSES v ÚPD příslušných obcí. Úkoly územního plánování je třeba v návrhu ÚP 
respektovat a v odůvodnění jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP.  
- ZÚR ÚK stanovují úkoly pro územní plánování pro upřesnění územních podmínek koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje; v návrhu ÚP je 
nezbytné úkoly respektovat a jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP.  

 

Požadavky vyplývající z ÚAP 

P 125. Návrh územního plánu vytvoří předpoklady pro zvýšení ekostabilizační funkce krajiny.  

P 126. Návrh územního plánu vytvoří předpoklady pro umístění a rozvoj systému ÚSES. 

Další požadavky 

P 127. Charakteristické rysy krajiny (geomorfologie, krajinné předěly, přírodní prvky atd.) je třeba 
při dalším rozvoji obce chránit a dle možnosti zvýraznit či dokonce obnovit jejich určující části. Je 
nezbytné zastavit rozrůstání obce do volné krajiny a udržet kompaktní charakter zástavby při 
preferenci intenzivního využití již zastavěného území a vhodných zbytkových enkláv obklopených 
stávající zástavbou, oddělit zástavbu od volné krajiny a sledovat zelené pásy a klíny zastavěného 
území. 

P 128. Zohlednit lokality se stanovištním  potenciálem pro organismy, např. pobřežní partie řeky Labe  
a další vodoteče. Respektovat cenné biotopy a stanoviště organismů v území (typově např. stepní 
trávníky, vlhké louky, mokřady, suťové lesy), v souvislosti s tím respektovat ekotonová 
společenstva (tedy rozhraní les/louka, les/pole apod. – stanoviště, migrační prostor). Tento 
požadavek, opírající se ustanovení § 5, § 5a a též § 48 – 50 zákona č. 114/1992 Sb., je nezbytné 
promítnout do funkčního vymezení ploch i do podmínek využití ploch. 

P 129. Respektovat jedinečný krajinářský fenomén Českého středohoří a Labského údolí.  

P 130. Navrhnout přírodní a přírodě blízká opatření přispívající ke snížení účinku tepelného ostrova obce  
a k zlepšení hospodaření se srážkovou  vodou v obci. 

P 131. Využít (zhodnotit) fenomén řeky Labe z hlediska jeho významu pro rekreaci obyvatel, tj. vytvořit 
předpoklady pro zpřístupnění a revitalizaci pobřežních partií řeky (funkce rekreační, přírodní, 
apod.) 

P 132. Vytvořit předpoklady pro revitalizaci/renaturalizaci vodních toků či jejich úseků včetně jejich břehů 
a niv a dále rybníků a nádrží s možností provázání funkce vybraných  toků s rekreačními účely  
(např. souběh s pěšími ap. komunikacemi sloužícími k propojení s ostatní krajinou), případně účely 
protipovodňovými. 

P 133. Zohlednit vymezený územní systém ekologické stability krajiny (plochy a koridory), v nezbytných 
případech na lokální úrovni jej přehodnotit (nefunkční části, neslučitelnost funkcí), v zastavěném 
území pak s možností doplnění tzv. interakčními prvky; biocentra vymezit přednostně jako plochy 
přírodní, ostatní prvky systému ekologické stability zobrazit jako překryvné plochy. 
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P 134. Vymezit systém sídelní zeleně, propojit jej s okolní zelení a dle potřeby doplnit, funkčně provázat 
s prostupností obce pro osoby i organismy apod., stanovit regulativy pro jeho stabilizaci. 

P 135. Zajistit obecnou prostupnost krajiny pro organismy (nepropojovat prostorově oddělená sídla, či 
jinak území fragmentovat). Zajistit prostupnost obce pro pěší a cyklisty, zajistit provázanost sítě 
stezek, cest apod. s volnou krajinou, zajímavostmi atd. 

P 136. Zachovat ucelené komplexy zemědělských půd s trvalou perspektivou zemědělského využití. 

P 137. Respektovat vzdálenosti 50 m od okraje lesa, pro umísťování staveb do vzdálenosti menší je nutný 
souhlas orgánu ochrany lesa. 

P 138. Návrh územního plánu bude respektovat veškeré limity využití území. 

P 139. Neumisťovat zastavitelné plochy do vymezených aktivních zón toků, respektovat omezení ve 
využití aktivní zóny;  v žádném případě nezastavovat toky či omezovat jejich průtočné profily. 
V rámci protipovodňové ochrany vymezit plochy pro retence na menších vodních tocích, vymezit 
plochy pro rozlivy, infiltrační  zóny/zasakovací pásy apod.    

P 140. Návrh Územního plánu Velké Březno prověří a případně zohlední v řešeném území výstupy  
z územních studií „Územní studii krajiny ORP Ústí nad Labem“ (2019). 

P 141. Územní plán Velké Březno navrhne řešení „Zelené a modré infrastruktury“. 

 

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ JE NUTNO PROVĚŘIT 

Požadavky vyplývající z PÚR 
P 142. Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (PÚR) vyplývá pro řešené území 

požadavek na vymezení koridoru ŽD-12 (Zvýšení rychlosti a kapacity trati. Součást TEN-T. Jedná se 
o trať Děčín–Ústí nad Labem-Střekov–Lysá nad Labem–Kolín–Havlíčkův Brod a Libická spojka, která 
představuje nově uspořádané kapacitnější napojení celostátní trati od Hradce Králové na řešený 
koridor.) a VD1/SHP (Vytvoření územních podmínek pro zabezpečení splavnosti Labe jako vodní 
cesty mezinárodního významu. Součást TEN-T.) – zohlednění závěrů ze splněného úkolu pro 
ministerstva a jiné ústřední správní úřady. 

Požadavky vyplývající z ÚPD ÚK – ZÚR 
P 143. Ze ZÚR vyplývá pro řešené území povinnost respektovat požadavky na koordinaci ploch  

a koridorů VPS a VPO. Pro ně návrh ÚP upřesní územní nároky v souladu s požadavky kapitoly A.2. 

Plochy a koridory VPS pro dopravu: 

P 144. ZÚR ÚK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy C-E61, Koridor Děčín– Nymburk–Kolín 
včetně Libické spojky, Golčův Jeníkov–Světlá nad Sázavou, podchycený v PÚR. ZÚR ÚK vymezují 
koridor železniční tratě č. 073 a č. 072 Děčín – Ústí nad Labem – Štětí, optimalizace. Koridor je 
sledován v ZÚR ÚK jako VPS – C-E61. Šířka koridoru je stanovena 60 m.  
 
Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:  
⇒ (1) V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD 
dotčených obcí koridor C-E61, železniční tratě č. 073 a č.072 Děčín – Ústí nad Labem – Štětí, 
optimalizace.  
⇒ (2) Vytvořit územní podmínky pro technické řešení nezhoršující průchod povodňových vod  
a zajišťující průchodnost krajinou pro faunu, při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do 
území archeologického zájmu, dobývacích prostorů, lesních porostů, I. a II. třídy ochrany ZPF, ÚSES 
a zvláště chráněných území a rovněž do lokalit soustavy Natura 2000. 

P 145. ZÚR ÚK zpřesňují koridor vodní dopravy VD1 Labe: Pardubice – hranice SRN, podchycený v PÚR. 
ZÚR ÚK vymezují koridor pro Zlepšení plavebních podmínek Labe v úseku Střekov – státní hranice 
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ČR/SRN v úseku Ústí nad Labem, Střekov – hranice okresu Ústí nad Labem. Koridor je vymezen jako 
návrh VD1/SHP. Šířka koridoru je vymezena šíří vodního toku. 

 
Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:  
⇒ V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit v ÚPD dotčených 
obcí vymezení koridoru VD1/SHP v úseku Ústí nad Labem, Střekov – hranice okresu Ústí nad 
Labem. 

Požadavky vyplývající z ÚAP 

- bez požadavku  

Další požadavky 

P 146. Plochy a koridory územních rezerv budou v územním plánu vymezeny v případě, že se jejich 
vymezení v průběhu zpracování územního plánu ukáže jako účelné nebo jako nezbytné s ohledem 
na nutnost ochrany území před nežádoucími změnami v území, které by znemožnily nebo 
podstatně ztížily budoucí prověřované využití území.  

P 147. Pro plochy a koridory územních rezerv budou stanoveny takové podmínky funkčního  
a prostorového uspořádání území, které umožní jejich budoucí prověření pro požadovaný účel 
(plánovaný záměr).  

P 148. Prověření plochy územní rezervy pro požadovaný účel bude provedeno např. územní studií, která 
prověří plánovaný záměr ve vztahu ke konkrétním územním souvislostem a posoudí, zda na 
realizaci plánovaného záměru převažuje veřejný zájem. V tomto případě bude stanovena lhůta pro 
pořízení územní studie nebo jiné projektové dokumentace nejdéle do čtyř let od vydání územního 
plánu, aby se předešlo neodůvodněnému omezení ve využití území.  

 
C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ 

NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Požadavky vyplývající z PÚR  

P 149. Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (PÚR) vyplývá pro řešené území 
požadavek na vymezení koridoru ŽD-12 a VD1/SHP. 

Požadavky vyplývající z ÚPD ÚK – ZÚR 

P 150. Ze ZÚR ÚK vyplývá pro řešené území povinnost respektovat požadavky na koordinaci ploch  
a koridorů VPS a VPO. Pro ně návrh ÚP upřesní územní nároky v souladu s požadavky kapitoly A.2. 

Plochy a koridory VPS pro dopravu: 

P 151. ZÚR ÚK vymezuje koridor veřejně prospěšné stavby, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit a to koridor C-E61 (koridor železniční tratě č. 073 a č. 072 Děčín - Ústí nad Labem - Štětí, 
optimalizace) – šířka koridoru 60 m. 

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření 
P 152. ZÚR ÚK vymezují jako veřejně prospěšná opatření navrhovaná regionální biocentra a navrhované 

úseky nadregionálních a regionálních biokoriodorů ÚSES k založení. 

P 153. 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  
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v současnosti územní předpoklady pro doplnění výměry biocentra či souvislé propojení 
biokoridorem existují. 

P 154. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace budou v návrhu Územního plánu 
Velké Březno vymezeny na základě prověření nutnosti zabezpečení hlavních cílů a požadavků 
rozvoje obce, ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 

P 155. Veřejně prospěšné stavby budou v návrhu Územního plánu Velké Březno vymezeny v rozsahu 
nezbytném pro realizaci navrženého rozvoje obce, její urbanistické koncepce a koncepce veřejné 
infrastruktury. 
 

P 156. Veřejně prospěšná opatření budou v návrhu Územního plánu Velké Březno vymezena v nezbytném 
pro realizaci záměrů nestavební povahy, určené zejména pro doplnění územních systémů 
ekologické stability v území, opatření ke snižování ohrožování území, k rozvoji a ochraně 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území. 

 
P 157. S ohledem na ochranu veřejných zájmů a vytvoření podmínek pro realizaci navrhované koncepce 

rozvoje území, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny v případě potřeby územní 
plán navrhne další plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření v oblasti ochrany přírody  
a krajiny k založení prvků územního systému ekologické stability k ochraně krajinářsky cenných 
území, k založení veřejné zeleně, nových veřejných prostranství, ke zvyšování retenčních 
schopností území.  

 
P 158. Návrh Územního plánu Ústí nad Labem bude respektovat „Plán pro zvládání povodňových rizik  

v povodí Labe“ (PpZPR) schválený usnesením vlády České republiky č. 1082 dne 21. prosince 2015 
a vydaný opatřením obecné povahy Ministerstva životního prostředí (OOP-ENV) čj. 90988/ENV/15 
dne 22. prosince 2015 PpZPR, plánování v oblasti vod bude v souladu s koncepčními materiály, 
jedná se o Národní plán povodí Labe a Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků 
Labe. 

 

Další požadavky 

P 159. Územní plán vymezí plochy a koridory VPS, VPO a asanací, pro které lze práva vyvlastnit nebo 
uplatnit předkupní právo.  Územní plán vymezí veřejně prospěšné stavby dopravní a technické 
infrastruktury včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený 
účel, veřejně prospěšná opatření, a to opatření sloužící ke snižování ohrožení v území povodněmi  
a jinými přírodními katastrofami, opatření ke zvyšování retenčních schopností území, opatření  
k založení prvků územního systému ekologické stability a opatření k ochraně archeologického 
dědictví, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, stavby pro asanaci (ozdravění) 
území. 
 

P 160. Územní plán vymezí další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze 
uplatnit pouze předkupní právo: 
- veřejně prospěšné stavby veřejného občanského vybavení, 
- veřejná prostranství, 
- veřejně prospěšná opatření k ochraně přírodního nebo kulturního dědictví. 

 
P 161. V územním plánu je možné vymezit pozemky a stavby, pro které lze práva vyvlastnit (§ 170 

stavebního zákona): 
- veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury včetně plochy nezbytné  

k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,  
- veřejně prospěšná opatření, a to opatření sloužící ke snižování ohrožení v území povodněmi  

a jinými přírodními katastrofami, opatření ke zvyšování retenční schopnosti území, opatření  
k založení prvků ÚSES a opatření k ochraně archeologického dědictví, 

- stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 
- pro asanaci (ozdravění) území. 
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P 162. V návrhu ÚP budou vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace,  
v souladu s § 2 písm. l) a m) stavebního zákona, a to v členění na ty, pro které bude možné uplatnit 
vyvlastnění ve smyslu § 170 stavebního zákona, a na ty, pro které bude možné uplatnit předkupní 
právo ve smyslu § 101 stavebního zákona. 

 

D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 
 
Požadavky vyplývající z PÚR a z ÚPD ÚK – ZÚR 

- bez požadavku 

Požadavky vyplývající z ÚAP:  

P 163. Pokud se během zpracování návrhu územního plánu prokáže nezbytnost podrobnějšího návrhu, 

prověření nebo posouzení možných řešení vybraných problémů, které by mohly významně 

ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území v některých plochách řešeného území, 

bude jako podmínka pro rozhodování o změnách využití těchto ploch nebo koridorů stanovena 

podmínka zpracování územní studie. 

P 164. Pokud se během zpracování návrhu územního plánu v některých plochách nebo koridorech 

řešeného území prokáže nezbytnost uzavření dohody o parcelaci, pak rozhodování o změnách 

využití těchto ploch nebo koridorů bude podmíněno jejím uzavřením. Půjde zejména o rozvojové 

plochy pro bydlení, kde bude vhodné uzavřít smlouvu s vlastníky pozemků a staveb dotčených 

navrhovaným řešením, aby byl zajištěn jejich souhlas se záměrem, s rozdělením nákladů  

a prospěchů spojených s realizací staveb, dále v případě že současný stav rozdělení pozemků 

neumožňuje jejich dopravní obslužnost nebo v případě, že bude sledován veřejný zájem na tvorbě 

veřejných prostranství.  

 

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

 
Požadavky vyplývající z PÚR, z ÚPD ÚK – ZÚR a z ÚAP 

- bez požadavku 

 

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM  
A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

Obsah návrhu Územního plánu Velké Březno 

P 165. Návrh územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
S ohledem na plánovanou standardizaci ÚPD zohlednit novelizovanou vyhlášku 501/2006 Sb.,  
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, která nabyde účinnosti 
1. 7. 2022. 

 
P 166. ÚP bude obsahovat návrh a odůvodnění i grafickou část návrhu a odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 

vyhlášky: 
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I. Návrh územního plánu: 
Textová část územního plánu 
 
Grafická část územního plánu: 
a) Výkres základního členění území       1 : 5 000 
b) Hlavní výkres         1 : 5 000 
c) Výkres koncepce veřejné infrastruktury – Doprava                             1 : 5 000 
d) Výkres koncepce veřejné infrastruktury – Technická infrastruktura               1 : 5 000 
e) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 : 5 000 
f) Výkres pořadí změn v území (etapizace)      1 : 5 000 
g) Výkres územního plánu nebo částí územního plánu  
                    s prvky regulačního plánu      1 : 5 000  

(pokud je to nutné v podrobnějším měřítku) 
 

II. Odůvodnění územního plánu: 
Textová část odůvodnění územního plánu 
Grafická část odůvodnění územního plánu: 
a) koordinační výkres        1 : 5 000 
b) výkres širších vztahů        1 : 10 000 
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu     1 : 5 000 

 
P 167. Veškeré, obzvláště normativní položky výrokové části I. budou řádně v odůvodnění zdůvodněny,  

s odkazem na relevantní zdroje tam, kde to bude z povahy výroku možné. Užité pojmy, které 
nejsou legislativními předpisy jednoznačně a nezaměnitelně vymezeny, budou ve výroku 
jednoznačně a nezaměnitelně vymezeny v souladu s právním řádem ČR. 
 

P 168. Plochy budou označeny plošným grafickým symbolem a dále textovým indexem se zkratkou typu 
plochy. Plochy změn (zastavitelné plochy a plochy přestaveb, a plochy změn v krajině) budou 
označeny jednoznačným identifikačním kódem plochy. Plochy stabilizované (zastavěné  
i nezastavěné) budou vyjádřeny plným plošným symbolem. Plochy změn budou vyjádřeny jiným 
plošným symbolem. 

 
P 169. Návrh ÚP v souladu s § 58 stavebního zákona vymezí hranici zastavěného území a uvede datum,  

ke kterému byla vymezena. 
 

P 170. Návrh ÚP bude vypracován a odevzdán v souladu s § 50 a následujících stavebního zákona  
v etapách: 
- návrh pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona v tištěné podobě v počtu 2 

kompletních paré a 2x na datovém nosiči ve formátu *.pdf, a zároveň bude součástí předání 
digitálních vektorových dat, 

- návrh pro veřejné projednání před řízením dle § 52 stavebního zákona v tištěné podobě  
v počtu 2 kompletních paré a 2x na datovém nosiči ve formátu *.pdf, a zároveň bude součástí 
předání digitálních vektorových dat, 

- návrh ÚP upravený dle § 53 stavebního zákona před předložením na jednání zastupitelstva 
obce ve formě opatření obecné povahy v tištěné podobě v počtu 2 kompletních paré a 2x na 
datovém nosiči ve formátu *.pdf, a zároveň bude součástí předání digitálních vektorových dat. 

- návrh ÚP po vydání zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy v tištěné podobě  
v počtu 4 kompletních paré a 2x na datovém nosiči ve formátu *.pdf. a zároveň bude součástí 
předání digitálních vektorových dat. 

P 171. Podkladem pro zpracování návrhu ÚP bude:  
- aktuální stav katastrální mapy,  
- aktuální znění ÚAP ORP Ústí nad Labem  
- aktuální znění ÚAP Ústeckého kraje - pořízené územní studie  
- aktuální znění závazných ustanovení metodiky standardizace územních plánů Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR 
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P 172. Textová část návrhu i odůvodnění územního plánu bude obsahovat údaje o počtu listů textové 

části a počtu výkresů.  

P 173. Součástí návrhu územního plánu (textové i grafické části) bude předtištěný „Záznam  

o účinnosti“, který bude pořizovatelem doplněn po vydání dokumentace.  

P 174. „Záznam o účinnosti“ bude obsahovat: 

a) Označení správního orgánu, který územní plán vydal:…………… 
b) Datum nabytí účinnosti územního plánu:……….  
c) Jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:  

              a případně kolonku pro otisk úředního razítka 
 

 

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ 
BŘEZNO NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
Požadavky vyplývající z PÚR A z ÚPD ÚK – ZÚR 

P 175. Na základě stanoviska Ministerstva dopravy, č. s. MD/26904/2022/910, č. j. MD-26904/2022-910/3 
ze dne 12. 08. 2022 – územím řešeným územním plánem Velké Březno protéká řeka Labe, která je 
dle § 3 zákona o vnitrozemské plavbě sledovanou dopravně významnou využívanou vodní cestou,  
a je součástí sítě TEN-T. ZÚR ÚK vymezují koridor vodní dopravy VD1 pro zlepšení plavebních 
podmínek Labe. 
Úkolem územního plánu je v součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, 
zpřesnit vymezení koridoru této dopravy, který je určen šířkou vodního toku. 

 
Požadavky vyplývající z ÚAP  

P 176. Z provedených doplňujících průzkumů řešeného území (zejména z důvodu požadavku na vymezení 
koridoru C-E61 a VD1) vyplynuly požadavky, které mohou vyžadovat vyhodnocení návrhu 
Územního plánu Velké Březno z hlediska udržitelného rozvoje území. Zejména se jedná o převzaté  
i nové záměry v dopravní infrastruktuře, apod. 

P 177. Návrh zadání územního plánu obsahuje informace na umístění dopravních staveb. Tyto stavby 
musí respektovat limity stanovené v bodu 49 přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

P 178. Územní plán zohlední plochy Evropsky významné lokality Porta Bohemica soustavy Natura 2000.  

 

Další požadavky  

P 179. Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území bude v souladu s přílohou  
č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb.  

P 180. Na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje, č. s. KUUK/122469/2022/ZPZ/SEA,  
č. j. KUUK/122469/2022/ZPZ/Sik ze dne 11. 08. 2022 - z posouzení obsahu návrhu zadání územního 
plánu Velké Březno a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, posoudil zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. d) zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí předloženou žádost podle § 10i odst. 2 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí s následujícím závěrem: „územní plán Velké Březno“ je nutno posoudit  
z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Na základě výše uvedeného krajský úřad shledal nezbytnost komplexního posouzení vlivů na 
životní prostředí (SEA).  

- Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je třeba zpracovat v rozsahu přílohy 
stavebního zákona (názvy kapitol a odpovídající obsah) a přiměřeně dle dokumentů 
Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí, který vydalo 
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Ministerstvo životního prostředí – Věstník MŽP únor 2015, Metodické doporučení pro 
posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí, který vydalo Ministerstvo životního 
prostředí – Věstník MŽP leden 2019 (č. j. MZP/2019/130/72 – příloha č. 2) a dalších 
relevantních metodických doporučení, uvedených na portálu CENIA – Informační systém SEA.  

- Součástí Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí bude vypracování kapitoly 
„Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska 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. 

P 181. Na základě stanoviska KÚ Ústeckého kraje, č. s. KUUK/108755/2022/4/UP-132,  
č. j. KUUK/110878/2022 ze dne 10. 08. 2022 - jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále zákona), uvádíme, že je nutné zpracovat územně plánovací 
dokumentaci v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona. 
Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní 
fond bude zpracováno podle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

Návrh ploch, které představují důsledky na pozemky zemědělského půdního fondu, musí být  
v souladu s § 5 odst. 1 zákona odůvodněn. Důsledky na pozemky zemědělského půdního fondu 
představuje využití, jež není využitím podle § 1 zákona. Předmětem vyhodnocení důsledků na ZPF 
budou v souladu s § 3 vyhlášky koridory, zastavitelné plochy, plochy přestavby i plochy změn  
v krajině.  

Upozorňujeme na nutnost ochrany zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany podle § 4 
odst. 3 zákona. 

P 182. Na základě stanoviska Ministerstva dopravy, č. s. MD/26904/2022/910, č. j. MD-26904/2022-910/3 
ze dne 12. 08. 2022 – řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 073 
Ústí nad Labem - Děčín, která je ve smyslu § 3 zákona o dráhách, zařazena do kategorie dráhy 
celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle tohoto zákona.  

P 183. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti 
České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 
odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k žádosti Magistrátu města Ústí nad Labem (dále 
jen „předkladatel“), doručené dne 15. 7. 2022, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto: 

STANOVISKO 

U návrhu zadání územního plánu Velké Březno nelze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve 
spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích oblastí. 
 
Na základě výše uvedeného BUDE zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle 
přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb.  
 

P 184. NÁVRH ÚP PROVĚŘÍ POŽADAVKY NA OBSAH NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ  
Z POŽADAVKŮ NA OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM VE VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ A NADŘÍZENÉHO ORGÁNU, STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU, PODNĚTŮ SOUSEDNÍCH 
OBCÍ, VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ A OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ, KTERÉ JSOU UVEDENY  
V PŘÍLOZE Č. 2 
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Použité zkratky: 
PÚR  Úplné  znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění  

Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 závazného dnem 01.09.2021 
ZÚR  Úplné znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, po vydání 1. ,2 a 3.  

aktualizace, s nabytím účinnosti dne 06.08.2020 
ÚAP Územně analytické podklady ORP Ústí nad Labem  
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
MZCHÚ  maloplošná zvláště chráněná území 
NATURA 2000 (EVL) a (PO)  oblast NATURA 2000 (Evropsky významná lokalita) a (Ptačí oblast) 
PP přírodní park 
VKP významný krajinný prvek 
ÚSES územní systém ekologické stability 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
DP  dobývací prostor 
KÚ ÚK   Krajský úřad Ústeckého kraje 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

ZPF zemědělský půdní fond 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

AD – ŽD – VD – HD – ND automobilová doprava, železniční doprava, vodní doprava, hromadná 

doprava, nákladní doprava 

PPO  protipovodňové opatření 
PaR průzkumy a rozbory 
MD ČR Ministerstvo dopravy ČR 
ÚP územní plán  
RP regulační plán 
ÚS územní studie 
VPS veřejně prospěšné stavby 
VPO veřejně prospěšná opatření 
ORP obec s rozšířenou působností 
ČOV čistírna odpadních vod 
 
 

Vymezení pojmů: 
Rozvojová plocha = zastavitelná plocha, plocha přestavby 
Lokalita = Plocha vymezená s ohledem na specifický charakter obce a budou popsány především na základě jejich hodnot, 
zejména na základě převažujícího charakteru. Lokality se označují názvem a číselným, popřípadě písmenným kódem. 
 
Charakter lokality = soubor podstatných skutečností přírodně krajinných, urbánních a architektonických (zejména umístění 
v území, intenzita a kvalita zastavění, typ zastavění a míra stability), sociálně ekonomických a kulturně civilizačních, jejich 
projevů a jejich vzájemných vztahů a vazeb v celkové urbánní a krajinné struktuře, které určují podmínky a požadavky na 
utváření, to jest uspořádání a využití území. V souladu s ustanoveními § 3 odst. 4 citované vyhlášky bude proto stanoven 
způsob využití území částečně jiným způsobem, než je stanoveno v § 4 až 19 citované vyhlášky. Při vymezování a popisu 
území přihlédne projektant i pořizovatel k ustanovení § 43 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Pořizování regulačních plánů, 
popřípadě opatřování územních studií, tím nebude dotčeno. 
 
 

Přílohy:  
Příloha č. 1: Seznam pozemků (ploch) k prověření do návrhu Územního plánu Velké Březno  
Příloha č. 2 Vyhodnocení požadavků na obsah Návrhu zadání Územního plánu Velké Březno ve vyjádření 
dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, stanoviska krajského úřadu, podnětů sousedních obcí, vlastníků 
dotčených pozemků a oprávněných investorů 
 
 
 
Poznámka: 
Přesné znění bude upraveno na základě projednání návrhu Zadání Územního plánu Velké Březno. 
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Přílohy:  
Příloha č. 1: Seznam pozemků (ploch) k prověření do návrhu Územního plánu Velké Březno  
ID P. p. č. Katastrální území Navrhovaná změna využití Poznámky 

 
1 

721/1 Velké Březno Zachovat stávající využití Plocha výroby a technického 
vybavení nad rámec potřeby obce (výroba, skladování, 
parkování, servis motorových vozidel, prodej stavebních 
materiálů 

 

719/4 Velké Březno  

722/1 Velké Březno  

726 Velké Březno  

2 70/16 Velké Březno Plochy drobné výroby, služeb a bydlení Výroba  

Část 70/2 Velké Březno Část p. p. č. 70/2 je 
aktuálně v katastru 
oddělena jako p. p. č. 
70/30 

3 176/35 Vítov u Velkého 
Března 

Zastavitelná plocha k umístění staveb a zařízení 
souvisejících s bydlením v RD a bydlení v RD podmiňující 

 

4 176/35 Vítov u Velkého 
Března 

Výstavba RD  

5 140/1 Vítov u Velkého 
Března 

Funkční využití uvést do souladu s využitím plochy „B – 
Plochy smíšené obytné zástavby“ 

 

6 140/1 Vítov u Velkého 
Března 

Funkční využití uvést do souladu s využitím plochy „B – 
Plochy smíšené obytné zástavby“ 

 

158/1 Vítov u Velkého 
Března 

Prověřit vymezení zastavitelného území  

160 Vítov u Velkého 
Března 

Prověřit vymezení zastavitelného území  

139/4 Vítov u Velkého 
Března 

Uvést do souladu se skutečností 
Zahrnout do zastavěného území 

Stávající RD 

139/7 Vítov u Velkého 
Března 

Zahrnout do zastavěného území  

139/5 Vítov u Velkého 
Března 

Zahrnout do zastavěného území  

Nespecifikováno  Prověřit okolí osady Varta a vytvořit podmínky k zájmové, 

sportovní či jiné činnosti 

 

7 409/2 Valtířov nad Labem Část pozemku zahrnout do zastavěného území pro stavby 
související s užíváním RD 

 

8 
 

409/1 Valtířov nad Labem Část pozemku zahrnout do zastavěného území pro stavby 
související s užíváním RD 

 

409/35 Valtířov nad Labem  

409/36 Valtířov nad Labem  

409/37 Valtířov nad Labem  

409/2 Valtířov nad Labem  

409/3 Valtířov nad Labem  

409/47 Valtířov nad Labem  

408/3 Valtířov nad Labem  

9 409/4 Valtířov nad Labem Část pozemku zahrnout do zastavěného území pro stavby 
související s užíváním RD 

 

10 468/4 Valtířov nad Labem Zahrada, výstavba skladu s nářadím  

176/18 Vítov u Velkého 
Března 

Výstavba RD  

11 
 

34/1 Valtířov nad Labem Volnočasový areál Valtířov  

34/2  

34/3 Jiný majitel 

34/4 Jiný majitel 

34/6  

34/7  

34/8  

34/9  

34/10  

34/11  

34/12 Jiný majitel 

34/13 Jiný majitel 

34/14  



29 

 

35  

36 Jiný majitel 

37  

40 Jiný majitel 

41 Jiný majitel 

42 Jiný majitel 

43 Jiný majitel 

44 Jiný majitel 

45/1  

45/2 Jiný majitel 

46  

12 Plochy A – 
centrální část 
obce 

 Změna funkčního využití pro umožnění výstavby RD Podnět obce 

13 337/57 Valtířov nad Labem Zahrnout do běžné obytné výstavby pro výstavbu RD  

337/58 Valtířov nad Labem Zahrnout do běžné obytné výstavby pro výstavbu RD  

14 337/45 Valtířov nad Labem Výstavba zahradního domu  

15 220 Valtířov nad Labem Změna využití části parcely na ostatní plochu Změna využití až 
k ochrannému pásmu 
plynovodu 

16 197/2 Vítov u Velkého 
Března 

Zastavitelné území pro rodinnou a rekreační výstavbu  

199 Vítov u Velkého 
Března 

 

17 197/1 Vítov u Velkého 
Března 

Výstavba RD  

18 179/1 Vítov u Velkého 
Března 

Zastavitelná plocha s využitím: zahrada, sad, rekreace, 
neintenzivní využití alternativních energií: MVE se 
strojovnou, tech a soc zázemí, chov drobného zvířectva, 
ryb, včel a čmeláků, kryt CO 

 

179/3 Vítov u Velkého 
Března 

 

19 67/3 Valtířov nad Labem Zastavitelná plocha využití pro rekreaci  

20 114 Velké Březno Podnět pro zachování územní rezervy pro rozvoj bydlení a 
vybavenosti s vysokým nárokem na prostorové a 
architektonické ztvárnění, odpovídající významem a 
výrazem centrální zóně obce. 

Transformační plocha 
T2 

115/1 Transformační plocha 
T2 

115/2 Transformační plocha 
T2 

116/1  

116/2  

116/3  

117  

118  

121/1 Transformační plocha 
T2 

121/2 Transformační plocha 
T2 

121/4  

121/7 Transformační plocha 
T2 

21 172 Vítov u Velkého 
Března 

Zastavitelná plocha – stavební parcela  

22 486/3 Velké Březno stavební parcela  

23 482/5 Velké Březno Zastavitelná plocha – rekreace, bydlení  

483/6 Velké Březno Zastavitelná plocha – rekreace, bydlení  

24 860 Velké Březno Zastavitelná plocha – rekreace, bydlení Studie Lesopark 
Háječek 

25 29/1 Velké Březno Využití jako ostatní plocha/manipulační plocha  

26 168 Vítov u Velkého 
Března 

Výstavba RD  

27 181/2 Vítov u Velkého 
Března 

Výstavba RD  
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28 167/1 Vítov u Velkého 
Března 

Bydlení – stavba rodinného domu, rekreace Zařadit do zadání ÚP i 
nově vzniklý p. p. č. 
167/3 v k. ú. Vítov u 
Velkého Března, který 
vznikl parcelací 
z původního pozemku 
p. č. 167/1 v k. ú. 
Vítov u Velkého 
Března (výměra 
původního p. p. č. 
167/1 v k. ú. Vítov u 
Velkého Března činila 
3507 m2). 

29 337/11 Valtířov nad Labem Výstavba RD/zahrada  

30 140/1, 140/4 Vítov u Velkého 
Března 

Plochy pro bydlení / plochy pro rekreaci  

31 840/3 Velké Březno Plocha pro bydlení (RD)  

32 796/2 Velké Březno Plocha pro bydlení (RD) - výstavbu rodinných domů včetně 
příjezdových komunikací 

 

33 867/2, 862/5, 
866 

Velké Březno Plochy pro bydlení  

34 288/1 Valtířov nad Labem Plocha pro bydlení (RD)  

35 860 Velké Březno Plocha pro bydlení (RD) včetně technické a dopravní 
infrastruktury 

 

36 Část 929/1 Velké Březno zahrada Nově vznikne jako p. 
p. č. 929/7 o výměře 
120 m2 dle 
geometrického plánu 
č. 815-131/2019 

37 328/3 Valtířov nad Labem Využití  jako prodejního místa s vybudováním prodejny se 
soc. zázemím a skladovými prostory 
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p. č.  č. j. 
datum 
 
dotčený orgán 

p. p. č. k. ú. Autentický text – relevantní část Řešení požadavku poznámka/vyjádření k 
vyhodnocení 

1. MM/OUPSR/OÚP/281/2022 
18. 07. 2022 
 
Krajský úřad Ústeckého 
kraje 
Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

- - 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 zadání Územního plánu Velké Březno bez připomínek. 

Bez připomínek. - 

2. 
 

MM/OUPSR/OÚP/294/2022 
20. 07. 2022 
 
Státní pozemkový úřad 
 

- - S O U H R N NÉ VY J Á D ŘE NÍ  
k návrhu zadání Územního plánu Velké Březno 
 
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 
Teplice, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle 
ust. § 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 č. 139/2002 Sb.") a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci 
návrhu zadání Územního plánu Velké Březno. 
 
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace návrhu zadání Územního plánu 
Velké Březno s požadavky zákona č. 139/2002 Sb. vydává Státní pozemkový úřad, 
Pobočka Teplice ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 
 
Státní pozemkový úřad, Pobočka Teplice s dokumentací návrhu zadání Územního 
plánu Velké Březno souhlasí. 
 
Odůvodnění: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Teplice souhlasí s návrhem zadání Územního plánu Velké Březno, neboť 
vzhledem k tomu, že v dotčených katastrálních územích dosud komplexní 
pozemkové úpravy neproběhly, nedochází ke střetu s plány společných zařízení 
podle schválených návrhů pozemkových úprav. 
 
2. Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb – vyjádření k 
melioračním stavbám (vyřizuje Odbor vodohospodářských staveb Státního 
pozemkového úřadu, Oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové, 

Bez připomínek. 
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p. č.  č. j. 
datum 
 
dotčený orgán 

p. p. č. k. ú. Autentický text – relevantní část Řešení požadavku poznámka/vyjádření k 
vyhodnocení 

kontaktní osoba Ing. Jana Křivská, tel.: 606 041 140): 
 
V zájmovém území ÚP Velké Březno neevidujeme žádnou stavbu vodního díla – 
hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Dle nám dostupných informací se v zájmovém území nenachází ani podrobné 
odvodňovací zařízení (POZ). 
 
K Návrhu zadání Územního plánu Velké Březno nemáme žádné připomínky. 
 
3. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj (KPÚ), 
oddělení správy a převodu majetku státu (kontaktní osoba Ing. Jiří Pavliš, DiS, 
tel.: 727 956 841): 
 
Pro informaci uvádíme, že Státní pozemkový úřad (Pozemkový fond ČR jako právní 
předchůdce Státního pozemkového úřadu) převedl bezúplatně Vaší obci na 
základě smlouvy pozemky, a to ve smyslu ust. § 7 odst. 1 nebo 3 zákona č. 
503/2012 Sb. nebo podle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách 
převodu zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví státu na jiné osoby. Pokud 
by byly pozemky Vaší obcí využity k odlišnému účelů, než pro který byly na obec 
bezúplatně převedeny, může Státní pozemkový úřad požadovat zpětný převod 
pozemků nebo finanční náhradu. 
 
Dále upozorňujeme, že Státní pozemkový úřad na základě zákona č. 229/1991 Sb. 
a zákona č. 503/2012 Sb. spravuje pozemky ve vlastnictví státu pouze po určitou 
dobu. V současné době dochází k vyrovnání restitučních nároků oprávněným 
osobám a k převodu dle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb. Pozemky, 
které jsou nyní ve správě Státního pozemkového úřadu, mohou být převedeny na 
třetí osoby. 
 
U pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu požadujeme nevkládat 
předkupní právo dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majetkoprávní 
vztahy nejsou 
řešitelné 
v územním 
plánování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavku se 
nevyhovuje. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkupní právo dle ust.  
§ 101 zákona č. 183/2006 
Sb. vyplývá ze zákona.  
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p. č.  č. j. 
datum 
 
dotčený orgán 

p. p. č. k. ú. Autentický text – relevantní část Řešení požadavku poznámka/vyjádření k 
vyhodnocení 

Pozemky ve správě Státního pozemkového úřadu a případné další stavby budou 
řešeny individuálně dle případu a majetkoprávní vypořádání podle příslušného 
ustanovení zákona č. 503/2012 Sb. a vnitřních metodik Státního pozemkového 
úřadu. 

 
 

 

3. 
 

MM/OUPSR/OÚP/311/2022 
29. 07. 2022 
 
Krajský úřad Ústeckého 
kraje 
Odbor kultury a památkové 
péče 

- - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „OKP KÚ 
ÚK“) obdržel dne 15. 7. 2022 Vaše oznámení o projednání a zaslání návrhu zadání 
Územního plánu Velké Březno. K výše uvedené věci Vám tímto sdělujeme 
následující: 
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. 
 
V řešeném území se nenachází památková zóna ani nemovitá národní kulturní 
památka, z tohoto důvodu nejsme v této věci dotčeným orgánem. 
 
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, uplatňujícím stanovisko k návrhu 
zadání Územního plánu Velké Březno, je dle § 29 odst. 2 písm. c) výše 
citovaného zákona – Magistrát města Ústí nad Labem, odbor investic a 
územního plánování - úsek památkové péče. 

Bez připomínek. - 

4. 
 

MM/OUPSR/OÚP/302/2022 
26. 07. 2022 
 
Ministerstvo životního 
prostředí 
Odbor výkonu státní správy 
IV 

- - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 
15.7.2022 od Magistrátu města Ústí nad Labem (v souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) Oznámení o projednání a 
zaslání Návrhu zadání ÚP Velké Březno s žádostí o stanovisko. Zákonné zmocnění 
Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 47 
odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního 
zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a 
využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických 
pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů územního plánování a 
zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je 
stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 
62/1988 o geologických pracích. 
 
K výše uvedenému Návrhu zadání zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 

RESPEKTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poddolované 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

Požadavek na respektování 
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p. č.  č. j. 
datum 
 
dotčený orgán 

p. p. č. k. ú. Autentický text – relevantní část Řešení požadavku poznámka/vyjádření k 
vyhodnocení 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na 
poddolovaných území: Velké Březno-Vítov č. 2043, Velké Březno-Vráž č. 2060 a 
sesuvu: Valtířov č. 61 (viz. https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/). 
 
Ministerstvo současně sděluje, že toto stanovisko nenahrazuje ostatní správní akty 
ministerstva, stejně jako ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle 
příslušných právních předpisů. 

území (Velké 
Březno-Vítov č. 
2043, Velké 
Březno-Vráž č. 
2060) a sesuvné 
území (Valtířov č. 
61) jsou součástí 
sledovaných jevů 
v aktualizovaných 
Územně 
analytických 
podkladech. 
Podmínky pro 
činnost a 
umisťování staveb 
v poddolovaném 
uzemí a sesuvném 
území budou 
zohledněny 
v případných 
správních řízeních 
(územní, stavební 
řízení). 

veškerých limitů využití 
území je obsahem Návrhu 
zadání územního plánu bod 
P 138. 

 

5. 
 

MM/OUPSR/OÚP/293/2022 
20. 07. 2022 
 
Obvodní báňský úřad pro 
území kraje Ústeckého 

- - K Vašemu oznámení ze dne 12. 7. 2022, zn. 219918/2022PenP, doručenému na 
zdejší úřad dne 15. 7. 2022 a evidovanému pod zn. SBS 31415/2022, ve věci 
projednání Návrhu zadání Územního plánu Velké Březno (dále jen „návrh zadání 
ÚP“), ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
sdělujeme, že Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého nemá k obsahu 
výše uvedené věci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České 
republiky připomínek.  
 
V předmětném území návrhu zadání ÚP, a též v platné územně plánovací 
dokumentaci (tj. ÚP Velké Březno z roku 2001, včetně jeho 3-í změn), není 
evidováno chráněné ložiskové území, resp. dobývací prostor, ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Bez připomínek. - 

https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
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6. 
 

MM/OUPSR/OÚP/347/2022 
18. 08. 2022 (po termínu) 
 
 
Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje se sídlem 
v Ústí nad Labem 

- - Na základě Vašeho dopisu, doručeného na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého 
kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „krajská hygienická stanice“) dne 
15.7.2022, zaevidovaného pod č.j. KHSUL 32945 a 32932/2022, kterým 
oznamujete projednání návrhu zadání Územního plánu Velké Březno, posoudila 
krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 
Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 
258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předložený návrh. 
Po zhodnocení souladu předloženého Návrhu dotýkajícího se zájmů chráněných 
orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 
258/2000 Sb, vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., toto 
stanovisko: 
s návrhem zadání Územního plánu Velké Březno se 
s o u h l a s í. 
 
O d ů v o d n ě n í : 
Obec Velké Březno Stávající Územní plán obce Velké Březno byl zhotoven, 
projednán a zastupitelstvem obce schválen dne 03. 10. 2001 s nabytím účinnosti 
dne 18. 10. 2021 Počet katastrálních území: 3 Katastrální území: Velké Březno, 
Vítov u Velkého Března, Valtířov nad Labem Nové zastavitelné plochy pro bydlení 
budou vymezovány primárně v návaznosti na zastavěné území, ve vazbě na 
stávající dopravní infrastrukturu s dostatečnou kapacitou. Nové zastavitelné 
plochy pro obytnou zástavbu je třeba vymezovat v lokalitách hlukově 
nezatížených, v dostatečné vzdálenosti od ploch výroby a dopravních koridorů, 
které by právě mohly být zdrojem nadměrného hluku. Konkrétně je třeba dbát na 
vymezování těchto lokalit v dostatečné vzdálenosti od komunikace II/261 a 
železniční trati 073 Ústí n.L.- Střekov – Děčín. 
Nová zastavitelná plocha pro individuální obytnou zástavbu na p.p.č. 840/3 je 
navrhována ve vzdálenosti cca 70 m od tělesa železniční trati, při realizaci této 
stavby bude třeba postupovat tak, aby byl v co největší míře eliminován případný 
hluk z provozu na této železnici. 
Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba, aby limity využití území byly v 
souladu s právními předpisy spadajícími do kompetence orgánu ochrany 

Bez připomínek. - 
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veřejného zdraví – Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Vzhledem k tomu, že předložený návrh je v souladu s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. 

7. MM/OUPSR/OÚP/340/2022 
11. 08. 2022 
 
Krajský úřad Ústeckého 
kraje 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

- - Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Velké Březno podle § 47 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, resp. stanovisko podle § 10i odst. 2 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 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel 
dne 15. 7. 2022 oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu 
Velké Březno podle § 47 odst. 2 stavebního zákona. Návrh zadání územního plánu 
Velké Březno byl doplněn o stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České 
středohoří, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny), které zdejší úřad 
obdržel dne 8. 8. 2022. 
 
Dle textové části návrhu zadání územního plánu Velké Březno hlavní cíle a 
požadavky na zpracování návrhu jsou následující: 

A. - požadavky na základní koncepci rozvoje obce, vyjádřené zejména v 
cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje města a ochrany 
hodnot v území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu 
k sídelní struktuře a dostupností veřejné infrastruktury (označení P 1 – 
23); 
A. 1. – požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření 
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření 
možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch (označení P 24 – 
75), požadavek P 33 je rozepsán v příloze č. 1 k Návrhu územního plánu 
Velké Březno; A. 2. – požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, 
zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti 
jejich změn (označení P 76 – 115); A. 3. – požadavky na koncepci 
uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

RESPEKTOVAT 
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uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn 
(označení P 116 – 140); 

B. - požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 
jejich využití, které je nutno prověřit (označení P 141 – 147);  
C. - požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací (označení P 148 – 159); 
D. - požadavky na prověření vymezení ploch koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo dohody o parcelaci (označení P 160 – 161);  
E. - požadavky na zpracování variant řešení;  
F. - požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění (označení P 162 – 171);  
G. - požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný 
rozvoj (označení P 172 – 175). 
 

Návrh zadání územního plánu Velké Březno prověří požadavky fyzických a 
právnických osob na stanovení ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 (požadavek P 33): 

 p. č. 721/1, 719/4, 722/1, 726 k. ú. Velké Březno – zachovat stávající využití 
Plocha výroby a technického vybavení nad rámec potřeby obce (výroba, 
skladování, parkování, servis motorových vozidel, prodej stavebních materiálů) 

 p. č. 70/16 a část p. č. 70/2 (část je aktuálně v katastru oddělena jako p. č. 70/30) 
k. ú. Velké Březno – plochy drobné výroby, služeb a bydlení  

 p. č. 176/35 k. ú. Vítov u Velkého Března – zastavitelná plocha k umístění staveb 
a zařízení souvisejících s bydlením v RD a bydlení v RD podmiňující  

 p. č. 140/1 k. ú. Vítov u Velkého Března – funkční využití uvést do souladu s 
využitím plochy „B – Plochy smíšené obytné zástavby“  

 p. č. 158/1 k. ú. Vítov u Velkého Března – prověřit vymezení zastavitelného 
území  

 p. č. 160 k. ú. Vítov u Velkého Března – prověřit vymezení zastavitelného území  

 p. č. 139/4 k. ú. Vítov u Velkého Března – uvést do souladu se skutečností 
(stávající RD), zahrnout do zastavěného území  

 p. č. 139/7 k. ú. Vítov u Velkého Března – zahrnout do zastavěného území  

 p. č. 139/5 k. ú. Vítov u Velkého Března – zahrnout do zastavěného území  

 prověřit okolí osady Varta a vytvořit podmínky k zájmové, sportovní a jiné 
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činnosti  

 p. č. 409/1, 409/35, 409/36, 409/37, 409/2, 409/3, 409/47, 408/3 k. ú. Valtířov 
nad Labem – část pozemků zahrnout do zastavěného území pro stavby související 
s užíváním RD  

 p. č. 409/4 k. ú. Valtířov nad Labem – část pozemku zahrnout do zastavěného 
území pro stavby související s užíváním RD  

 p. č. 468/4 k. ú. Valtířov nad Labem – zahrada, výstavba skladu s nářadím  

 p. č. 176/18 k. ú. Vítov u Velkého Března – výstavba RD  

 p. č. 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 
34/14, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46 k. ú. Valtířov nad Labem – 
volnočasový areál Valtířov  

 plochy A – centrální část obce – změna funkčního využité pro umožnění výstavby 
RD  

 p. č. 337/57, 337/58 k. ú. Valtířov nad Labem – zahrnout do běžné obytné 
výstavby pro výstavbu RD  

 p. č. 337/45 k. ú. Valtířov nad Labem – výstavba zahradního domu  

 p. č. 220 k. ú. Valtířov nad Labem – změna využití části parcely na ostatní plochu 
(změna využití až k ochrannému pásmu plynovodu)  

 p. č. 197/2, 199 k. ú. Vítov u Velkého Března – zastavitelné území pro rodinnou a 
rekreační výstavbu  

 p. č. 197/1 k. ú. Vítov u Velkého Března – výstavba RD 

 p. č. 179/1, 179/3 k. ú. Vítov u Velkého Března – zastavitelné plocha s využitím 
zahrada, sad, rekreace, neintenzivní využití alternativních energií (MVE se 
strojovnou), technické a sociální zázemí, chov drobného zvířectva, ryb, včel a 
čmeláků, kryt civilní obrany  

 p. č. 67/3 k. ú. Valtířov nad Labem – zastavitelná plocha využití pro rekreaci  

 p. č. 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 116/3, 117, 118, 121/1, 121/2, 121/4, 
121/7 k. ú. Velké Březno – podnět pro Vyhlášení stavební uzávěry z důvodu 
případné budoucí realizace přestavby centra obce (Relaxační klidová zóna obce z 
dokumentu „Centrum obce Velké Březno“)  

 p. č. 172 k. ú. Vítov u Velkého Března – zastavitelná plocha (stavební parcela)  

 p. č. 486/3 k. ú. Velké Březno – stavební parcela  

 p. č. 482/5, 483/6 k. ú. Velké Březno – zastavitelná plocha (rekreace, bydlení)  

 p. č. 860 k. ú. Velké Březno – zastavitelná plocha – rekreace, bydlení (Studie 
Lesopark Háječek)  

 p. č. 29/1 k. ú. Velké Březno – využití jako ostatní plocha / manipulační plocha  
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 p. č. 168 k. ú. Vítov u Velkého Března – výstavba RD  

 p. č. 181/2 k. ú. Vítov u Velkého Března – výstavba RD  

 p. č. 167/1 k. ú. Vítov u Velkého Března – bydlení (stavba rodinného domu, 
rekreace)  

 p. č. 337/11 k. ú. Valtířov nad Labem – výstavba RD / zahrada  

 p. č. 140/1, 140/4 k. ú. Vítov u Velkého Března – plochy pro bydlení / plochy pro 
rekreaci  

 p. č. 840/3 k. ú. Velké Březno – plocha pro bydlení (RD)  

 p. č. 796/2 k. ú. Velké Březno – plocha pro bydlení (RD) – výstavba rodinných 
domů včetně příjezdových komunikací  

 p. č. 867/2, 862/5, 866 k. ú. Velké Březno – plochy pro bydlení  

 p. č. 288/1 k. ú. Valtířov nad Labem – plocha pro bydlení (RD)  

 p. č. 860 k. ú. Velké Březno – plocha pro bydlení (RD) včetně technické a 
dopravní infrastruktury  

 část p. č. 929/1 k. ú. Velké Březno (nově vznikne jako p. č. 929/7 o výměře 120 
m2 dle geometrického plánu č. 815-131/2019) – zahrada  

 p. č. 328/3 k. ú. Valtířov nad Labem – využití jako prodejního místa s 
vybudováním prodejny se sociálním zázemím a skladovými prostory 
 
Z posouzení obsahu návrhu zadání územního plánu Velké Březno a na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
posoudil zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. d) zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí předloženou žádost podle § 10i odst. 2 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s následujícím závěrem: 
„územní plán Velké Březno“ 
je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí 
Odůvodnění: příslušný úřad při zjištění, zda a v jakém rozsahu může mít změna 
územního plánu významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, hodnotil 
navržený návrh zadání územního plánu Velké Březno na základě dostupných 
podkladů (stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dostupné informace a mapové 
podklady KN, ČHMÚ aj.), s přihlédnutím k obsahu stanovisek dle § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny a za použití následujících relevantních kritérií uvedených 
v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí (irelevantní kritéria 
nejsou zmiňována): 
1. Obsah koncepce (Návrh zadání územního plánu Velké Březno) Obsahem návrhu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh zadání ÚP doplněn v 
kapitole G. P 180. o 
požadavek KÚ. 
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zadání územního plánu Velké Březno je prověření hlavních cílů a požadavků na 
zpracování návrhu ÚP dle textové části návrhu zadání územního plánu Velké 
Březno a dále prověření požadavků uvedených v Přílohách č. 1 – 4 k návrhu zadání 
územního plánu Velké Březno týkajících se vymezení ploch pro bydlení, ploch 
rekreace, ploch občanské vybavenosti, ploch výroby a skladování, ploch dopravní 
infrastruktury, ploch veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně, ploch komerční 
vybavenosti, ploch technické infrastruktury, ploch pro sportovní aktivity, ploch pro 
volnočasový areál Valtířov, plochy pro neinvazivní využití alternativních energií 
(MVE se strojovnou), plochy pro kryt civilní ochrany.  
Dle navrženého charakteru a funkčního využití nových ploch je potenciálně možné 
vymezení ploch pro umístění záměrů, uvedených v bodech přílohy č. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Z pohledu přílohy č. 1 zákona je možné do 
území umístit záměry uvedené v 

 bodu č. 5 – Vodní elektrárny;  

 bodu č. 51 – Přístavy, přístaviště a překladiště pro plavidla s výtlakem od 
stanoveného limitu (200 t);  

 bodu č. 52 – Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků 
sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz 
krajiny;  

 bodu č. 65 – Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k 
dlouhodobé retenci vody;  

 bodu č. 108 – Záměry rozvoje sídel;  

 bodu č. 116 – Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí a ubytovací 
zařízení vně sídelních oblastí;  

 bodu č. 117 – Stálé kempy a autokempy. 
 
Z pohledu míry stanovení rámce je z návrhu zadání územního plánu Velké Březno 
patrné, že plošný rozsah a charakteristika nově vymezovaných ploch nevylučuje 
vymezení ploch pro umístění záměrů, které mohou způsobit výrazně negativní 
zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability území 
a udržitelného rozvoje území. Zároveň lze předpokládat, že celkový rozsah 
prověřovaných ploch (vymezení nového zastavěného území) může ovlivnit 
urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny.  
2. Charakteristika vlivů koncepce (Návrh zadání územního plánu Velké Březno) na 
životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného území 
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Ve stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální 
pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, vydaném dle § 45i 
zákona o ochraně přírody a krajiny ze dne 8. 8. 2022, č. j. SR/1635/UL/2012-3, je 
konstatováno, že u koncepce „Návrh zadání územního plánu Velké Březno“ nelze 
vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými 
záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  
 
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví spojené s nově 
navrhovaným funkčním vymezením lze z hlediska jejich charakteru a doby trvání 
označit za lokální a trvalé. Změnu svým charakterem, využitím, rozsahem a 
lokalizací lze z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné 
zdraví v řešeném území považovat za významnou. Ve spojení s okolní zástavbou 
lze očekávat významné kumulativní a synergické vlivy – zábor půdy, odvodnění 
území, emise z lokálního vytápění a osobní dopravy, spotřeba vody a produkce 
splaškových vod. 
Z hlediska závažnosti a rozsahu lze očekávat významné vlivy přesahující správní 
území obce Velké Březno s rozlohou 8,11 km2 a počtem 2 340 obyvatel (2021, 
ČSÚ). Územním plánem zřejmě nedojde k významnému navýšení hustoty 
zalidnění, která je v současnosti na úrovni cca 290 obyvatel na km2. 
Na území obce se nacházejí krajinné části a přírodní prvky se stanovenou územní 
ochranou – CHKO České středohoří, soustava Natura 2000 (evropsky významná 
lokalita Porta Bohemica), maloplošná zvláště chráněná území (PP Magnetovec – 
Skalní hřib), územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky. Při 
vymezování nových ploch nebude dotčen žádný pozemek určený k plnění funkce 
lesa (vzdálenost 50 m od lesa), nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo 
nemovitých kulturních památek. 
Na území obce se nachází poddolovaná území, sesuvná území, je stanovena 
aktivní zóna záplavového území a záplavové území s periodicitou 5, 20 a 100 let 
(Q5, Q20 a Q100) pro vodní tok Labe. 
Na území obce se nacházejí půdy I. až V. třídy ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen ZPF), přičemž půdy I. a II. třídy ochrany ZPF představují nejcennější 
půdy, které lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně a nadprůměrně produkční půdy, 
které jsou vysoce chráněné. Potřebu případného záboru je nutné v dalších fázích 
pořizování ÚP náležitě odůvodnit a v případě záboru půd v I. a II. kategorii ochrany 
ZPF je nutné odůvodnit i převahu veřejného zájmu (ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
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předpisů). 
 
Dle pětiletých klouzavých průměrů za roky 2016 – 2020 (ČHMÚ) dochází ve 
správním území obce Velké Březno k překračování koncentrací sledovaných 
škodlivin. Jedná se o překročení hodnoty klouzavých průměrů ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu, které se v intravilánu obce nacházejí dokonce na úrovni 1,2 ng.m-
3 (limit 1 ng.m-3 ). Nadlimitní hodnoty benzo(a)pyrenu jsou způsobeny 
nadměrnou automobilovou dopravou a nedokonalým spalováním pevných paliv v 
lokálních zdrojích. Na území obce se nachází významné zdroje hluku –železniční 
trať č. 073. Změna ÚP nemá potenciál významně změnit stávající akustickou 
situaci. Nelze očekávat výrazný dopad na změnu klimatu na lokální i regionální 
úrovni. Vzhledem k umístění lze vyloučit přeshraniční povahu vlivů.  
 
Nelze předpokládat významné navýšení stávající úrovně rizika havárií či přírodních 
katastrof. Dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na 
národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni lze vzhledem k jejich absenci v 
širším území vyloučit. V územním plánu nebyly identifikovány významné střety se 
zvláštními přírodními charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. 
 
Dle výše uvedeného byly v navrhovaném území shledány významné střety zájmů a 
závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 
Příslušný úřad shledal charakteristiky vlivů územního plánu na životní prostředí a 
veřejné zdraví a charakteristiku dotčeného území zejména s ohledem na 
pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou 
povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významné do té míry, že je nutné 
tyto vlivy posoudit podle zákona. 
 
3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných 
koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti. Dílčí změnou 
územního plánu Velké Březno budou dotčeny a měněny koncepce krajiny, 
koncepce veřejné infrastruktury, plochy ani koridory územních rezerv, veřejně 
prospěšných staveb či opatření nebo asanací. V této fázi se nestanovují žádné 
požadavky na zpracování variant. 
 
Na základě výše uvedeného krajský úřad shledal nezbytnost komplexního 
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). 

 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je třeba zpracovat v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh zadání ÚP doplněn v 
kapitole G. P 180. o 
požadavek KÚ. 
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rozsahu přílohy stavebního zákona (názvy kapitol a odpovídající obsah) a 
přiměřeně dle dokumentů Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR 
a ZÚR na životní prostředí, který vydalo Ministerstvo životního prostředí – Věstník 
MŽP únor 2015, Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí 
na životní prostředí, který vydalo Ministerstvo životního prostředí – Věstník MŽP 
leden 2019 (č. j. MZP/2019/130/72 – příloha č. 2) a dalších relevantních 
metodických doporučení, uvedených na portálu CENIA – Informační systém SEA. 

 Součástí Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí bude 
vypracování kapitoly „Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska 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. 

 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na území Natura 2000 a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území pořizovatel předá v listinné a elektronické podobě na Krajský úřad 
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve fázi oznámení o 
konání společného jednání dle § 50 stavebního zákona, příp. o konání veřejného 
projednání v případě pořizování změny ÚP zkráceným postupem dle § 55b 
stavebního zákona. 
Uvedené stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani 
příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 

 
 
 
 
 
 
Návrh zadání ÚP doplněn v 
kapitole G. P 180. o 
požadavek KÚ. 
 
 
 
 
Požadavek KÚ pro 
pořizovatele územního 
plánu. 
 
 
 
 
 

 

8. MM/OUPSR/OÚP/330/2022 
10. 08. 2022 
 
Krajský úřad Ústeckého 
kraje 
Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

- - Ve věci vydáváme následující stanoviska:  
Ochrana ovzduší  
Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina / 475 657 151, e-mail: perina.t@kr-ustecky.cz  
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k 
návrhu zadání územního plánu obce Velké Březno z hlediska ochrany ovzduší 
připomínky. Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a 
k regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování v souladu s § 11 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“).  
Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro 
ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na 
využití území pro průmyslové a zemědělské účely (rozvojové lokality). 
 
Ochrana přírody a krajiny  
Vyřizuje: Ing. Hana Pumprová / 475 657 124, e-mail: pumprova.h@kr-ustecky.cz  

RESPEKTOVAT 
 
 
Bez požadavku KÚ 
na obsah zadání z 
hlediska ochrany 
ovzduší. 
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Vzhledem k umístění zájmové oblasti na území Chráněné krajinné oblasti České 
středohoří, je k vyjádření příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří se sídlem v Litoměřicích. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu  
Vyřizuje: Ing. Daniela Vencláková / 475 657 115, e-mail: venclakova.d@kr-
ustecky.cz 
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a 
písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále zákona), uvádíme, že je nutné zpracovat územně 
plánovací dokumentaci v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního 
fondu dle § 4 zákona. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení územně 
plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond bude zpracováno podle 
vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
Návrh ploch, které představují důsledky na pozemky zemědělského půdního 
fondu, musí být v souladu s § 5 odst. 1 zákona odůvodněn. Důsledky na pozemky 
zemědělského půdního fondu představuje využití, jež není využitím podle § 1 
zákona. Předmětem vyhodnocení důsledků na ZPF budou v souladu s § 3 vyhlášky 
koridory, zastavitelné plochy, plochy přestavby i plochy změn v krajině.  
Upozorňujeme na nutnost ochrany zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy 
ochrany podle § 4 odst. 3 zákona 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí  
Vyřizuje: Ing. Tóth Sikorová Petra / 475 657 169, e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz  
Vyřizuje: Ing. Petra Tóth Sikorová / tel.: 475 657 652, e-mail: sikorova.p@kr-
ustecky.cz  
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), sděluje, že 
stanovisko k návrhu zadání územního plánu Velké Březno bude vydáno 
samostatně. 
 
Státní správa lesů  
Vyřizuje: Ing. Marcela Pešková / 475 657 533, e-mail: peskova.m@kr-ustecky.cz  
Pokud v následujících stupních územně plánovací dokumentace budou dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa rekreačními a sportovními stavbami, je 

Bez požadavku KÚ 
na obsah návrhu 
zadání územního 
plánu. 
 
 
RESPEKTOVAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z hlediska ochrany přírody  
a krajiny KÚ není příslušným 
SO k vydání vyjádření. 
 
 
 
Návrh zadání ÚP doplněn  
v kapitole G. P 181.  
o požadavek KÚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostatné stanovisko ze 
dne 12. 7. 2021 pod čj. 
KUUK/122469/2022/ZPZ/Sik. 
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krajský úřad Ústeckého kraje, jako orgán státní správy lesů příslušným orgánem k 
vydávání stanoviska podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona.  
Upozorňujeme, že zpracovatelé dokumentace územního plánu Velké Březno jsou 
povinni dbát zachování lesa, dodržet ustanovení lesního zákona a v návrhu 
územního plánu vyhodnotit dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a 
ochranného pásma lesa. Zpracování a projednávání návrhů územně plánovací 
dokumentace se řídí § 14 lesního zákona, dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m 
od okraje lesa upravuje odstavec 2 výše jmenovaného ustanovení.  
Neumísťuje-li územně plánovací dokumentace rekreační a sportovní stavby na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa, je příslušným orgánem státní správy lesů k 
uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci podle § 48 odst. 2 písm. b) 
obec s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Ústí nad Labem. 
 
Vodní hospodářství  
Vyřizuje: Mgr. Jan Koch / 475 657 180, e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz  
Krajský úřad Ústeckého kraje jako úřad není příslušným úřadem podle § 107 odst. 
1 písm. a) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci obce. 
Přesto byla dokumentace prostudována a k návrhu zadání územního plánu obce 
Velké Březno nemáme připomínky.  
Upozorňujeme, že Povodí Labe podalo žádost o aktualizaci záplavového území 
včetně aktivní zóny záplavového území vodního toku Labe a v současné době 
probíhá řízení o jejich aktualizaci. Vzhledem, k tomu, že se část území dotčených 
touto změnou se v těchto územích nachází, je nutné s touto skutečností počítat. 
 
 
 
 
 
 
Prevence závažných havárií  
Vyřizuje: Ing. Hana Hanzlíková / 475 657 161, e-mail: hanzlikova.h@kr-ustecky.cz  
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazený dle zákona č. 
č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ani na území obce nezasahuje zóna 
havarijního plánování. Z uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním úřadem. 

 
 
Upozornění KÚ 
respektovat a 
promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez požadavku KÚ 
na obsah návrhu 
zadání územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez požadavku KÚ 
na obsah návrhu 
zadání územního 
plánu. 
 

 
 
Požadavek na respektování 
veškerých limitů využití 
území je obsahem Návrhu 
zadání územního plánu bod 
P 138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z hlediska vodního 
hospodářství KÚ není 
příslušným SO k vydání 
vyjádření. 
 
Aktualizované záplavové 
území bude případně 
zohledněno po jeho 
stanovení vodoprávním 
úřadem s ohledem na 
časový průběh pořizování 
územního plánu (vydání 
územního plánu vs. 
stanovení záplavového 
území). 
 
 
Z hlediska prevence 
závažných havárií KÚ není 
příslušným SO k vydání 
vyjádření. 
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9. MM/OUPSR/OÚP/313/2022 
29. 07. 2022 
 
Ministerstvo obrany České 
republiky 
Sekce majetková, Odbor 
ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru 

- - Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková 
Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákonů") jako věcně a místně příslušné ve 
smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, se vyjadřuje ve smyslu § 47 odst. 2 
stavebního zákona 
Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů 
Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu nového Územního plánu 
Velké Březno. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 
183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. a II. třídy  
- výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti 
vojenských areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady)  
- umístění staveb a zařízení vysokých 75 m a více nad terénem,  
- umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých 
vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolní krajinu  
- umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit 
funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména 
zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, 
energetická zařízení, větrné elektrárny a vysílací stanice  
- veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, v 
příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany 
 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního 
výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je 
zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 
druhů staveb“ 

RESPEKTOVAT 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek MO 
respektovat a 
promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na 
doplnění 
odůvodnění ÚP 
Velké Březno bude 
zapracován. 

  
 
 
 
 

 
 
 
Požadavek na respektování 
veškerých limitů využití 
území je obsahem Návrhu 
zadání územního plánu bod 
P 138. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Doplnění textové části 
odůvodnění, kap. E  
o „zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany“ – viz 
text stanoviska týkající se 
umisťování a povolování 
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Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity 
v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je 
požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o 
území úřadu územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně 
analytických podkladů ORP 

vybraných staveb na celém 
správním území obce Velké 
Březno. 
Doplnění grafické části 
odůvodnění – Koordinační 
výkres (legenda)  
o poznámku: „Celé správní 
území je zájmovým územím 
Ministerstva obrany  
z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů 
staveb“. 

10. MM/OUPSR/OÚP/313/2022 
29. 07. 2022 
 
Ministerstvo dopravy 

- - Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. Ustanovení § 22 
citovaného zákona dále uvádí, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje 
svěřených odvětví. 
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo 
dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 
odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 
zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o vnitrozemské plavbě“), k návrhu zadání územního plánu Velké 
Březno. 
 
Drážní doprava  
Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 073 Ústí 
nad Labem - Děčín, která je ve smyslu § 3 zákona o dráhách, zařazena do kategorie 
dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle tohoto 
zákona.  
V platných Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „ZÚR ÚK“) je 
vymezen návrhový koridor C-E61 pro optimalizaci železniční trati č. 073 a č. 072 
Děčín – Ústí nad Labem – Štětí. Koridor (včetně veřejně prospěšné stavby) 

RESPEKTOVAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavky MD pro 
drážní dopravu 
respektovat a 
promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek je obsažen  
v kapitole B. P 150. 
Požadavek na respektování 
veškerých limitů využití 
území je obsahem Návrhu 
zadání územního plánu bod 
P 138. 
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požadujeme respektovat a zapracovat do územního plánu. V rámci předmětného 
koridoru se připravuje stavba „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem 
Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)“ s předpokládaným termínem realizace v 
letech 2024 – 2027. 
 
Vodní doprava  
Územím řešeným územním plánem Velké Březno protéká řeka Labe, která je dle § 
3 zákona o vnitrozemské plavbě sledovanou dopravně významnou využívanou 
vodní cestou, a je součástí sítě TEN-T. ZÚR ÚK vymezují koridor vodní dopravy VD1 
pro zlepšení plavebních podmínek Labe. 
Úkolem územního plánu je v součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní 
koordinace, zpřesnit vymezení koridoru této dopravy, který je určen šířkou 
vodního toku. 
 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. 
třídy a letecké dopravy neuplatňujeme požadavky, neboť nejsou dotčeny námi 
sledované zájmy. 

 
 
 
 
 
 
Požadavek MD 
respektovat a 
promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
Bez požadavků na 
obsah návrhu 
zadání územního 
plánu. 

 
 
 
 
 
 
Požadavek je obsažen  
v kapitole B. P 145. 
 

11. MM/OUPSR/OÚP/314/2022 
01. 08. 2022 
 
Krajský úřad Ústeckého 
kraje 
Odbor územního plánování 
a stavebního řádu 

- - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále 
jen „KÚÚK UPS“), obdržel dne 15. 7. 2022 návrh zadání Územního plánu Velké 
Březno (dále jen „návrh zadání“) za účelem uplatnění požadavků na obsah této 
územně plánovací dokumentace, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a 
územně plánovacích podkladů, ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon (dále jen „SZ“), v platném 
znění. 
Pořizování Územního plánu Velké Březno (dále jen „návrh ÚP“) pro obec Velké 
Březno zajišťuje v souladu s § 6 odst. 1, písm. c) SZ Magistrát města Ústí nad 
Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního 
plánování. 
Návrh zadání je zpracován v členění podle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 
KÚÚK UPS v souladu s § 47 odst. 2 SZ uplatňuje následující požadavky na obsah 
návrhu ÚP: 

 Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky ve znění závazném od 1. 9. 
2021 (dále jen „PÚR ČR“): 
V návrhu ÚP požadujeme respektovat „Republikové priority územního plánování 

RESPEKTOVAT 
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pro zajištění udržitelného rozvoje území“ s tím, že je nutno v odůvodnění 
konkrétní republikové priority, které se dotýkají navržené koncepce a řešeného 
území, věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP - požadavek je v 
návrhu zadání obsažen. 
Řešené území je součástí rozvojové oblasti OB6 Rozvojová oblast Ústí nad Labem. 
Úkoly pro územní plánování, vyplývající z této skutečnosti jsou upřesněny v ZÚR 
ÚK(viz níže). 
Řešené území je součástí vymezené specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje 
aktuální problém ohrožení území suchem, plnění a respektování stanovených 
úkolů pro územní plánování je nutno věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění 
návrhem ÚP - požadavek je v návrhu zadání obsažen. 
V čl. 88 vymezuje PÚR ČR koridor konvenční železniční dopravy ŽD12 v úseku 
Děčín – Ústí nad Labem - Střekov - Lysá nad Labem - Kolín - Havlíčkův Brod, 
včetně Libické spojky, který je dále zpřesněn v ZÚR ÚK (viz níže). Upozorňujeme, 
že v návrhu zadání je v souvislosti s PÚR ČR uvedeno chybně označení C-E61 – 
nutno upravit. 
V čl. 123 vymezuje PÚR ČR koridor vodní dopravy VD1 v úseku Labe: Pardubice – 
hranice ČR/Německo (-Dresden), který je dále zpřesněn v ZÚR ÚK (viz níže). 

 Z hlediska Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění 1., 2. a 3. 
aktualizace, s účinností od 6. 8. 2020 (dále jen „ZÚR ÚK“): 
V návrhu ÚP požadujeme respektovat „Priority územního plánování Ústeckého 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“. V odůvodnění návrhu ÚP je 
nutno konkrétní priority, které se navržené koncepce a řešeného území dotýkají 
jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP - požadavek je 
v návrhu zadání obsažen. 
ZÚR ÚK zpřesnily rozvojovou oblast nadmístního významu OB6 Rozvojová oblast 
Ústí nad Labem, do které řešené území spadá, a stanovily úkoly územního 
plánování, které je třeba v návrhu ÚP respektovat a v odůvodnění jednotlivě 
věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP - požadavek je v návrhu 
zadání obsažen. 
ZÚR ÚK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD12 v úseku Děčín – Ústí 
nad Labem - Střekov - Lysá nad Labem - Kolín - Havlíčkův Brod, včetně Libické 
spojky, vymezený v PÚR ČR. ZÚR ÚK vymezují koridor železniční tratě č. 073 a č. 
072 Děčín – Ústí nad Labem – Štětí, optimalizace. Koridor je sledován v ZÚR ÚK 
jako VPS C-E61. Šířka koridoru je stanovena 60 m. Pro územní plánování stanovují 
úkoly, které je nezbytné respektovat a věcně vyhodnotit z hlediska jeho 
naplňování návrhem ÚP – požadavky jsou v návrhu zadání obsaženy částečně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na doplnění. 
Zapracováno do kap. A.1. P 
25., do kap. A.2. P 77. a do 
kap. C. P 145. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Body P 79., P 142., P 143., P 
144. a P 145. v kap. A.2. a 
kap B. byly přepracovány 
v souladu s požadavkem.  
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Některé části návrhu zadání (např. požadavky P 79, P 141, P142) připouští v 
návrhu ÚP vymezit územní rezervu, a to v rozporu s úkolem v čl. 70b ZÚR ÚK, 
který ukládá zpřesnit a vymezit koridor VPS - nutno upravit. 
ZÚR ÚK zpřesňují koridor vodní dopravy VD1 v úseku Labe: Pardubice – hranice 
ČR/Německo (-Dresden), vymezený v PÚR ČR, sledovaný jako návrh VD1/SHP pro 
Zlepšení plavebních podmínek Labe v úseku Ústí nad Labem, Střekov – hranice 
okresu Ústí nad Labem, šířka koridoru je vymezena šíří vodního toku. Pro územní 
plánování stanovily ZÚR ÚK úkol zpřesnit, v součinnosti s dotčenými orgány, 
vymezení koridoru v ÚPD obcí. Úkol je nezbytné respektovat a věcně vyhodnotit z 
hlediska jeho naplňování návrhem ÚP – požadavek je v návrhu zadání obsažen 
částečně. Některé části návrhu zadání (např. požadavky P 80, P 141, P142) 
připouští v návrhu ÚP vymezit územní rezervu, a to v rozporu s úkolem v čl. 76 
ZÚR ÚK, který ukládá zpřesnit vymezení koridoru VD1/SHP. Návrh zadání obsahuje 
rovněž chybné označení koridoru (např. požadavky P 142, P 143, P 148) - nutno 
upravit. 
ZÚR ÚK dále vymezují krajinný celek KC 5a – CHKO České středohoří – Milešovské 
a Verneřické středohoří, do něhož řešené území spadá, a stanovily dílčí kroky 
naplňování cílových kvalit krajiny. V návrhu ÚP je nezbytné dílčí kroky respektovat 
a jednotlivě věcně vyhodnotit z hlediska jejich naplňování návrhem ÚP. 
Upozorňujeme na skutečnost, že v návrhu zadání uvedené cílové charakteristiky 
(např. požadavek P 117, P123) jsou ZÚR ÚK na základě změny legislativy 
nahrazeny cílovými kvalitami – nutno upravit. 
ZÚR ÚK dále v řešeném území vymezují plochy a koridory nadregionálního a 
regionálního ÚSES:  
- nadregionální biokoridor NRBK K 10 „Stříbrný roh – Polabský Luh“ – funkční  
- nadregionální biokoridor NRBK K 9 „Stříbrný roh – Milešovka“ – funkční  
- regionální biocentrum RBC 1285 „Varta“ – funkční  
- regionální biocentrum RBC 1318 „Velké Březno“ – funkční  
ZÚR ÚK rovněž stanovují pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro 
biocentra a pro biokoridory ÚSES „úkoly“. Jedním z úkolů je zpřesnit skladebné 
části nadregionálního a regionálního ÚSES v ÚPD příslušných obcí. Úkoly územního 
plánování je třeba v návrhu ÚP respektovat a v odůvodnění jednotlivě věcně 
vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP - požadavek je v návrhu zadání 
obsažen. 
 
ZÚR ÚK dále stanovují úkoly pro územní plánování pro upřesnění územních 
podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

 
 
 
RESPEKTOVAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Body P 80., P 141, P 142, P 
143, P 144., P 145 a P 149 
v kap. A.2. a kap B. byly 
přepracovány v souladu 
s požadavkem.  
 
 
 
 
 
 
 
Body P 117 a P 123 v kap. 
A.3. byly přepracovány 
v souladu s požadavkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

p. č.  č. j. 
datum 
 
dotčený orgán 

p. p. č. k. ú. Autentický text – relevantní část Řešení požadavku poznámka/vyjádření k 
vyhodnocení 

hodnot území kraje; v návrhu ÚP je nezbytné úkoly respektovat a jednotlivě věcně 
vyhodnotit z hlediska jejich naplnění návrhem ÚP – požadavek je v návrhu zadání 
obsažen. 
 
Pro úplnost a jako metodickou pomoc pořizovateli ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, KÚÚK UPS připomíná a 
upozorňuje dále na následující: 
Str. 2 v části Důvody pro pořízení … - je zde uvedeno, cit: „Cílem nového územního 
plánu by měla být dohoda vedení obce, občanů obce, majitelů nemovitostí, 
správců veřejné infrastruktury, dotčených orgánů i sousedních obcí, spočívající v 
pomoci a spolupráci při budoucí realizaci dohodnutých rozvojových záměrů obce 
Velké Březno na svém správním území.“ Cílem územního plánu je nejenom 
realizace rozvojových záměrů města. Cíle a úkoly územního plánování jsou 
stanoveny v § 18 a 19 SZ, kde pouze část je věnována koordinaci veřejných a 
soukromých záměrů změn v území, výstavby a jiných činností ovlivňujících rozvoj 
území. Návrh zadání by měl v popisu cíle územního plánu uvést obecný odkaz 
právě na cíle a úkoly vymezené ve SZ – doporučujeme upravit. 
 
Str. 9 v části Další požadavky, požadavek P 15 – je zde uvedeno ,cit: „Územní plán 
bude dbát ve vymezených zastavitelných částech území na vyváženou a charakteru 
prostředí odpovídající strukturu zástavby……“. Je otázkou, zda požadavek 
vztahovat pouze na vymezené zastavitelné části, logické by bylo požadavek 
aplikovat i na stabilizované plochy v zastavěném území, např. doplněním úkolu 
vyhledat (v částech území s deficitem veřejných prostranství) plochy i ve 
stabilizovaných plochách - doporučujeme upravit. 
Str. 10 v části Požadavky vyplývající z ÚAP, požadavek P 27 – problematické je 
vymezování „návrhového horizontu“, který se ve smyslu předchozího stavebního 
zákona již nesleduje a je tak zavádějící. Lze formulačně upravit např. ve smyslu 
„ÚP bude zpracován s udržitelnou vizí k roku 2040…“ – doporučujeme upravit. 
Obecně v částech, týkajících se požadavků, vyplývající z ÚAP (např. požadavky P 7, 
P 9, P 29 - jsou používány pojmy „závady“, „střety“, „negativa“, „potenciály“, které 
nejsou v části SZ, která se týká ÚAP (§ 26 až 29), použity. Doporučujeme dát text 
do souladu s legislativou, případně uvést výčet problémů, záměrů, limitů, které se 
pro řešené území v návrhu ÚP uplatní – doporučujeme upravit. 
Str. 10 a 11 v části Požadavky vyplývající z ÚAP, požadavek P 31 – v této části 
návrhu zadání jsou uvedeny požadavky na stanovení podmínek pro plochy s 
rozdílným způsobem využití s uvedením opatření, pro které mají být vymezeny. 
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Není zřejmé, zda je tento výčet konečný nebo zda je dílčí a uvádí jen ty prioritní z 
pohledu pořizovatele. Druhy ploch s rozdílným způsobem využití a požadavky na 
jejich vymezování jsou stanoveny vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. Způsob stanovení podmínek 
jejich využití je pak stanoven v Příloze č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Návrh zadání 
v této části by měl především odkazovat obecně na ustanovení výše uvedených 
vyhlášek – doporučujeme upravit. 
Str. 11 v části Další požadavky, požadavek P 34 – požadavek na „upřednostnění 
kvalitativního charakteru rozvoje území na úkor kvantitativního“ je pochopitelný, 
nicméně diskutabilní. Cílem územního plánování je ve smyslu § 18 odst. 1 SZ 
„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.“ Při 
aplikaci tohoto cíle do koncepce rozvoje území, stanovené návrhem ÚP, by tato 
měla být „kvalitní“ vždy, a to i při různé míře „kvantity“ využití území. Je proto 
problematický samotný požadavek na upřednostnění kvality nad kvantitou a dále i 
případné stanovení parametrů pro jeho měřitelnost – doporučujeme upravit. 
Str. 11 v části Další požadavky, požadavek P 39 – zde je kladem mj. důraz na 
„ochranu dochovaných ….hodnot území“. Ve smyslu Přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. má však územní plán obsahovat koncepci nejenom „ochrany“, ale i 
„rozvoje“ hodnot území – doporučujeme upravit. 
Str. 12 v části Další požadavky, požadavky P 41 až P 45 – požadavek na popis ploch 
„jako lokalit“ může ve svém důsledku znamenat konflikt s požadavky na obsah 
územního plánu dle Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Z požadavků není zcela 
zřejmé, jakému účelu budou sloužit vymezované „lokality“ v návrhu ÚP, zda na 
základě požadavků na „lokality“ (viz příloha č. 2 návrhu zadání) budou obsahovat 
podmínky využití ploch, které jsou jejich součástí. Předepsaný obsah územního 
plánu (textová i grafická) podle Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vymezování 
„lokalit“ neobsahuje, vymezovány jsou plochy s rozdílným způsobem využití a k 
nim jsou stanoveny podmínky jejich využití. Pokud by např. byly „lokality“ 
vymezovány jako součást návrhu urbanistické koncepce (sídelní struktury), pak by 
mohly stanovovat např. typy struktury zástavby, zóny prostorového uspořádání a 
to s jednoznačnou vazbou na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Je 
nezbytné, aby byl stanoven jednoznačný obecný požadavek na obsah návrhu ÚP, 
který odpovídá požadavkům Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a aktuálním 
dokumentům jednotného standardu územně plánovací dokumentace, který bude 
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stanovovat prováděcí právní předpis ke SZ – doporučujeme upravit. 
Str. 13 v části Další požadavky, požadavek P 58. – u „vhodné docházkové 
vzdálenosti“ chybí vymezení od čeho má být docházková vzdálenost měřena a 
dále jaký je parametr „vhodnosti“ vzdálenosti - je třeba doplnit. 
Str. 14 v části Další požadavky, požadavky P 67 a P 68 – požadavky na vymezení 
návrhu ÚP s prvky regulačního plánu jsou stanoveny velmi obecně bez vymezení 
cílů přísnější regulace. Pokud, podle § 43 odst. 3 SZ, zastupitelstvo obce v 
rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu stanoví, že bude pořízen 
územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu, musí být tento 
požadavek jasně deklarován a specifikován v úvodních krocích procesu pořizování 
návrhu ÚP, tj. právě v zadání ÚP. Z požadavků návrhu zadání není např. zřejmé, 
zda má být pořízen územní plán s prvky regulačního plánu pro celé správní území 
obce, nebo jen pro vymezenou část území a v tom případě o jakou část se jedná. 
SZ sice umožňuje do návrhu ÚP zahrnout fakticky jakékoliv podrobné regulační 
prvky, ovšem za předpokladu, že výsledek v podobě vydaného územního plánu 
bude transparentní, nediskriminační a zvolená regulace bude přiměřená 
deklarovanému cíli - je třeba upravit. 
Str. 14 v části Další požadavky, požadavek P 69 – v územním plánu nelze 
stanovovat regulativy náležející podrobností regulačnímu plánu, je třeba je řešit 
např. zařazením do ploch s prvky regulačního plánu (viz výše) nebo podmínit 
rozhodování o změnách v území vydáním regulačního plánu – doporučujeme 
upravit. 
Str. 14 v části Další požadavky, požadavek P 73 – u urbanistických studií je třeba 
uvést, že se jedná o ty, které byly ve smyslu přechodných ustanovení § 185 odst. 4 
SZ prověřeny – je třeba doplnit. 
Str. 17 v části Další požadavky, požadavek P 101 – je zde obsažena druhá věta, 
která je problematická a zřejmě i zbytná, neboť infrastruktura je převážně nebo 
vždy službou a zároveň určuje, resp. spoluvytváří kompozici města – 
doporučujeme upravit. 
Str. 24 v části Požadavky vyplývající z ÚAP, požadavek P 174 – předmětem návrhu 
ÚP není vymezení lokalit soustavy NATURA 2000, neboť jsou limitem využití 
území, budou uvedeny v části odůvodnění návrhu ÚP (koordinační výkres). 
Příhodnější formulace by byla „zohlední, zapracuje, atp.“ – je třeba upravit. 
 
KÚÚK UPS připomíná požadavky § 20a SZ na zpracování územně plánovací 
dokumentace v jednotném standardu, které jsou podmíněny vydáním prováděcí 
vyhlášky dle § 20a odst. 4 SZ. S ohledem na skutečnost, že se pro řešené území 
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Text v kap. A.1. P 58 byl 
doplněn. 
 
Text v kap. A.1. P 67 a P 68 
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bude pořizovat nový ÚP, doporučujeme sledovat nabytí účinnosti připravované 
vyhlášky a návrh ÚP dle požadavků vyhlášky upravit. 

12. MM/OUPSR/OÚP/331/2022 
10. 08. 2022 
 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny 
Regionální pracoviště 
Správa CHKO České 
středohoří 
 

- - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České 
středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán státní správy ochrany přírody a 
krajiny příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
„zákon“) v postavení dotčeného orgánu dle § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, podle § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na 
základě oznámení Magistrátu města Ústí nad Labem doručeného dne 15. 7. 2022, 
vydává ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona k návrhu zadání územního plánu 
Velké Březno toto 
v y j á d ř e n í : 
Agentura při hodnocení a uplatnění požadavků k zadání ÚP vychází ze znění 
zákona a zřizovacího výnosu CHKO České středohoří MK ČSR ze dne 19. 3. 1976, č. 
6883/76. Jako podkladů využívá Plánu péče o CHKO České středohoří 2015 - 2024, 
studie preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO České středohoří, vlastních 
znalostí o území a dalších odborných podkladů (biologické průzkumy, apod.), Plán 
péče o CHKO České středohoří je ve smyslu § 38 odst. 1 zákona odborným a 
koncepčním dokumentem ochrany přírody a slouží jako podklad pro jiné druhy 
plánovacích dokumentů, např. územně plánovací dokumentaci. 
 
Ve smyslu § 1 výnosu vydaného MK ČSR pod č. 6883/76 ze dne 19. 3.1976 o 
zřízení CHKO České středohoří je posláním oblasti ochrana všech hodnot krajiny, 
jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého 
životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové 
utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící 
živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu 
k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní 
zástavba lidového rázu. Dle § 2 zřizovacího výnosu se vodní, lesní a zemědělské 
hospodářství, průmysl, doprava, výstavba a rekreace provádějí v souladu s 
posláním oblasti. 
 
Podle § 25 odst. 2 zákona se hospodářské využívání CHKO provádí podle zón 
odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly 
zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační 
využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných 
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oblastí. 
 
Celé správní území obce se nachází v CHKO České středohoří (II. a IV. zóna). Jedná 
se o přírodovědně a krajinářsky mimořádně cenné území, jehož hlavními 
hodnotami jsou členitý reliéf, vysoké zastoupení přírodních biotopů s výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a charakteristické uspořádání krajiny 
s rozložením lesů, orné půdy, trvalých travních porostů a nelesní zeleně. Nedílnou 
součástí krajinného rázu území jsou sídla částečně s dosud zachovanou a částečně 
narušenou urbanistickou strukturou, místy se dochovala tradiční venkovská 
architektura Českého středohoří. 
Ve správním území obce se nachází přírodní památka Magnetovec – Skalní hřib a 
evropsky významná lokalita Porta Bohemica. 
Přesný průběh hranic CHKO, zonaci, památné stromy a evropsky významné 
lokality poskytuje ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha Chodov, Kaplanova 1936/1, 
případně je k dispozici na mapovém serveru AOPK ČR na webové adrese 
http://webgis.nature.cz/mapomat (prohlížečem Mozilla Firefox není podporována 
– pozn.), http://data.nature.cz, nebo ke stažení na http://uap.nature.cz. 
Pro potřeby zohlednění krajinného rázu v ÚP je určen podklad ÚAP: studie 
„Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO České středohoří“ (Löw a 
spol., 2010) – ke stažení na https://ceskestredohori.nature.cz/web/chko-ceske-
stredohori/krajinny-raz-a-vystavba. Dalším podkladem je studie CHKO České 
středohoří – hodnocení krajinného rázu (Kinský, 2000), která je k dispozici na 
AOPK ČR, Správě CHKO České středohoří. 
 
Z plánu péče o CHKO České středohoří jsou pro území obce Velké Březno v oblasti 
územního plánování a výstavby nejzásadnější opatření: 

 zachovat zbývající nezastavěné území v údolích Labe a Ploučnice, kde je mimo 
zastavěné části historicky vyčerpán potenciál plošného rozvoje sídel  

 chránit volnou krajinu před suburbanizací, včetně nové dopravní a technické 
infrastruktury, rekreačních a sportovních staveb, a před vznikem nových 
sídelních útvarů včetně samot a skupin objektů  

 zachovat stávající dochovanou sídelní strukturu  

 sídla rozvíjet úměrně jejich velikosti a původnímu či dochovanému charakteru 
(půdorysné uspořádání sídla či jeho části, rozmístění objektů, veřejných 
prostranství, komunikací, velikost pozemků apod.), sídla stavebně nepropojovat  

 chránit volnou krajinu před rozvojem zástavby rekreačních chat a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opatření zohlednit 
a promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 
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zahrádkářských osad  

 zachovat migrační prostupnost krajiny pro organismy a její průchodnost pro 
obyvatele a návštěvníky  

 na Labi za účelem udržení pestrosti ekosystému velké řeky podporovat mimo 
bezprostřední prostor plavební dráhy udržení či zvětšení zatopených prostor za 
koncentračními hrázemi, udržení pohyblivých štěrkových, písčitých a bahnitých 
náplavů, tůní, slepých ramen, lužních porostů apod.  

 podporovat pouze takové způsoby udržení vodní dopravy na Labi (včetně 
hlubokých prohrábek říčního dna), které prokazatelně nepoškodí stávající říční a 
pobřežní ekosystém (např. mokřadní lokality u Svádova, Valtířova, V. Března, 
Nebočad včetně PP Nebočadský luh, štěrkové náplavy s drobnokvětem 
pobřežním, lokality s bobrem evropským apod.) 

 
Z aktualizované PÚR ČR zdůrazňuje Agentura odst. 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 a odst. 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. 
 
Vymezování zastavitelných ploch, stanovení regulativů:  
Agentura v územním plánu požaduje zajistit dostatečnou ochranu volné 
nezastavěné krajiny. Z důvodu ochrany hodnot krajinného rázu, ekologické 
stability krajiny a zachování ekosystémových služeb zemědělské půdy Agentura 
nesouhlasí s novými plošnými zábory volné krajiny v CHKO pro výstavbu. 
Akceptovatelné mohou být případné jednotlivé záměry vyplňující proluky v 
zastavěném území nebo vhodně navazující na stávající zastavěné území při 
respektování dochované urbanistické struktury sídel. Tyto záměry budou 
individuálně posouzeny v návrhu územního plánu s ohledem na jejich přesné 
vymezení a regulativy. 
Agentura upozorňuje, že zásadním limitem využití území je vymezení II. zóny 
CHKO. V tomto území není možné rozvíjet novou zástavbu nebo intenzivní 
způsoby hospodaření. Podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona je na území I. a II. zóny 
CHKO zakázáno hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek AOPK 
respektovat a 
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návrhu územního 
plánu. 
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vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou 
způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci 
ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit 
vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu. 
Přílohou k návrhu zadání územního plánu je seznam pozemků k prověření do 
návrhu územního plánu. Agentura upozorňuje, že některé návrhy jsou v rozporu s 
výše uvedenými požadavky (rozsáhlé plochy pro výstavbu včetně území II. zóny), 
avšak předpokládá, že do návrhu územního plánu nebudou zařazeny, neboť by 
byly v rozporu rovněž s návrhem zadání územního plánu, který požaduje důsledně 
chránit hodnoty volné krajiny a maximálně využít potenciál vnitřních rezerv obce. 
 
ÚSES:  
Pro celé území okresu Ústí nad Labem je zpracován Okresní generel ÚSES 
(Friedrich, 2000). Jedná se z odborného hlediska o kvalitní podklad, který je využit 
i v územních plánech sousedních obcí. Podklad je k dispozici na Magistrátu města 
Ústí nad Labem a na Správě CHKO České středohoří, pracoviště Litoměřice. 
Agentura proto požaduje zapracování tohoto podkladu do nového ÚP Velké 
Březno, přičemž je nezbytné zajistit návaznost na vymezený ÚSES v sousedních 
obcích. V souladu s aktuální Metodikou vymezování ÚSES (MŽP, 2017) je vhodné 
též vymezení interakčních prvků, s využitím podkladu Okresního generelu ÚSES. 
Vymezení ÚSES musí probíhat ve spolupráci s Agenturou, která dle zákona 
vymezuje a hodnotí lokální a regionální ÚSES na území CHKO. 
Vymezení nadregionálních biocenter je jako ÚAP poskytováno na 
http://uap.nature.cz. 
 
Umisťování staveb v nezastavěném území:  
Agentura uplatňuje požadavek na vyloučení staveb, zařízení a opatření (dále jen 
stavby) ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona, s výjimkou těch, které slouží ke 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich 
důsledků. 
 
Za podmínečně přípustné považuje Agentura stavby:  
1. veřejné dopravní a technické infrastruktury,  
2. stavby pro zemědělství, avšak pouze stavby, které jsou technologicky vázané na 
prvovýrobní využívání ploch - vybavení pastvin pastevními ohradníky zajišťujícími 
prostupnost krajiny pro organismy (pouze ohrazení s minimálním vizuálním 
dopadem) a lehkými pastevními přístřešky pro úkryt zvířat na pastvě, dále 

 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek AOPK 
respektovat a 
promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek AOPK 
respektovat a 
promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 
 
Požadavek AOPK 
respektovat a 
promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 

 
 
 
 
Pozemky uvedené 
v seznamu pozemků k 
prověření do Návrhu zadání 
územního plánu budou 
řádně prověřeny 
zpracovatelem ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na respektování 
veškerých limitů využití 
území je obsahem Návrhu 
zadání územního plánu bod 
P 138. 

http://uap.nature.cz/
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včelnice, včelíny, stavby realizované v rámci KPÚ a stavby protierozní povahy,  
3. stavby pro lesnictví - lesní cesty, stavby sloužící k ochraně lesa a stavby 
protierozní povahy, zařízení pro myslivost – krmelce, posedy,  
4. stavby pro vodní hospodářství - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových 
nebo podzemních vod, stavby studní, stavby protierozní povahy a sloužící ke 
zlepšení vodních poměrů v místě. 
5. stavby pro účely ochrany přírody a krajiny (avšak pouze takové, které slouží 
zajištění předmětu ochrany CHKO České středohoří) 6. zařízení pro rekreaci, pouze 
však aktivity nestavebního charakteru. 
 
Agentura k zadání územního plánu dále uplatňuje následující požadavky: 
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny)  
- urbanistickou koncepci přizpůsobit dochovanému charakteru sídla resp. jeho 
částí  
- podporovat soustředění nové zástavby ve stávajících souvisle zastavěných 
částech sídla a bezprostřední návaznosti na toto území; umístění obce v krajinném 
kontextu a přírodní podmínky místa považovat za zásadní limit pro návrh nových 
rozvojových ploch;  
- promítnout zásady ochrany krajinného rázu, zpracované v Preventivním 
hodnocení krajinného rázu na území CHKO České středohoří (Löw a spol., s.r.o., 
2010) a ve Studii Chráněná krajinná oblast České středohoří - Hodnocení 
krajinného rázu (Kinský, 2000) do podmínek prostorového uspořádání a podmínek 
ochrany krajinného rázu;  
- podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem 
využití stanovit tak, aby byl zajištěn soulad nové zástavby s obvyklým uspořádáním 
ploch v sídle (veřejná prostranství, komunikace, velikost pozemků), umístěním 
objektů (umístění objektů ve vztahu k veřejným prostranstvím, komunikacím 
apod.) a s hmotovým uspořádáním a měřítkem okolní zástavby; pro tyto účely 
doporučuje Agentura v kapitole týkající se hodnot území popsat charakter 
zástavby.  
- v návrhu respektovat zonaci CHKO, prvky ÚSES, významné krajinné prvky ze 
zákona (lesy, vodní toky, rybníky, jezera, rašeliniště, údolní nivy), lokality výskytu 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a botanicky významné lokality;  
- obecně vytvořit předpoklady pro zachování a obnovu přírodní a prostorové 
rozmanitosti, ekologické stability a šetrného polyfunkčního využívání krajiny;  
- při návrhu opatření k ochraně před povodněmi, protierozních opatření erozí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek AOPK 
respektovat a 
promítnout do 
návrhu územního 
plánu. 
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apod. preferovat přírodě blízká opatření;  
- zajistit prostupnost krajiny (síť funkčních cest) a migrační propustnost pro 
organismy (zejména nepropojování sídel, zachování enkláv zeleně mezi 
obdělávanými plochami, případně jejich spojitosti a obecně nezvyšovat 
fragmentaci krajiny vytvářením nepropustných či těžko překonatelných bariér 
včetně oplocení);  
- řešit problematiku zalesňování nelesních ploch či výsadeb energetických dřevin 
(z hlediska ochrany krajinného rázu a uchování charakteru krajiny je rozsáhlejší 
zalesňování či výsadby energetických dřevin nutno považovat za nevhodné). 
 
Požadavky na řešení veřejné aj. infrastruktury  
- stabilizovat komunikační systém diferencovaný pro motorovou (dle kategorií) a 
nemotorovou dopravu (pěší, cyklo, apod.),  
- vyloučit, případně výrazně minimalizovat, návrhy nových komunikací pro 
zpřístupnění nových zastavitelných ploch a obecně mimo zastavěné území,  
- u nových tras komunikací navrhnout řešení, která mají minimální negativní vliv 
na přírodní hodnoty a funkce krajiny a krajinný ráz, 
- obnovu systému cest mimo zastavěné území navrhnout v souladu s 
urbanistickou koncepcí a koncepcí uspořádání krajiny,  
- záměry na umisťování fotovoltaických a větrných elektráren vyloučit, přípustná 
je fotovoltaika na střechách objektů a dále na plochách uvnitř zastavěného území 
(např. brownfields) za předpokladu, že nenaruší hodnoty krajinného rázu,  
- specifikovat potřebu rekreačně sportovních ploch a jejich infrastruktury a 
minimalizovat jejich vliv na přírodní hodnoty a funkce krajiny a krajinný ráz. 
 
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  
- v podmínkách využití respektovat zákonná ustanovení v souladu s § 26 zákona,  
- respektovat botanicky a zoologicky významné lokality jako součást přírodního 
bohatství území v souladu se zřizovacím výnosem CHKO České středohoří, 
respektovat ÚSES, biocentra zařadit do ploch přírodních, v podmínkách využití 
zajistit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní 
méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny 
ve smyslu § 4 odst. 1 zákona; další vybrané plochy (remízy, křovinaté stráně, lemy 
apod.) zařadit do tzv. interakčních prvků (prvky k podpoře ÚSES, podpora migrační 
prostupnosti krajiny),  
- doplnit do velkých celků polností strukturní zeleň (případně i v kombinaci s 
protierozními opatřeními);  
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- na zemědělské půdě vymezit funkční plochy dle způsobu využití (orná půda, 
trvalé travní porosty, sady) 
 
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace  
Eventuální navržené a fakticky nefunkční součásti ÚSES (tj. ty, které bude 
nezbytné založit) zařadit do veřejně prospěšných opatření. 
 
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů  
- požadavky vyplývající z obecné ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., 
nejsou-li uvedeny výše,  
- požadavky vyplývající ze zřizovacího výnosu CHKO České středohoří (č. 6883/76 
MK ČSR ze dne 19. 3.1976), nejsou-li uvedeny výše. 

13. MM/OUPSR/OÚP/328/2022 
08. 08. 2022 
 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny 
Regionální pracoviště 
Správa CHKO České 
středohoří 

- - Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k návrhu zadání územního plánu 
obce Velké Březno 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné 
krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), k žádosti Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen 
„předkladatel“), doručené dne 15. 7. 2022, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona 
toto: 
STANOVISKO 
U návrhu zadání územního plánu Velké Březno nelze vyloučit významný vliv, ať 
již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na 
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit 
(dále jen „EVL“) a ptačích oblastí. 
 
ODŮVODNĚNÍ 
Předkladatel doručil správnímu orgánu žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona 
k výše uvedenému návrhu zadání. 
Do správního území obce zasahuje EVL Porta Bohemica (CZ0424141) zahrnující 
vodní tok Labe včetně břehů a částí údolní nivy a dále strmé lesnaté svahy 
labského údolí. Předměty ochrany této EVL jsou stanoviště 6110 Vápnité nebo 
bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi); 8150 Středoevropské silikátové sutě; 
8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně; 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na 
svazích, sutích a v roklích, 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion 
rubri p.p. a Bidention p.p.; a druhy bobr evropský (Castor fiber), losos obecný 

RESPEKTOVAT  
 

Na základě stanoviska bude 
zpracováno vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj 
území dle přílohy č. 5 
vyhlášky 500/2006 Sb. 
 
Text v kap. G. P 183 byl 
doplněn. 
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(Salmo salar). 
EVL Porta Bohemica chrání poslední relativně přirozený zbytek velkého toku na 
území ČR s jeho škálou významných biotopů s výskytem celé řady ohrožených 
organismů. 
Návrh zadání obsahuje několik obecně formulovaných bodů, které mají vazbu na 
vodní tok Labe a příbřežní oblasti. Jedná se např. o body č. 48 – Návrh územního 
plánu vytvoří předpoklady pro realizaci rekreačních ploch v areálu bývalé loděnice 
Valtířov, č. 64 – V návrhu budou prověřeny a vymezeny plochy pro hromadnou a 
individuální rekreaci, zejména s akcentem na využití ploch podél Labe, č. 82 – 
Návrh územního plánu navrhne opatření a stanoví podmínky pro umožnění 
umisťování staveb souvisejících s rozvojem vodní dopravy a rekreaci na řece Labi, 
č. 83 – Prověřit aktuálnost záměru výstavby VD Malé Březno a souvisejících plochy 
zátopy VD Malé Březno, případně plochy záměru zahrnout do územní rezervy, č. 
97 – Návrh ÚP prověří využití vodních toků a blízkých prostor pro začlenění do 
základní struktury veřejných prostranství, typologicky se zelení a vodou, z důvodu 
klimatických změn a č. 110 – Návrh územního plánu prověří a navrhne opatření 
pro osobní vodní dopravu na řece Labi. 
Ve výše uvedených bodech jsou vůči lokalitám soustavy Natura 2000 
identifikovány možné negativní vlivy. Zejména stavby v korytě vodního toku nebo 
na jeho březích a v nivě dále zvýší antropogenní tlak na hodnotné ekosystémy a 
přírodní procesy. Zejména opatření pro vodní dopravu na Labi však mohou mít vliv 
zásadní. Vhodné umístění rozvojových ploch a limity pro jejich využívání mohou 
vlivy omezit, zmírnit nebo vyloučit, nicméně konkrétní způsob promítnutí 
požadavků do nového územního plánu není ze zadání zcela zřejmý. Konkrétní 
rozsah ovlivnění nelze v takto obecné rovině specifikovat a tím pádem nelze vliv 
vyloučit. 
Agentura upozorňuje, že záměr VD Malé Březno není v souladu se žádným 
aktuálním rozvojovým strategickým dokumentem, a to ani Dopravní sektorovou 
strategií, a je ve střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny (vliv na významný 
krajinný prvek vodní tok, předměty ochrany a integritu evropsky významné 
lokality Porta Bohemica, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů atd.). 
Z uvedených důvodů nemůže orgán ochrany přírody na základě předloženého 
návrhu zadání ÚP vyloučit významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost EVL 
Porta Bohemica. 
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním 
řízení a nelze se proti němu odvolat. 

14. MM/OUPSR/OÚP/361/2022 - - Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. RESPEKTOVAT  
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26. 08. 2022 (po termínu) 
 
Ministerstvo vnitra České 
republiky 

283/2021 Sb., stavební zákon. 
V souladu s § 47 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že s návrhem 
zadání Územního plánu Velké Březno souhlasíme s podmínkou, že bude dodržena 
ochrana stávajícího RRL spoje Ministerstva vnitra ČR. Týká se pozemků parc. č. 
30/6, 734/1, 734/3, 542/1, 735, 738, 739, 742, 920, 921, 933, 935, 936, 940, 942, 
943/1, 944, 946/1 a 964/7 v k. ú. Velké Březno. Informace o zájmovém území je 
obsahem datové báze územně analytických podkladů (sledovaný jev č. 82a 
elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území). 
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by 
později zasahovaly do perimetru RRL spoje Ministerstva vnitra ČR (Fresnelova 
zóna), požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného správního řízení bylo 
vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR. 
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34. 

 
Bez požadavků na 
obsah zadání 
územního plánu. 
 
 
 
 
 
Požadavky MV 
respektovat při 
tvorbě návrhu 
územního plánu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na respektování 
veškerých limitů využití 
území je obsahem Návrhu 
zadání územního plánu bod 
P 138. 
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Vyhodnocení - Oprávněný investor, vlastníci dotčených pozemků 

p. 
č.  

č. j. 
 

p. p. č. k. ú. Autentický text – relevantní část Řešení 
požadavku 

poznámka/vyjádření 
k vyhodnocení 

1. MM/OUPSR/OÚP/342/2022 
17. 08. 2022 (po termínu) 
 
ČEZ Distribuce, a. s. 
(oprávněný investor) 
 
MM/OUPSR/OÚP/343/2022 
17. 08. 2022 
ČEZ Distribuce, a. s. 
(duplicitní podání) 

- - Vážená paní Pěnkavová,  
dovolte nám, abychom reagovali na zaslané oznámení o projednání Návrhu zadání Územního 
plánu Velké Březno.  
S Návrhem zadání Územního plánu Velké Březno jsme se seznámili na internetové adrese 
internetových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem https://www.usti-nad-labem.cz/.  
 
Váš podnět jsme prověřili. Zjistili jsme, že v uvedených lokalitách je umístěné nadzemní vedení 
nízkého napětí, nadzemní vedení 22 kV, nadzemní vedení 110 kV, podzemní vedení do 110 kV 
a elektrické stanice v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Informujeme Vás, že ochranné pásmo pro 
nadzemní vedení 22 kV s vodiči bez izolace je stanoveno na 10 m měřených od nejbližšího 
krajního vodiče vedení kolmo k jeho svislé rovině, ochranné pásmo pro nadzemní závěsné 
kabelové vedení 22 kV je stanoveno na 1 m měřený od nejbližšího krajního vodiče vedení 
kolmo k jeho svislé, ochranné pásmo pro nadzemní vedení 110 kV s vodiči bez izolace je 
stanoveno na 15 m měřených od nejbližšího krajního vodiče vedení kolmo k jeho svislé rovině, 
ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV je stanoveno na obě strany na 1 m měřený 
kolmo od nejbližšího okraje podzemního vedení, pro elektrické stanice napájené nadzemním 
vedením je ochranné pásmo stanoveno na 7 metrů měřených od vnější hrany půdorysu stanice 
ve všech směrech a pro kompaktní nebo zděné stanice, napájené kabelovým přívodem, 2 
metry měřené od vnějšího pláště stanice ve všech směrech. 
 
Sdělujeme Vám, že jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. souhlasíme s předloženým 
Návrhem zadání Územního plánu Velké Březno za dodržení následujících podmínek: 
1. Uvedených v zákoně 458/2000 Sb. 
2. Z důvodu zajištění přístupu k distribuční soustavě nebudou podpěrné body nadzemních 

vedení oplocovány či znepřístupňovány. 
3. Připojení k distribuční soustavě bude následně řešeno podle platné smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení. 
4. Pro umístění staveb do ochranných pásem našich vedení nám bude předložena žádost o 

souhlas s činností a umístění stavby v ochranném pásmu elektrického vedení.  
 

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a stavba zahájena do 1 roku od udělení 
souhlasu.  
 

 
 
 
 
 
 
Konstatování – 
nejedná se o 
požadavek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 1. 
požadavku se 
nevyhovuje a to 
z důvodu, že je 
požadavek nad 
rámec 
územního 
plánu. 
 
Ad 2. 
požadavek je 
nutno řešit 
v rámci 
stavebního 
řízení. 
 

- 

https://www.usti-nad-labem.cz/
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Ad 3. 
požadavku se 
nevyhovuje a to 
z důvodu, že je 
požadavek nad 
rámec 
územního 
plánu. 
 
Ad 4. 
požadavku se 
nevyhovuje a to 
z důvodu, že je 
požadavek nad 
rámec 
územního 
plánu. 

2. MM/OUPSR/OÚP/315/2022 
01. 08. 2022 
 
Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. (oprávněný 
investor) 

- - K předloženému návrhu „Územního plánu Velké Březno“ uvádíme, že se v zájmovém území 
nachází zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ve 
vlastnictví SVS a.s., Teplice. 
 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. obdržely od Magistrátu města Ústí nad Labem, 
Odboru územního plánování a stavebního řádu – Oddělení územního plánování Oznámení o 
projednání a zaslání Návrhu zadání Územního plánu Velké Březno společně s textem pod 
názvem „Návrh zadání Územního plánu obce Velké Březno“ (ÚP Velké Březno. 
K předloženému Návrhu zadání ÚP Velké Březno konstatujeme, že jej bereme na vědomí s tím, 
že očekáváme od projektanta při tvorbě UP Velké Březno součinnost s naší společností ohledně 
námi provozované infrastruktury a zdrojů pitné vody, jejich technických a kapacitních možností 
pro napojení nových ploch a případně i pro zabezpečení požární vody. 

Bez požadavku. - 

3. MM/OUPSR/OÚP/330/2022 
11. 08. 2022 
 
Povodí Labe, státní podnik 
(oprávněný investor) 
 

- - Obdrželi jsme oznámení o projednání Návrhu zadání Územního plánu Velké Březno. Správní 
území obce zahrnuje k.ú. Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem.  
 
Návrh ÚP stanoví koncepci zásobování obce pitnou vodou a dále odvádění a likvidace 
odpadních vod. Při řešení odkanalizování sídel je nutné vycházet vedle Plánu rozvoje vodovodu 
a kanalizací Ústeckého kraje též z platného Národního plánu povodí Labe (NNP) a Plánu dílčího 
povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP), ze kterých vyplývají požadavky na 
čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů odpadních vod.  
Návrh ÚP vytvoří podmínky pro využívání, zadržování a vsakování dešťových vod jako zdroje 
vody přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence povrchových vod v území, v souladu s 
platným Národním plánem povodí Labe (NNP) a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a 
ostatních přítoků Labe (PDP). Návrhem územního plánu bude dále prověřena možnost 

RESPEKTOVÁNO 
 
 
Požadavek je již 
součástí Návrhu 
zadání 
územního plánu 
bod P 87 a P 88 
na straně 16.  
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oddělení odvodu srážkových vod dosud odváděných splaškovou kanalizací. 
 
Vyjádření správce povodí: 
Pro informaci sdělujeme, že v roce 2021 byla zpracována aktualizace studie vodního toku Labe 
v ř.km 726,613 – 826,613. Návrh rozsahu záplavového území pro Q5, Q20, Q100 a Q500 a 
hranice aktivní zóny záplavového území byl v únoru 2022 předložen Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje k novému stanovení. Dále byly přezkoumány a aktualizovány Plány pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Labe.  
Upozorňujeme, že v rámci aktualizace map povodňových rizik vyšlo navrhované liniové 
protipovodňové opatření (ID opatření OHL31700515 - PPO obce Velké Březno) ekonomicky 
neefektivní. Čerpání dotací z dotačního programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi 
IV“ (2019 – 2024) nepokryje celkové náklady na realizaci protipovodňového opatření.  
K navrhovaným změnám funkčního využití ploch se vyjádříme v další fázi zpracování ÚPD. 

 
 
 
Vzato na 
vědomí. 
 

 
 
 
Požadavek na 
respektování 
veškerých limitů 
využití území je 
obsahem Návrhu 
zadání územního 
plánu bod P 138. 

4. MM/OUPSR/OÚP/306/2022 
28. 07. 2022 
 
Povodí Ohře (oprávněný 
investor) 

- - K Vašemu oznámení o projednání a zaslání Návrhu zadání územního plánu Velké Březno, které 
jsme obdrželi dne 15. července 2022, Vám sdělujeme, že Návrh zadání územního plánu jsme 
prostudovali a sdělujeme: 
1. V našem stanovisku k návrhu zprávy o uplatňování (POH/04442/2022-2/032100 ze dne 27. 

ledna 2022) jsme zmínili koncepční materiály, které je žádoucí do územně plánovací 
dokumentace zapracovat. Jejich zařazení do návrhu zadání ÚP Velké Březno vítáme. Jen 
pro upřesnění uvádíme informace o aktualizaci těchto podkladů: 
Národní plán povodí Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 31 
ze dne 19. ledna 2022 a vydán opatřením obecné povahy Ministerstvem zemědělství 
(OOP-MZe) čj. MZE - 69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022. Tímto OOP-MZe byla 
schválena i část kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti 
vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitola V. Souhrn programu opatření k 
dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí tohoto OOP - MZe. S uvedeným NPP 
souvisí další koncepční materiál, konkrétně se jedná o Plán dílčího povodí Ohře, dolního 
Labe a ostatních přítoků Labe (PDP). V návaznosti na schválení NPP jsme v souladu s § 24 
odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), předložili PDP ke schválení Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje (předpoklad schválení v roce 2022). 

2. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR) byl schválen usnesením vlády 
České republiky č. 30 dne 19. ledna 2022 a vydaný opatřením obecné povahy Ministerstva 
životního prostředí čj. MZP/2022/610/172 dne 27. ledna 2022. 
V řešeném území se nachází Oblast s významným povodňovým rizikem (OsVPR) OHL_22 
Dolní Labe (úsek OHL_22_01 státní hranice - Mělník). Výstupy z vyhodnocení 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou k dispozici v centrálním datovém skladu 
Ministerstva životního prostředí ČR (zoom na úsek OHL_22-01): 
https://cds.mzp.cz/map/detail/OHL_22_01?version=2&type=mpo. 

 
 
 
Bez požadavku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na 
respektování 
veškerých limitů 
využití území je 
obsahem Návrhu 
zadání územního 
plánu bod P 138. 
 
 

https://cds.mzp.cz/map/detail/OHL_22_01?version=2&type=mpo
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PpZPR definuje pojem povodňové riziko. Povodňové riziko vychází z map povodňového 
ohrožení a je uvedeno v seznamu limitů využití území. Informace, které lze z map 
povodňového ohrožení získat, jsou základním podkladem mimo jiné i pro uplatnění 
povodňové prevence v územních plánech. Jedním z cílů v oblasti povodňové prevence je 
zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v riziku, a to v ÚPD obcí zejména 
nevymezováním nových zastavitelných ploch, u kterých by byla překročena míra 
přijatelného ohrožení (viz tab. 1), a zároveň návrhem změny využití ploch v souladu se 
zásadami pro tvorbu ÚPD (viz kap. 4.3 PpZPR nebo tab. 2). 

 

 

Obsah map povodňového nebezpečí a povodňových rizik při současném zohlednění cílů 
pro období platnosti (viz kap. 5.4 PpZPR) je základem pro stanovení zásad pro umisťování 
a povolování staveb a činností a při tvorbě územně plánovací dokumentace pro jednotlivé 
kategorie povodňového ohrožení (tab. 2): 
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Pro snížení ploch v nepřijatelném riziku jsou v PpZPR navržena opatření (OHL31700232) 
Pořízení/změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením 
výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) a (OHL31700233) 
Využití výstupů povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového 
rizika) v územním plánování a rozhodování pro OsVPR. 

3. V návrhu zadání ÚP Velké Březno je zmíněna potřeba řešit protipovodňovou ochranu obce. 
Váš záměr návrhu protipovodňového opatření (PPO) neznáme. Proto pro informaci 
uvádíme, že v rámci zpracování Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem 
bylo prověřeno, protipovodňové opatření (viz PDP - list opatření „OHL31700515 - 
Protipovodňová ochrana obce Velké Březno“) se závěrem, že toto protipovodňové opatření 
(PPO) není ekonomicky efektivní, a proto by bylo obtížné zařazení této stavby do Programu 
prevence před povodněmi a získání dotačních prostředků. Obecně platí, že bez realizace 
PPO není možné využít rozvojové plochy, které měly být tímto PPO ochráněny. Jejich 
funkční využití musí být v souladu s mírou jejich aktuálního povodňového ohrožení. Pro 
další informace o problematice protipovodňové ochrany se prosím obraťte na státní podnik 
Povodí Labe. 

4. Pro informaci uvádíme, že správce vodního toku Labe v současné době činí kroky k 
aktualizaci stanovení záplavového území Labe. Pro nový územní plán doporučujeme počítat 
s nejnovějšími daty, tedy s podklady pro aktualizaci stanovení záplavového území Labe. 
 

Předmětem vyjádření je návrh zadání ÚP Velké Březno. 
 
Odkanalizování: Návrh územního plánu stanoví koncepci odvádění a likvidace odpadních vod. 
Při řešení odkanalizování sídel je nutné vycházet vedle Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací 
Ústeckého kraje též z platného NNP a PDP, ze kterých vyplývají požadavky na čištění odpadních 
vod a odkanalizování komunálních zdrojů odpadních vod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na 
vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění. 
 
 
 
 
 
 
RESPEKTOVÁNO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek na 
respektování 
veškerých limitů 
využití území je 
obsahem Návrhu 
zadání územního 
plánu bod P 138. 
 
 
 
 
Požadavek je již 
součástí Návrhu 
zadání ÚP pod 
bodem P 88 na 
straně 16.  
 
 
Požadavek je již 
součástí Návrhu 
zadání ÚP pod 
bodem P 89 na 
straně 16.  
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Srážkové vody: Návrh ÚP vytvoří podmínky pro využívání, zadržování a vsakování dešťových 
vod jako zdroje vody přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence povrchových vod v 
území, v souladu s platným NNP a PDP. Návrhem územního plánu bude dále prověřena 
možnost oddělení odvodu srážkových vod dosud odváděných splaškovou kanalizací. 
 
Záplavové území: Labe, OsVPR, opatření z DOsVPR OHL31700515 - protipovodňová ochrana 
obce Velké Březno, poměrová efektivnost 0,17. Některé záměry k prověření se nacházejí v SZÚ 
Labe, v nepřijatelném povodňovém ohrožení. 
Vodní útvary podzemních vod: 46200 - Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh.  
Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL_0940 - Labe od toku Bílina po Jílovský potok a 
OHL_0920 - Luční potok od pramene po ústí do Labe. 

RESPEKTOVÁNO 
 
 
 
 
Vzato na 
vědomí. 
 
Vyhodnoceno 
jako 
připomínka, 
připomínka je 
částečně 
akceptována.  

 
 
 
 
 
Záplavové území 
bude stanoveno 
dle platných údajů 
v době pořizování 
ÚP. 

5. MM/OUPSR/OÚP/332/2022 
11. 08. 2022 
 
Bc. Miroslav Kocvera 
(spoluvlastník dotčených 
pozemků) 
 
Radek Kocvera 
(spoluvlastník dotčených 
pozemků) 
 
 
Mgr. Eva Helešicová 
(vlastník a spoluvlastník 
dotčených pozemků) 
 

115/1, 
115/2, 
116/1, 
116/2, 
116/3, 
117, 

121/1, 
121/4 

a 
121/7  

Velké 
Březno 

Nesouhlasné stanovisko 
Na základě Vámi zveřejněné vyhlášky ze dne 14.07.2022 pod sp. Zn. 219918/2022PenP, č.j. 
MMUL/OUPSŘ/ÚP/222903/2022PěnP ze dne 15.07.2022 týkající se oznámení o projednání a 
zveřejnění návrhu zadání územního plánu Velké Březno vám dáváme na vědomí, že 
nesouhlasíme s návrhem Obce Velké Březno „Podnět na Vyhlášení stavební uzávěry z důvodu 
případné budoucí realizace přestavby centra obce. Relaxační zóna centra obce z dokumentu 
Centrum obce Velké Březno“, jakožto oprávněný majitelé pozemků: 
Parcelní číslo 115/1, vlastnické právo Bella Krištof, Na panském 119/48, 403 32 Povrly podíl 
1/3, Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad Labem podíl 1/3, Bc. Miroslav 
Kocvera, Tovární 393, 403 23 Velké Březno podíl 1/3, Radek Kocvera, Náměstí 174, 403 23 
Velké Březno podíl 1/3 v katastrálním území Velké Březno. 
Parcelní číslo 115/2, vlastnické právo Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad 
Labem v katastrálním území Velké Březno. 
Parcelní číslo 116/1, vlastnické právo Bella Krištof, Na panském 119/48, 403 32 Povrly podíl 
1/6, Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad Labem podíl 1/6, Bc. Miroslav 
Kocvera, Tovární 393, 403 23 Velké Březno podíl 2/6, Radek Kocvera, Náměstí 174, 403 23 
Velké Březno podíl 2/6 v katastrálním území Velké Březno. 
Parcelní číslo 116/2, vlastnické právo Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad 
Labem v katastrálním území Velké Březno. 
Parcelní číslo 116/3, vlastnické právo Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad 
Labem v katastrálním území Velké Březno. 
Parcelní číslo 117, vlastnické právo Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad 
Labem v katastrálním území Velké Březno. 
Parcelní číslo 121/1, vlastnické právo Bella Krištof, Na panském 119/48, 403 32 Povrly podíl 
1/6, Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad Labem podíl 1/6, Bc. Miroslav 
Kocvera, Tovární 393, 403 23 Velké Březno podíl 2/6, Radek Kocvera, Náměstí 174, 403 23 
Velké Březno podíl 2/6 v katastrálním území Velké Březno. 

Požadavku se 
částečně 
vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
„Podnět na 
Vyhlášení 
stavební 
uzávěry 
z důvodu 
případné 
budoucí 
realizace 
přestavby 
centra obce. 
Relaxační zóna 
centra obce 
z dokumentu 
Centrum obce 
Velké Březno“ 
bude upravena 
navrhovaná 
změna využití v 
seznamu 
pozemků 
(ploch) 
k prověření do 

Požadavek je 
upraven v příloze 
č. 1. 
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Parcelní číslo 121/4, vlastnické právo Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad 
Labem v katastrálním území Velké Březno. 
Parcelní číslo 121/7, vlastnické právo Mgr. Eva Helešicová, Vojanova 607/37, 400 07 Ústí nad 
Labem v katastrálním území Velké Březno. 
 
S tímto návrhem výslovně nesouhlasíme a žádáme o celkové vyjmutí předmětného podnětu 
pro Vyhlášení stavební uzávěry z důvodu případné budoucí realizace přestavby centra obce. 
Relaxační klidová zóna centra obce z dokumentu Centrum obce Velké Březno.  
 

návrhu 
Územního 
plánu Velké 
Březno.  
 
Jelikož není 
v kompetenci 
územního plánu 
vymezení 
stavební 
uzávěry, bude 
požadavek obce 
přepracován na 
zachování 
územní rezervy 
pro rozvoj 
bydlení a 
vybavenosti 
s vysokým 
nárokem na 
prostorové a 
architektonické 
ztvárnění, 
odpovídající 
významem a 
výrazem 
centrální zóně 
obce dle 
stávajícího 
Územního 
plánu sídelního 
útvaru obce 
Velké Březno.  
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6. MM/OUPSR/OÚP/341/2022 
16. 08. 2022 
 
HEINEKEN ČESKÁ 
REPUBLIKA a. s.  
(vlastník dotčených 
pozemků) 

118 Velké 
Březno 

 

Požadavku se 
částečně 
vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
„Podnět na 
Vyhlášení 
stavební 
uzávěry 
z důvodu 
případné 
budoucí 
realizace 
přestavby 
centra obce. 
Relaxační zóna 
centra obce 
z dokumentu 
Centrum obce 
Velké Březno“ 
bude upravena 
navrhovaná 
změna využití v 
seznamu 
pozemků 
(ploch) 
k prověření do 
návrhu 
Územního 
plánu Velké 
Březno.  
 
Jelikož není 
v kompetenci 
územního plánu 
vymezení 
stavební 
uzávěry, bude 
požadavek obce 
přepracován na 
zachování 

Požadavek je 
upraven v příloze 
č. 1. 



71 

 

 
 
Použité zkratky: 

ÚP Velké Březno – Územní plán Velké Březno 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 
ORP – obec s rozšířenou působností 
ÚAP – územně analytické podklady 
ÚSES - územní systém ekologické stability 

 

územní rezervy 
pro rozvoj 
bydlení a 
vybavenosti 
s vysokým 
nárokem na 
prostorové a 
architektonické 
ztvárnění, 
odpovídající 
významem a 
výrazem 
centrální zóně 
obce dle 
stávajícího 
Územního 
plánu sídelního 
útvaru obce 
Velké Březno.  


