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I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚP
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Změny řešení
Vymezení hranice zastavěného území zůstává beze změny, je zobrazena ve výkresech
č. A1. Výkres základního členění, A2a. Hlavní výkres, A2b. Hlavní výkres – výřez a A4.
Výkres pořadí změn v území (etapizace).
Změny v textu kapitoly 1. Vymezení zastavěného území
Text „k 15. 5. 2012“ se nahrazuje textem „k 15. 11. 2013“.

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA A OCHRANA A
ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Změny řešení
Beze změny.
Změny v textu kapitoly 2. Koncepce rozvoje území obce a ochrana a rozvoj hodnot
území
Beze změny.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Změny řešení
Vymezují tyto stabilizované plochy:
stabilizovaná plocha
bydlení individuální BI
veřejná prostranství – zeleň VZ
smíšené obytné plochy městské

dotčená p.č. (celé nebo části)
7032/33
5617/31, 5617/32
st.p.č. 5073/1, 5073/2, 5073/3, 5073/4, p.p.č.
5617/12, 5617/33, 5617/34, 5617/35, 5617/36,
5617/37, 5617/38, 5617/39

k.ú.
Žatec
Žatec
Žatec

Mění se vzájemné hranice dříve vymezených zastavitelných ploch takto:
rozšiřovaná plocha
bydlení vesnické BV 13 na úkor VP 24
veřejná prostranství VP 24 na úkor BV 13

p.č. (celé nebo části)
části 339/3, 339/12, 371/1, 371/7, 375/1
části 339/4, 1206/1

k.ú.
Bezděkov u Žatce
Bezděkov u Žatce

Vymezují se tyto nové zastavitelné plochy a plochy přestavby:
plocha
bydlení vesnické BV 28
smíšené výrobní plochy
SV 28

zastavitelná p.č.
/ přestavba
Z
1162/8
P

st.p.č. 1095/5, 1095/1, 1095/2, 1095/4, 1070/1, 1070/2;
p.p.č. 1909/1, 1909/2, 6876/1, 1702/21, 1908; 1755/26

k.ú.
Bezděkov u
Žatce
Žatec

Ruší se dříve vymezená plocha OS 1.
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Změny v textu kapitoly 3. Urbanistická koncepce
V podkapitole 3.2.2. Žatec – severně od Ohře:
• za textem „smíšené výrobní plochy (SV 6) a pro přestavbu na“ se text „sportovní areál
(OS 1)“ mění na text: „plochy smíšené výrobní (SV 28)“.
V podkapitole 3.2.3. Vesnická sídla:
• za text „• Bezděkov: Situován rozvoj bydlení“ se vkládá text „v zastavěném území
(BV 28) a“
V podkapitole 3.4.1. Plochy bydlení:
• v odstavci „Bydlení vesnické (BV)“ se za text „BV 26 část“ doplňuje text
„, BV 28“.
V podkapitole 3.4.3. Plochy občanského vybavení:
• se text „Zahrnuje plochy přestavby: Žatec – OS 1, OS 2.“ nahrazuje textem „Zahrnuje
plochu přestavby: Žatec – OS 2.“.
V podkapitole 3.4.9. Plochy smíšené výrobní:
• v odstavci „Smíšené výrobní plochy (SV)“ se za text „SV 25 část“ doplňuje text
„, Žatec – SV 28“.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Změny řešení
Dopravní infrastruktura:
Upřesňuje se trasa komunikace VP 24 do hranic pozemků KN.
Všechny plochy řešené Změnou č. 4 ÚP budou napojeny na stávající komunikace.
Technická infrastruktura:
Koncepce beze změny. Všechny navržené plochy budou napojeny na stávající nebo dříve
navržená vedení inženýrských sítí.

Změny v textu kapitoly 4. Koncepce veřejné infrastruktury
V podkapitole 4.2.1. Zásobování pitnou vodou:
• v odstavci „Bezděkov“ se za text „BI 25, BV 13, BV 14,“ doplňuje text: „BV 28“.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Změny řešení
Beze změny.
Změny v textu kapitoly 5. Koncepce uspořádání krajiny
Beze změny.

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Změny v textu kapitoly 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způs. využití
V podkapitole 6.2.8. Občanské vybavení – sport (OS):
Ruší se text: „OS1 – umístění staveb musí respektovat o.p. silnice I. tř., o.p. železnice.“
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V podkapitole 6.2.23. Smíšené výrobní plochy (SV):
• v textu: „SV 19: Umístění a charakter staveb musí respektovat zaplavované území
Ohře.“ se slovo „zaplavované“ nahrazuje slovem „záplavové“.
• za citovaný text se doplňuje text: „SV 28: umístění staveb musí respektovat o.p. silnice
I. tř., o.p. železnice.“

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ
Změny řešení
• Upravuje se dříve vymezená veřejně prospěšná stavba S33 / VP 24 „výstavba místní
komunikace pro obsluhu návrhové plochy BV 13“.
Změny v textu kapitoly 7. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Beze změny.
Za kap. 7. se vkládá nová kapitola č. 8 ve znění:

8. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Nestanovují se.
Následující kapitoly se přečíslovávají, včetně podkapitol, kap. č. 8 na č. 9; č. 9 na č. 10,
č. 10 na č. 11.

9. PLOCHY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PROVĚŘENÍ ZMĚN
ÚZEMNÍ STUDIÍ
Změny řešení
Beze změny.
Změny v textu kapitoly 9. (dříve 8.) Plochy, ve kterých je podmínkou prověření
změn územní studií
Beze změny.

10. POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Změny řešení
Všechny nové zastavitelné plochy řešené Změnou č. 4 ÚP se zařazují do 1. etapy (BV 28,
SV 28). Ruší se návrh etapizace u rušené plochy OS 1.
Mění se zařazení části dříve vymezené zastavitelné plochy BV 13 z 2. etapy do 1. etapy
v rozsahu p.p.č. 339/3, 339/12 a 371/1 k.ú. Bezděkov u Žatce, zároveň se do 1. etapy zařazuje
příslušný úsek veřejného prostranství VP 24 v rozsahu p.p.č. 339/4, 1206/1 k.ú. Bezděkov u
Žatce.

Změny v textu kapitoly 10. (dříve 9.) Pořadí změn v území (etapizace)
V odstavci „1. etapa“:
• se za text: „BV 11č,“ doplňuje text: „BV 13č,“
• se za text: „BV 27,“ doplňuje text: „BV 28“
• se ruší text: „OS 1,“
Změna č. 4 územního plánu Žatec

7

• se za text: „VP 23č,“ doplňuje text: „VP 24č“
• se za text: „SV 25,“ doplňuje text: „SV 28,“
V odstavci „2. etapa“:
• se text: „BV 13“ nahrazuje textem: „BV 13č“
• se text: „VP 24“ nahrazuje textem: „VP 24č“

11. ROZSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 ÚP
Textová část:
Titulní list, preambule a obsah opatření obecné povahy
I. Textová část Změny č. 4 ÚP
II. Textová část Odůvodnění Změny č. 4 ÚP
III. Poučení
Celkem v rozsahu

4 strany
4 strany
23 stran
1 strana
32 stran textu

Grafická část:
A. Řešení Změny č. 4 územního plánu
A1. Výkres základního členění
A2a. Hlavní výkres
A2b. Hlavní výkres – výřez
A3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
A4. Výkres pořadí změn v území (etapizace)

1 : 10 000
1 : 10 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 10 000

Schemata:
A5. Dopravní řešení

1 : 10 000

Beze změny zůstávají výkresy a schemata č. A6a. Zásobování pitnou vodou, A6b. Vodní
plochy a toky, kanalizace, A6c. Zásobování elektrickou energií, A6d. Zásobování plynem a
teplem, produktovod, A7. Návrh územního systému ekologické stability.
B. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu
B1a. Koordinační výkres
B1b. Koordinační výkres – výřez
B2. Výkres širších vztahů
B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 10 000
1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

Výkres č. B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, který v ÚP Žatec pokrýval
celé území třemi výřezy, je zde zařazen jako jeden výkres s více výřezy v rozsahu území,
zahrnujícího řešené plochy.
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II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚP
ÚVOD
Smluvní zajištění zakázky
Podkladem pro zpracování Změny č. 4 územního plánu Žatec je smlouva o dílo
č. 422/2013, uzavřená mezi Městem Žatec jako zadavatelem územního plánu, fyzickými
osobami – vlastníky pozemků, které jsou předmětem řešení Změny, a mezi f. Kadlec K.K.
Nusle, spol. s r.o., Praha 8, Chaberská 3, jako zpracovatelem územního plánu. Pořizovatelem
Změny č. 4 územního plánu je Městský úřad Žatec.
Průběh zpracování Změny č. 4 územního plánu
Průzkumy a rozbory ke Změně č. 4 ÚP nebyly zpracovány, jsou nahrazeny schváleným
Územním plánem Žatec. Zastupitelstvo města rozhodlo o zpracování Změny č. 4 ÚP
v r. 2013 na základě ustanovení § 55, odst. 1 stavebního zákona. Zadání Změny č. 4 ÚP bylo
projednáno v souladu se stavebním zákonem a schváleno dne 31. 10. 2013 zastupitelstvem
města. Návrh Změny č. 4 územního plánu byl zpracován v listopadu 2013, Upravený návrh
ÚP v březnu 2014 a výsledný tisk po schválení Změny v červenci 2014.
Podklady řešení
Smlouva o dílo č. 422/2013, uzavřená mezi objednatelem – městem Žatec a zpracovatelem –
Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Změny č. 4 Územního plánu Žatec
Schválené Zadání Změny č. 4 územního plánu Žatec (10/2013)
Schválený územní plán Žatec, včetně jeho Změny č. 1 a č. 3 (schváleny), v digitální podobě
Digitální zpracování Změny č. 4 územního plánu
Změna č. 4 územního plánu Žatec je zpracována digitálním způsobem v programu
MicroStation, tj. ve formátu .DGN.
Pro zpracování zakázky byly použity digitální katastrální mapy použité pro zpracování
platného územního plánu Žatec, aktualizované k 15. 11. 2013.
Na základě tohoto mapového podkladu byly dále vyhotoveny datové vrstvy Změny č. 4
územního plánu.

A. NÁLEŽITOSTI DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU A VÝSLEDEK
PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. NÁLEŽITOSTI DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
1.1. Postup při pořízení Změny č. 4 ÚP
Město Žatec a jeho místní části má pro své území vydaný Zastupitelstvem města Žatce
Územní plán Žatec formou opatření obecné povahy ze dne 26. 6. 2008 usnesením č. 169/08,
s nabytím právní moci dne 13. 7. 2008, Změnu č. 1 Územního plánu Žatec vydanou usn. č.
217/10 ze dne 16. 12. 2010, s nabytím právní moci dne 19. 1. 2011, a Změnu č. 3 Územního
plánu Žatec vydanou usn. č. 181/12 ze dne 1. 11. 2012, s nabytím právní moci dne 22. 11.
2012. Změnu č. 2 Územního plánu Žatec Zastupitelstvo města Žatce dne 6. 9. 2012 usnesením
č. 148/12 zamítlo.
Zastupitelstvo města Žatce na základě předložených návrhů na pořízení změny územního
plánu schválilo dne 16. 2. 2012 usnesením č. 17/12 (tato změna se neuskutečnila a to z
důvodu, že žadatel odmítl podepsat smlouvu), dne 17. 5. 2012 usnesením č. 68/12, dne 13. 12.
2012 usnesením č. 212/12 a dne 7. 2. 2013 usnesením č. 10/13 pořízení změny Územního
plánu Žatec s tím, že bude požadovat úhradu nákladů na zpracování dokumentace změny ÚP
Změna č. 4 územního plánu Žatec

9

od navrhovatelů změn, jelikož změny jsou vyvolány výhradními potřebami fyzických osob.
Pořizovatelem Změny č. 4 Územního plánu Žatec byl na základě ust. § 6 odst. 1 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon) Městský úřad Žatec, odbor rozvoje a majetku města, jako úřad
územního plánování podle ust. § 6 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 a
2 stavebního zákona. Pověřeným zastupitelem byl Ing. Radek Růžička.
Pořizovatel oznámil zahájení projednávání návrhu zadání Změny č.4 územního plánu
dotčeným orgánům, sousedním obcím, obci, pro kterou územní plán pořizuje, krajskému
úřadu, občanům, fyzickým a právnickým osobám v souladu s ust. § 47 odst. 2 a podle ust. §
20 stavebního zákona veřejnou vyhláškou ze dne 11. července 2013. Veřejná vyhláška
oznamující zahájení projednání návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu byla vyvěšena na
úřední desce Města Žatec v době od 13.července do 12. srpna 2013. V době od 13. července
2013 byl návrh zadání Změny č. 4 územního plánu podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona
po dobu 30 dnů vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu, odbor rozvoje a
majetku města – úřadu územního plánování, současně byl dokument zveřejněn na webových
stránkách.
Na základě došlých a vyhodnocených požadavků, podnětů a připomínek zpracoval
pořizovatel vyhodnocení projednání návrhu zadání a společně s určeným zastupitelem upravil
návrh zadání. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem města Žatce dne 31. října 2013.
Dne 4. listopadu 2013 bylo projednané a schválené zadání předáno projektantovi.
Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu Změny č. 4
územního plánu dne 23. prosince 2013 pod. čj. MUZA 34735/2013 podle § 50 odst. 2
stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou pořizuje, a
sousedním obcím. Společné jednání se konalo dne 16. ledna 2014. Pořizovatel podle ust. § 50
odst. 2 stavebního zákona vyzval dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do
30 dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své
připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožnil uvedeným orgánům nahlížet do návrhu
územního plánu. Současně pořizovatel doručil návrh Změny č. 4 územního plánu veřejnou
vyhláškou. Po dobu 30 dnů byl návrh Změny č. 4 územního plánu zveřejněn na webových
stránkách Města Žatec a každý mohl uplatnit připomínky.
Stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti zaslal pořizovatel dne 19. února
2014 pod čj. MUZA 5060/2014 podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška) Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
Krajský úřad vydal své stanovisko k návrhu územního plánu dne 14. března 2014, JID
39928/2014/KUUK, čj. 418/UPS/2013, ve kterém byl zhodnocen soulad navrhovaného
územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší
územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem s kladným výsledkem.
Na základě došlých stanovisek a připomínek vypracoval pořizovatel společně s určeným
zastupitelem Vyhodnocení projednání návrhu ÚP vč. posouzení krajským úřadem a dne 25.
března 2014 zaslal zpracovateli s požadavkem o vypracování návrhu Změny č. 4 ÚP
k veřejnému projednání.
Pořizovatel oznámil v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona místo a dobu konání
veřejného projednání návrhu územního plánu vyhláškou ze dne 17. dubna 2014 čj. MUZA
11244/2014. Současně oznámení zaslal dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci pro kterou
pořizuje, a sousedním obcím. Veřejné projednání upraveného a posouzeného Návrhu Změny
č. 4 územního plánu se konalo dne 26. května 2014. V rámci veřejného projednání neobdržel
pořizovatel žádnou námitku ani připomínku.
V souladu s ust. § 54 odst. 1 stavebního zákona předložil pořizovatel Zastupitelstvu
města Žatec návrh na vydání Změny č. 4 územního plánu s jeho odůvodněním.
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1.2. Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění
tohoto rozhodnutí
V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky ke Změně č. 4 ÚP.

1.3. Uplatněné připomínky
Obdržené a vyhodnocené byly tyto připomínky veřejnosti obdržené k doručenému
návrhu Změny č. 4 územního plánu:

Drážní úřad – Drážní úřad Vás upozorňuje, že v případě, že části stavby výše
uvedeného návrhu zasáhnou z části do obvodu dráhy a z části do ochranného pásmu dráhy, je
jejich zřízení, podle § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), možné jen se souhlasem drážního správního úřadu a za
podmínek jím stanovených.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP neřeší plochy v o.p. dráhy.
České dráhy, a.s. – V katastrálních územích Bezděkov u Žatce a Žatec se nacházejí
nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle
listů vlastnictví č. 243 a č. 6895, evidované v příslušném katastru nemovitostí. Návrhem
plochy přestavby SV 28 (smíšená výrobní plocha) je v sousedství dotčena parcela č.p.
1702/61. Připomínáme, že v o.p. dráhy lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se
souhlasem Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka
pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků. Vzhledem k negativním vlivům
způsobeným provozem železniční dopravy nedoporučujeme situovat do OPD (ani její
blízkosti) plochy bydlení, ani rekreace a sportu. V případech funkčního využití ploch
smíšených doporučujeme situování obytné výstavby v odsazení zaručujícím nepřekročení
hodnot hygienických limitů hluku ze stávající i výhledové železniční dopravy.
Vyhodnocení: Jedná se o stávající plochy jednou už vyhodnocené v rámci Územního
plánu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR – oddělení předinvestiční přípravy neuplatňuje
k návrhu Změny č. 4 Územního plánu Žatec připomínky.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.
Obdržené a vyhodnocené byly tyto připomínky veřejnosti obdržené k veřejnému jednání
návrhu Změny č. 4 územního plánu:
V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky ke Změně č. 4 ÚP.

2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU
2.1. Přezkoumání souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1.1. Politika územního rozvoje ČR
Z Politiky územního rozvoje České republiky, schválené Vládou ČR dne 20. července
2009, vyplývají pro území města Žatec tyto požadavky:

ke kap. 2: Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území
V řešených lokalitách se uplatňují níže uvedené body nebo jejich dílčí části, ostatní body
se v lokalitách řešených Změnou č. 4 ÚP Žatec neuplatňují:
Změna č. 4 územního plánu Žatec
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úkol
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území
mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje. /.../
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních
příležitostí, zejména v regionech strukturálně
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak
řešení problémů v těchto územích.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční
využívání opuštěných areálů (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného
původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. /.../
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech. /.../

vliv Změny č. 4 ÚP Žatec
Předmětem změny je vymezení dvou ploch
stabilizovaných, dvou ploch přestavby a jedné
zastavitelné plochy, vše v zastavěném území, a
dále změna etapizace jedné z dříve vymezených
zastavitelných ploch. K novému vymezování
zastavitelných ploch v krajině nedochází.
Vymezením ploch změn nedojde k zásahu do
hodnot území.

Mezi plochami přestavby je vymezena i nová
plocha smíšená výrobní SV 28, která je
potenciálním zdrojem pracovních příležitostí.

Předmětem změny je přestavba jedné plochy
charakteru brownfield – plocha smíšená výrobní
SV 28.
K novému vymezování zastavitelných ploch
v krajině nedochází.

Nové zastavitelné plochy v záplavovém území
nejsou vymezeny.

ke kap. 3: Rozvojové osy a rozvojové oblasti
Řešené území není součástí rozvojové osy nebo rozvojové oblasti.
ke kap. 4: Specifické oblasti
Řešené území není součástí specifické oblasti.
ke kap. 5: Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Řešené území není dotčeno.
ke kap. 6: Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Řešené území není dotčeno. Koridor plynovodu P4 VVTL DN 1400 Hora sv. Kateřiny –
Rozvadov – projekt Gazela prochází západně od Žatce a řešených ploch se nedotkne.
ke kap. 7: Další úkoly pro územní plánování
Řešené území není dotčeno.

2.1.2. Územně plánovací dokumentace kraje
V území se uplatňují Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (Atelier T-plan s.r.o.,
5/2011), které byly schválené zastupitelstvem Ústeckého kraje (usn. č. 23/25Z/2011 ze dne
7. 9. 2011), vydány dne 5. 10. 2011, nabytí účinnosti dne 20. 10. 2011.

Změna č. 4 územního plánu Žatec
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Z grafické části této dokumentace vyplývají pro území města Žatec tyto požadavky:
• Výkres uspořádání území kraje – správní území města Žatec spadá do rozvojové oblasti
nadmístního významu NOB4 Žatecko, Lounsko, územím prochází rozvojová osa
nadmístního významu NOS 1 Louny – Chomutov – hranice ČR/SRN (-Chemnitz).
• Výkres ploch a koridorů nadmístního významu zahrnuje:
a) PK12 přeložka silnice, Radíčeves, západní obchvat I/27; stavba již byla zapracována
v ÚP Žatec, nezasahuje do ploch řešených Změnou č. 4 ÚP.
b) PR1 navržený plynovod VVTL („Gazela“), prochází západně od hranice správního
území města Žatec, do správního území nezasahuje, zasahuje do něj pouze okrajově
ochranné pásmo, řešené lokality nezasahuje, zobrazen do výkresu č. B2. Výkres
širších vztahů.
c) koridor cyklostezky „Pooherská“ (trasa č. 204) hranice ÚK – Rokle Žatec – Louny –
Libochovice – Litoměřice, sledovaný jako návrh C204; tato trasa byla zapracována
Změnou č. 3 ÚP, trasa upravena v souladu s projektem. Trasa nezasahuje do ploch
řešených Změnou č. 4 ÚP.
d) plochy pro ÚSES: NRBC 1 (okrajově), RBC 1523 (okrajově), RBC 1521, NRBK K20
(osa vodní a nivní), NRBK K201 (osa teplomilná doubravní), RBK 1084, RBK 1078.
Všechny tyto prvky byly již zapracovány do ÚP Žatec, poslední změny řešení byly
provedeny ve Změně č. 3 tak, aby řešení odpovídalo ZÚR ÚK. Plochy řešené Změnou
č. 4 ÚP se NR-R ÚSES nedotýkají.
• Výkres oblastí se shodným krajinným typem zařazuje správní území města do kategorie
13 – severočeské nížiny a pánve.
• Výkres VPS, VPO a asanací nadmístního významu vymezuje jako VPS PK12 –
obchvat Radíčevsi a dále jako VPO části ÚSES k založení; všechny tyto VPS a VPO
jsou ve stávajícím ÚP Žatec jako VPS resp. VPO vymezeny.
V řešeném území se uplatňují veřejně prospěšná opatření (nefunkční úseky ÚSES):
NRBK K 20 (MB, N, V) Stroupeč (1) – Šebín (2)
NRBK K 201 (MB) Stroupeč (1) – Oblík, Raná (18)
RBC 1521 Niva u Žatce
RBK 1078 Břehy nad Libocem – K 20
Z textové části této dokumentace vyplývají pro území města Žatec tyto požadavky:
Ke kap. 1 „Stanovení priorit územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění URÚ“
úkol v ZÚR ÚK
(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje
předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného
rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň
životního prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a
standardy EU a zlepšení parametrů sociální soudržnosti
obyvatel kraje.
(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny
činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti území (tj.
podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození a
nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území.
(3) Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného
zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné krajině, tak
uvnitř sídel; /.../
(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a
narušených složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší,
ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží /...)
Změna č. 4 územního plánu Žatec

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Ve Změně č. 4 ÚP jsou navrženy změny
v území, které směřují k vyváženému vztahu
mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje území –
plochy smíšené výrobní (hospodářský pilíř),
plochy pro bydlení (sociální pilíř), plochy
veřejné zeleně (pilíř ŽP).
Ve Změně č. 4 ÚP jsou stanoveny podmínky
využití všech navržených ploch v souladu
s předchozím řešení ÚP.
V této dílčí změně se navrhují pouze malé věcné
změny v území, zlepšení životního prostředí
napomůže např. nové vymezení stabilizovaných
ploch sídelní zeleně (veřejná zeleň).
V území řešeném Změnou č. 4 ÚP se narušené
složky životního prostředí neuplatňují.
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úkol v ZÚR ÚK
(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné
přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP, CHKO,
MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL
a PO), obecně chráněných území (PPk, VKP, ÚSES).
(6) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti
v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo
urbanizačním procesem necitlivě upravené, /.../.
(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů
vyhlášených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodů
překračování limitů některých znečišťujících látek /.../ a
v území zasažených zejména hlukem zejména z dopravy /.../.
(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci
ekonomické struktury, charakterizované větší odvětvovou
rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob a
služeb odpovídající současným ekonomickým a
technologickým trendům.
(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj
palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) /.../.
(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož
území se vyskytují z celostátního hlediska významné
palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit
dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, /.../
Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a
v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a
jejich částí není taxativním důvodem pro případné
neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. /.../
(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně
využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového,
zemědělského, vojenského či jiného původu (typu
brownfield), s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost
sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.
(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve
stávajících průmyslových zónách a kriticky posuzovat a
usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na
volných plochách mimo již zastavěná území.
(13) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o
redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje kraje
vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a
chráněných ložiskových území (CHLÚ).
(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských
území, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších
zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření – ochrana
proti erozním účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES,
zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských území, obnovit
péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území
vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro
energetické účely aj.
(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat
předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně
plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní
infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné
dopravy) a občanskou vybavenost. Územní rozvoj
hospodářských a sociálních funkcí provázat s ochranou
krajinných, přírodních a kulturních hodnot. /.../
(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat
předpokladů pro územní rozvoj těchto koridorů, založených
zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti. /.../
(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje /.../.

Změna č. 4 územního plánu Žatec

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
V řešeném území Změny č. 4 ÚP se chráněné
prvky přírody nevyskytují.

Netýká se řešeného území Změny č. 4 ÚP,
nejsou zde zásahy na tocích v důsledku těžby.
V řešeném území se neuplatňuje narušování
životního prostředí hlukem z dopravy nad míru
obvyklou pro sídlo této velikosti ani těžba.
Netýká se řešeného území Změny č. 4 ÚP.

Těžba uhlí ani jeho zpracování se na území
města Žatec neuplatňuje.
Těžba nerostných surovin se na území města
Žatec neuplatňuje.

Těžba nerostných surovin se na území města
Žatec neuplatňuje.

Změnou č. 4 ÚP je řešena jedna plocha typu
brownfield – SV 28, navržena jako plocha
přestavby.

Změna č. 4 ÚP neřeší žádnou průmyslovou
zónu.

Na území města Žatec se neuplatňuje.

Zemědělské areály nejsou Změnou č. 4 ÚP
řešeny. Nové zastavitelné plochy jsou situovány
v zastavěném území nebo na dříve vymezených
zastavitelných plochách. Není navrhován nový
zábor ZPF.

Progresivní vývoj území se v řešení Změny č. 4
ÚP neuplatňuje, jedná se o drobné změny.
Krajinné a přírodní hodnoty nebudou narušeny,
Změna č. 4 ÚP řeší 4 plochy v zastavěném
území nebo na dříve vymezených zastavitelných
plochách.
Řešené lokality se dopravních koridorů netýkají.

Město se nenachází ve specifické oblasti.
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úkol v ZÚR ÚK
(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy
socioekonomického a demografického vývoje v dílčích
územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích
regionálních rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších
problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat územně
plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto území,
předcházet vzniku prostorově sociální segregace s negativními
vlivy na sociální soudržnost.
(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro
zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti soustavy osídlení
Ústeckého kraje (/.../, zkapacitněním silnice I/7, přestavbou
silnice I/27, /.../).
(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze
všech částí kraje při zdůraznění významu veřejné dopravy.
(21) – (28)
(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných
energetických zdrojů, územně regulovat záměry na výstavbu
velkých větrných elektráren /.../
(30) V dílčích zejména některých venkovských částech kraje
bez dostatečných místních zdrojů vody (Lounsko, Šluknovsko,
horské části kraje), řešit problémy zásobování vodou
napojením na vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.
(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro
modernizaci stávajících systémů odvádění a čištění odpadních
vod a pro dořešení této problematiky v menších sídlech (do
2000 EO) ve venkovském prostoru.
(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a
telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí kraje.
(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být
územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní a
technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči
přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiversitu a s ochranou
hodnotné zemědělské půdy. Řešením jednotlivých záměrů a
jejich územní koordinací je třeba zamezovat zbytečné
fragmentaci krajiny. V případě existence variant /.../.
(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro
kraj typické kooperativní vztahy mezi jednotlivými sídly a
racionální střediskové uspořádání sídelní soustavy, současně
respektovat a kultivovat specifickou tvářnost každého sídla
včetně zřetele k zachování prostorové oddělenosti sídel. /.../
(35) – (37)
(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě
cyklostezek a turistických cest na území kraje s návazností na
vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení.
(39) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci
lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel kraje, posilovat
předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních
sil s orientací na perspektivní obory ekonomiky.
(40) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů
k řešení problematiky zhoršených sociálních podmínek kraje,
zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké
míry nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně
slabých, ohrožených společenským vyloučením.
(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné
identifikaci a posilují sociální soudržnost obyvatel kraje a
prestiž kraje.
(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury
obyvatel kraje, které se promítnou do měnících se nároků na

Změna č. 4 územního plánu Žatec

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Město je možno řadit mezi lokality s dobrým
socioekonomickým a demografickým vývojem.
V území řešeném Změnou č. 4 ÚP není
navržena žádná změna, která by mohla způsobit
vznik prostorově sociální segregace s
negativními vlivy na sociální soudržnost.

Severně od správního území města prochází I/7,
s jejímž zkapacitněním se počítá. Územím
města prochází silnice I/27, jejíž úpravy byly již
do ÚP zapracovány dříve.
Vzhledem ke vzdálenosti od krajského města je
tento úkol v řešeném území neaktuální.
Netýká se území města Žatec.
Větrné elektrárny ani jiné nové plochy pro
obnovitelné zdroje se v území řešeném Změnou
č. 4 ÚP nenavrhují.
Netýká se území města Žatec.

Město má likvidaci odpadních vod vyřešenou
vlastní městskou ČOV.

V území řešeném Změnou č. 4 ÚP se
neuplatňuje.
Plochy ochrany přírody jsou v maximální míře
chráněny a respektovány, návrhem ploch
nedochází k novému zásahu do ZPF mimo dříve
vymezené zastavitelné plochy a zastavěné
území. K fragmentaci krajiny nedochází.
Varianty nebyly řešeny.
Není řešeno Změnou č. 4 ÚP, která řeší pouze
dílčí změny, převážně v zastavěném území.

Netýká se území města Žatec.
Na území města Žatec je síť cyklotras a
cyklostezek řešena stávajícím ÚP.
Netýká se území řešeného Změnou č. 4 ÚP.

Sociální podmínky v městě patří ze širšího
hlediska ke kvalitním, město má rozsáhlou
veřejnou infrastrukturu, dobrou nabídku
pracovních příležitostí a dobré životní prostředí.
Stávající hodnoty jsou Změnou č. 4 ÚP
respektovány.

Není řešeno Změnou č. 4 ÚP, která řeší pouze
dílčí změny, převážně v zastavěném území
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úkol v ZÚR ÚK
technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost
nadmístního významu.
(43) Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na
dostatečnou míru spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli
území, touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení
mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky
ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.
(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní
ochrany obyvatelstva a majetku.

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
sídel.
Standardní nástroje pořizování a projednávání
ÚP zajistí informovanost o probíhajícím řízení o
vydání Změny č. 4 ÚP.

Zájmy obrany státu jsou vyjádřeny
zaznamenanými limity využití území. Civilní
ochrana je řešena ve stávající dokumentaci ÚP.
Ohrožení území přírodními silami se v plochách
řešených Změnou č. 4 ÚP neuplatňuje.

(45) Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro
minimalizaci rozsahu možných materiálních škod a ohrožení
obyvatel z působení přírodních sil v území a havarijních
situací vyplývajících z provozu dopravní a technické
infrastruktury a průmyslové výroby.
(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro V území řešeném Změnou č. 4 ÚP se potřeba
umísťování protipovodňových opatření. /.../
ochrany před záplavovým územím neuplatňuje.
(47) Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně plánovací Město Žatec má stávající ÚP.
dokumentací obcí, zejména v rozvojových oblastech a osách a
ve specifických oblastech, v souladu s územními limity a
rozvojovými potřebami těchto území.

Ke kap. 2 „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených
v PÚR 2008 a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým
významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a osy)
Rozvojová oblast nadmístního významu NOB4 Žatecko, Lounsko – úkoly pro územní
plánování
úkol v ZÚR ÚK
(1) Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány,
ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a využití rozvojových
příležitostí územními studiemi a regulačními plány.
(2) Podporovat zkvalitnění silničních vazeb rozvojové oblasti
k vyšším centrům osídlení zkapacitněním silnice I/7 a
přestavbou silnice I/27.

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Město Žatec má stávající ÚP.

Severně od správního území města prochází I/7,
s jejímž zkapacitněním se počítá. Územím
města prochází silnice I/27, jejíž úpravy jsou již
zapracovány v ÚP.
(3) Využít územní rezervy ve stávající průmyslové zóně
PZ Triangle – netýká se území řešeného
strategického významu Triangle, podporovat revitalizaci
Změnou č. 4 ÚP. Brownfields jsou řešeny ve
nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu stávajícím ÚP Žatec, vymezení těchto ploch je
brownfield.
doplněno plochou přestavby SV 28.
(4) Chránit a kultivovat krajinářské, urbanistické a
Řešení Změny č. 4 ÚP zachovává vymezené
architektonické hodnoty rozvojové oblasti, rozvíjet pozitivní
prvky ochrany stávajících hodnot dle stávajícího
znaky území.
ÚP.

Rozvojová osa nadmístního významu NOS 1 Louny – Chomutov – hranice ČR/SRN
(-Chemnitz)
úkol v ZÚR ÚK
(1) Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány,
ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a využití rozvojových
příležitostí územními studiemi a regulačními plány.
(2) Podporovat zkapacitnění silnice I/7 na rychlostní silnici R7
v úseku hranice kraje – Chomutov, respektovat územní
rezervu pro zkapacitnění silnice I/7 v úseku Chomutov státní
hranice ČR/SRN, případně na základě podrobnějších
podkladů, se souhlasem dotčených orgánů, vymezit jako návrh
v ÚPD dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci.
(3) Podporovat přestavbu silnice I/27 křižující rozvojovou osu
Změna č. 4 územního plánu Žatec

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Město Žatec má stávající ÚP.

Silnice I/7 prochází mimo řešené území,
zkapacitňování nezasáhne do správního území
města Žatec.

Silnice I/27prochází územím města, jejíž úpravy
16

úkol v ZÚR ÚK
v úseku Žiželice – Vysočany – Velemyšleves.
(4) Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní prostředí
zejména v úsecích v kontaktu s provozy těžby uhlí, energetiky
a těžkého průmyslu, dosáhnout markantní zlepšení životního
prostředí a krajiny (/.../, revitalizace opuštěných prostor a
areálů typu brownfield).
(5) Chránit a kultivovat typické či výjimečné přírodní a
kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které vytvářejí
charakteristické znaky území.
(6) Vytvářet územní podmínky pro vhodné využití a kooperaci
prostorů Průmyslových zón Triangle, Joseph a areálu
elektrárny Počerady (EPOČ).

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
jsou již zapracovány v ÚP.
Těžba uhlí, provozy energetiky a těžkého
průmyslu se ve správním území města
neuplatňují.

Řešení Změny č. 4 ÚP zachovává vymezené
prvky ochrany stávajících hodnot dle stávajícího
ÚP.
Netýká se správního území města Žatec.

Ke Kap. 3. „Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR 2008 a
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu“ – v řešeném území se
neuplatňuje.
Ke Kap. 4. „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR 2008 a vymezení
ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a
koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv
Ke kap. 4.2.1. Silniční doprava nadmístního významu
Vymezen koridor silnice nadmístního významu I/27 Radíčeves, západní obchvat.
Koridor je v ZÚR ÚK sledován jako VPS – PK 12. Šířka koridoru je stanovena 200 m.
úkol v ZÚR ÚK
V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní
koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD dotčených obcí koridor
silnice I/27 Radíčeves, západní obchvat.

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Obchvat je již v ÚP Žatec vymezen a zpřesněn.

Ke kap. 4.2.3. Cyklistická doprava – koridor cyklostezky „Pooherská“ (trasa č. 204)
hranice ÚK – Rokle Žatec – Louny – Libochovice – Litoměřice, sledovaný jako návrh C204:
úkol v ZÚR ÚK
(1) Zajistit mezikrajskou koordinaci a návaznosti koridoru
Pooherské cyklostezky na sousední kraj.
(2) Územně zpřesnit a vymezit koridor Pooherské cyklostezky
v ÚPD dotčených obcí se zajištěním územní koordinace a
s uplatňováním zásady společného využívání pouze vybraných
komunikací s nízkým provozem motorové dopravy a
upřednostňování samostatných cyklostezek. Při zpřesnění
vymezení koridoru v ÚPD obcí respektovat zájmy ochrany
přírody a krajiny.
(3) koridor Pooherské cyklostezky v lesích bude veden
s využitím stávající lesní dopravní sítě a nikoliv po pozemcích
s lesními porosty.

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
V řešeném území cyklostezka nenavazuje do
jiného kraje.
Tato cyklostezka je již v ÚP Žatec zapracována.

Ve správním území je vedena po lesních
pozemcích pouze po lesních cestách nebo po
okraji lesa.

Ke kap. 4.7. Plochy a koridory územního systému ekologické stability
úkol v ZÚR ÚK
(1) V ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí
(biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního
ÚSES. /.../
(2) Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před
změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně
ekologické stability /.../
Změna č. 4 územního plánu Žatec

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Všechny požadované prvky ÚSES byly v ÚP
Žatec již vymezeny v přesnosti katastrální
mapy.
Změna č. 4 ÚP nezasahuje do ploch ÚSES.
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úkol v ZÚR ÚK
(3) Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před
zástavbou či změnami ve využití území, které by
v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridorem
v šíři dle metodik ÚSES, ačkoliv v současnosti územní
předpoklady pro souvislé propojení existují.
(4) Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a
koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět
v nezbytných případech /.../
(5) Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě
biokoridorů nadregionálních i regionálních provedeno „osou“,
která určuje směr propojení, a oboustranným pásem podél této
osy o šířce 200 m na každou stranu od „osy“. V rámci tohoto
pásu je při zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění
vymezení biokoridoru, aniž by docházelo k odchylce od ÚPD
kraje. /.../ Dodržení 40m minimální šířky, /.../.
(6) Biocentra jsou rovněž vymezena v rámci ZÚR ÚK
způsobem, který umožňuje v podrobnějším zpracování ÚP
zpřesňovat jejich hranice podle místních podmínek. Zásadou
je dodržení lokalizace biocentra v daném prostoru,
minimálního parametru výměry a principů vymezování ÚSES
dle metodik.
(7) (8) (9) (10) (Řeší vztah ploch pro ÚSES a ploch ochrany
nerostných surovin.)

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Změna č. 4 ÚP nezasahuje do ploch ÚSES.

Změna č. 4 ÚP nezasahuje do ploch ÚSES.

Požadavek upřesnění NR-R biokoridorů byl již
splněn v ÚP Žatec dříve, šíře byla dodržena
s výjimkou míst, kde prochází NRBK K201
mezi stávajícími urbanizovanými (oplocenými a
zastavěnými) plochami na Velichově.
Změna č. 4 ÚP nezasahuje do ploch ÚSES.
Biocentra byla upřesněna v ÚP Žatec již dříve.

Kolize ploch ÚSES a ploch ochrany nerostných
surovin se ve správním území města neuplatňuje

Ke Kap. 5. „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“
Ke kap. 5.1. Přírodní hodnoty
úkol v ZÚR ÚK
(1) /.../ Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny
aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot
(zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných
surovin, energetiky – včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké
průmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i
rekreace a cestovního ruchu).
(2) Zohlednit značný vzrůst potenciálu přírodních hodnot
Krušných hor /.../
(3) (4) (5) (6) (7) (Řeší podmínky využití nerostných surovin.)
(8) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti
v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo
urbanizačním procesem necitlivě upravené, /.../
(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo
rámec území se stanovenou ochranou krajiny a přírody,
v územích charakterizovaných jako dynamická a harmonická
krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných
vodních toků a v oblastech při významných vodních plochách.
(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES
chránit před zásahy, které by znamenaly snížení úrovně jejich
ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí
ÚSES v ÚPD obcí, /.../
(11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských
území – zachování jedinečnosti kulturní krajiny;
minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských
půd; podporovat ozdravná opatření – ochrana proti erozním
účinkům vody, větru a příprava na realizaci ÚSES, zvýšení
prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení její zbytečné
fragmentace; /.../
Změna č. 4 územního plánu Žatec

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Ve Změně č. 4 ÚP se z těchto aktivit žádná
neuplatňuje. K ohrožení přírodních hodnot zde
nedochází.

Netýká se území řešeného Změnou č. 4 ÚP.
Plochy ochrany nerostných surovin se ve
správním území města Žatec nenacházejí.
Netýká se území řešeného Změnou č. 4 ÚP.

Ve stávajícím ÚP Žatec jsou vymezeny plochy
ochrany krajinné zeleně a navrženy nové plochy
a liniové prvky. Změna č. 4 ÚP tento stav
respektuje.
Plochy pro ÚSES byly v ÚP Žatec vymezeny a
jsou územně chráněny.

Nový zábor ZPF mimo zastavěné území a dříve
vymezené zastavitelné plochy není vymezen.
Ochrana proti erozím byla navržena v ÚP Žatec.
Prostupnost krajiny je dostatečná díky
stávajícím komunikacím. K fragmentaci krajiny
nedochází.
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Ke kap. 5.2. Civilizační hodnoty:
úkol v ZÚR ÚK
(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a
specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní
části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou
rozvoje.
(13) V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních
investic vycházet z potřeby sladění administrativně správní
role center a jejich skutečného významu jako pracovních a
obslužných center.
(14) – (16)
(17) Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně
využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového,
zemědělského, vojenského či jiného původu typu brownfield,
před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné
krajině.
(18) Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu
rozvíjet území intenzivní příměstské rekreace a rekreace ve
volné krajině.
(19) Respektovat program modernizace a dostavby tepelných
elektráren /.../.
(20) Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění
energetických přenosových vedení /.../ (VVN, VVTL).
(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru
zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti záplavám a
dalším hrozbám katastrofických situací.
(22) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních
silničních a železničních dopravních systémů (/.../
zkapacitnění silnice R7, /.../).
(23) – (24)

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Území města je součástí rozvojové oblasti,
rozsah rozvojových ploch tuto situaci v ÚP
Žatec reflektuje.
Není možno významně ovlivnit na úrovni
Změny ÚP.

Netýká se území města Žatec.
Plochy typu brownfield byly na území města
Žatec vymezeny k přestavbě a novému využití
ve stávajícím ÚP. Vymezení těchto ploch je
doplněno ve Změně č. 4 ÚP plochou SV 28.
Řešeno ve stávajícím ÚP Žatec.

Netýká se území města Žatec.
Netýká se území řešeného Změnou č. 4 ÚP.
Ochranné opatření proti záplavám nejsou
řešena, ÚP Žatec respektuje hranici
záplavového území, plochy řešené Změnou č. 4
ÚP nejsou záplavovým územím dotčeny.
Netýká se území řešeného Změnou č. 4 ÚP.

Netýká se území města Žatec.

Ke kap. 5.3. Kulturní hodnoty:
úkol v ZÚR ÚK
(25) Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné
památkové zóny, městské památkové zóny, vesnické
památkové zóny a archeologické památkové rezervace.

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
MPR a MPZ jsou v ÚP Žatec zohledněny,
plochy řešené Změnou č. 4 ÚP tyto hodnoty
respektují.

(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady
industriálního vývoje kraje, vyhledávat a chránit vhodné
objekty a areály tohoto typu hodnot, /.../.
(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny
kraje, pozornost zaměřovat na ochranu obzorových linií
horských masivů, krajinných dominant, význačných
výhledových bodů a pohledových os, typických a známých
vedut sídel apod. /.../
(28) Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot
krajiny v oblastech významných pro rekreaci a cestovní ruch,
v oblastech navázaných na velké koncentrace obyvatel – jádra
městských zón a příměstské oblasti, v koridorech při
významných dopravních tazích, v oblastech které jsou
poznamenány vlivy těžby surovin a průmyslové výroby.
(29) Podpořit společenský zájem o průběh rozsáhlých
rekultivačních záměrů na území s probíhající těžbou surovin –
zejména hnědého uhlí, /.../
(30) Při navrhování a posuzování vhodnosti formy
rozvojových záměrů nadmístního významu /.../
(31) Sledovat možnost obnovy historických fenoménů –

Industriální hodnoty jsou v ÚP Žatec
zohledněny, plochy řešené Změnou č. 4 ÚP tyto
hodnoty respektují.
Uplatňováním Změny č. 4 ÚP nedojde ke
změně charakteru krajiny, obzorové linie nebo
vedut.

Změna č. 4 územního plánu Žatec

Ochrana a kultivace kulturních hodnot krajiny je
v ÚP Žatec zohledněna, plochy řešené Změnou
č. 4 ÚP tyto hodnoty respektují.

Netýká se území města Žatec.

Nové nadmístní záměry se v území řešeném
Změnou č. 4 ÚP neumísťují.
Není změnou č. 4 ÚP řešeno vzhledem k dílčím
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obnovení průhledů, dominant, odstranění negativních
změnám v území.
civilizačních prvků poškozujících krajinný ráz, majících
nevhodné vazby vůči krajinným nebo památkovým hodnotám.

Ke Kap. 6. „Vymezení cílových charakteristik krajiny“
Krajinný celek č. 13 Severočeské nížiny a pánve – naplňování cílových charakteristik:
úkol v ZÚR ÚK
a) respektovat zemědělství jako určující krajinný znak
krajinného celku, lokálně s typickým tradičním zaměřením
(chmelařství, vinařství, ovocnářství, zelinářství),
b) napravovat narušení krajinných hodnot způsobené
velkoplošným zemědělským hospodařením, prioritně
realizovat nápravná opatření směřující k obnově ekologické
rovnováhy (ÚSES),
c) napravovat či zmírňovat narušení krajiny lokálně postižené
zejména velkoplošnou těžbou štěrkopísků, vápenců či
umístěním rozsáhlých rozvojových zón ve volné krajině, těžbu
nerostných surovin koordinovat s rekultivacemi, tak aby se
postupně snižovalo zatížení území těžebními aktivitami,
d) stabilizovat venkovské osídlení významné pro naplňování
cílových charakteristik krajiny,
e) uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo
k negativním změnám přírodního a krajinného prostředí,

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

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Netýká se území řešeného Změnou č. 4 ÚP.

V ÚP Žatec byly navrženy plochy pro ÚSES a
liniové prvky zeleně v krajině. Netýká se území
řešeného Změnou č. 4 ÚP.
Netýká se území města Žatec.

Řešeno v platném ÚP Žatec (obnova územní
struktury venkovských sídel).
Výrobní funkce jsou v ÚP Žatec stabilizovány,
umístěny převážně v lokalitách tradičních
výrobních center, Změna č. 4 ÚP tento stav
respektuje.
Změny poškozující krajinný ráz se v lokalitách
řešených Změnou č. 4 ÚP neuplatňují.

Ke Kap. 7. „Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území nadmístního významu,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“
Ke kap. 7.2. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření:
úkol v ZÚR ÚK
(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, /.../.

řešení ve Změně č. 4 ÚP Žatec
Všechny požadované prvky byly v ÚP Žatec
vymezeny do měřítka katastrální mapy a
zařazeny jako VPO.
Plochy ÚSES byly v ÚP zařazeny jednak do
ploch přírodních (biocentra), jednak do dalších
typů ploch s rozdílným způsobem využití
přírodního charakteru, s formulovanou ochranou
v ÚP Žatec, Změna č. 4 ÚP řešení neměmí.

2.2. Přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
2.2.1. Cíle územního plánování
ad 1) Předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území
Změna č. 4 ÚP řeší drobné změny v zastavěném území, které nebudou mít vliv na
udržitelný rozvoj území.
Změna č. 4 územního plánu Žatec
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ad 2) a 3) Soulad veřejných a soukromých zájmů při rozvoji území a Koordinace
zájmů a konkretizace ochrany veřejných zájmů
Změna č. 4 ÚP řeší změny na základě požadavků soukromých majitelů pozemků a
prověřuje jejich případné střety s ochranou veřejných zájmů.
Ochrana veřejných zájmů je vyjádřena vymezením hodnot území, limitů využití území,
ploch a liniových prvků veřejné infrastruktury a veřejně prospěšných staveb a opatření.
ad 4) Ochrana hodnot přírodních, kulturních a civilizačních
Tyto hodnoty nebudou Změnou č. 4 ÚP narušeny.
ad 5) a 6) Ochrana nezastavěného území
Všechny nově navržené plochy jsou umístěny v zastavěném území nebo v dříve
vymezených zastavitelných plochách.

2.2.2. Úkoly územního plánování
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty,
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území,
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na
umístění, uspořádání a řešení staveb,
e) stanovovat podmínky pro provedení změn
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty
území,
f) stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),

g) vytvářet v území podmínky pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě
blízkým způsobem,
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn,
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,

Stav území byl zjištěn při zpracování ÚP Žatec, Změna č. 4
ÚP respektuje zjištěný stav území.
Změna č. 4 ÚP koncepci stanovenou v ÚP nemění, pouze na
ni navazuje.
Změna č. 4 ÚP prověřila požadované záměry v území, které
vyhodnotila s ohledem na jejich vhodnost a možnost
zapracování do ÚP, s ohledem na ochranu veřejných zájmů
(limity využití území, ochrana ZPF) a k možnostem napojení
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Všechny
záměry byly zapracovány.
Změna č. 4 ÚP nemění tyto požadavky, které byly řešeny
v kap. 6 Textové části I. ÚP Žatec – Podmínky ploch
s rozdílným způsobem využití.
Podmínky pro provedení změn jsou stanoveny ve výrokové
části Změny č. 4 ÚP.

Etapizace byla Změnou č. 4 řešena, všechny řešené plochy
se zařazují do 1. etapy výstavby, protože je zde aktuální
zájem o výstavbu, zástavba ploch nenaruší účelný postup
výstavby v území.
Netýká se ploch řešených Změnou č. 4 ÚP.

Plochy pro výrobu byly Změnou č. 4 ÚP doplněny o plochu
smíšenou výrobní SV 28.
Změnou č. 4 ÚP navrženo využití jedné plochy typu
brownfield – devastovaná plocha v proluce (SV 28). Pro
bydlení vymezena plocha BV 28.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro
Plochy navržené Změnou č. 4 ÚP se nacházejí v zastavěném
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
území nebo v dříve vymezených zastavitelných plochách
rozpočtů na změny v území,
s cílem minimalizovat náklady na veřejnou technickou
infrastrukturu a s minimalizací požadavků na novou
dopravní infrastrukturu.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní Požadavky CO jsou řešeny v předchozích etapách ÚP.
ochrany,
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a
Změnou č. 4 ÚP nebyly vymezeny plochy pro sanace a
rekultivační zásahy do území,
asanace.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle
Pro Změnu č. 4 ÚP nebylo zpracováno Vyhodnocení vlivu
zvláštních právních předpisů před negativními
Změny č. 4 ÚP na životní prostředí a Vyhodnocení vlivu
Změna č. 4 územního plánu Žatec
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vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak,
n) regulovat rozsah ploch pro využívání
přírodních zdrojů,
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů
architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče.

Změny č. 4 ÚP na prvky systému Natura 2000, kompenzační
opatření proto nejsou vymezena.
Netýká se ploch řešených Změnou č. 4 ÚP.
Netýká se ploch řešených Změnou č. 4 ÚP.

2.3. Přezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů
Při zpracování a projednávání Změna č. 4 ÚP bylo postupováno v souladu s příslušnými
ustanoveními stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace Změna č. 4 ÚP včetně jejího odůvodnění byla
zpracována podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění
pozdějších předpisů.
Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována
oprávněnou osobou.
Změna č. 4 ÚP byla vypracována dle Přílohy 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., grafická část
byla vypracována v měřítku 1 : 10 000 (Výkres základního členění, Hlavní výkres – správní
území obce, Koordinační výkres – správní území obce, Výkres předpokládaných záborů
půdního fondu), 1 : 5 000 (Hlavní výkres – výřez sídel, Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací, Koordinační výkres – výřez sídle) a 1 : 50 000 (Výkres širších vztahů).
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006
Sb.

2.4. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Obdržené a vyhodnocené byly požadavky vyplývajících ze stanovisek následujících
dotčených orgánů, uplatněné ke společnému jednání o návrhu územního plánu z hlediska
hájení jejich veřejných zájmů a týkající se územně plánovací problematiky:
Krajská veterinární správa ÚK – Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Ústecký kraj nemá námitek ke společnému jednání o návrhu Změny č. 4 Územního plánu
Žatec.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.
Obvodní báňský úřad ÚK – nemá k návrhu Změny č. 4 Územního plánu Žatec
připomínek.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.

ČR – státní energetická inspekce – Státní energetická inspekce souhlasí s návrhem
Změny č. 4 Územního plánu Žatec. V návrhu Změny č. 4 Územního plánu Žatec není
v zájmovém území navrženo umístění nového zdroje energie sloužícího veřejnému zájmu.
Koncepce zásobení území energií se nemění.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.
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ČR – Ministerstvo obrany, AHNM – souhlasí s předloženým Návrhem Změny č. 4
územního plánu Žatec. Vzhledem k tomu, že AHNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem
funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti
státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona
č. 183/2006 Sb.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajská hygienická stanice ÚK – s uvedenými změnami územního plánu se souhlasí.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.
MěÚ Žatec, SVÚ, ŽP – památková péče – uvedené změny se nedotknou zájmů státní
památkové péče, proto z hlediska státní památkové péče k těmto změnám nemáme žádné
připomínky.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší
– bez připomínek (upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí –
přímá vazba na rozvojové plochy pro průmysl a zemědělství); ochrana přírody a krajiny –
návrhem nebudou negativně dotčena maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné
lokality ani prvky nadregionálního a regionálního ÚSES závazně vymezené dle Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje. Nově vymezené rozvojové plochy nekolidují ani se
zdejšímu úřadu známými lokalitami výskytu zvláště chráněných druhů. Z výše uvedených
důvodů proto nemáme k návrhu Změny č. 4 Územního plánu Žatec připomínek. Stanovisko
dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. bylo vydáno samostatně pod č.j. 2682/ZPZ/2013 dne 31. 7.
2013 a zůstává i nadále v platnosti; ochrana ZPF – Řešení návrhu Změny č. 4 Územního
plánu Žatec navrhuje zábor zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) o celkové výměře
2,2332 ha, z čehož 2,1979 ha je uvnitř zastavěného území a 0,0353 ha je mimo zastavěné
území. Návrh ploch vyhodnocených v kapitole J. Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa byl
shledán v souladu s § 4 zákona a lze s ním souhlasit. Plochy se nacházejí uvnitř zastavěného
území nebo navazují na zastavěnou část obce a jejich vymezením nedojde k narušení
organizace ZPF. Lze konstatovat, že nebyl shledán rozpor se zásadami podle § 4 zákona;
vodní hospodářství – není vodoprávním úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně
plánovací dokumentaci obce – Pouze připomínáme, že v návrhu je nesprávně označeno
„záplavové území“ jako „zaplavované území“; státní správa lesů – Umístění staveb do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona pouze se
souhlasem a za podmínek stanovených orgánem státní správy lesů obce s rozšířenou
působností, v tomto případě Městského úřadu Žatec. Schválení územního plánu nezakládá
automatický souhlas s umístěním stavby v tomto prostoru; posuzování vlivů na životní
prostředí – vydal k návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Žatec samostatné stanovisko ze
dne 7. 8. 2013, č.j. 2445/ZPZ/2013/SEA, JID: 107737/2013/KUUK, s výsledkem – „Změnu č.
4 územního plánu Žatec“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Návrh
územního plánu se týká ploch pro bydlení, plochy smíšené výroby – výstavba autoservisu se
službami (budova autoservisu nepřesáhne rozlohu 3000 m2 zastavěné plochy), ploch
veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně. Návrh územního plánu nestanoví rámec pro
umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána
nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).; prevence průmyslových
havárií – v daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazený dle zákona č. 59/2006
Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodů
nejsme dotčeným správním úřadem.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem, pouze bude opraven název
záplavového území.
Změna č. 4 územního plánu Žatec
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Ministerstvo průmyslu a obchodu – na území města se nevyskytují výhradní ložiska nebo
prognózní zdroje vyhrazených nerostů. Nebilancovaná ložiska nevyhrazeného nerostu
(štěrkopísky) lze považovat ve smyslu ustanovení §7 horního zákona za součást pozemku.
S návrhem změny územního plánu souhlasíme.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajské ředitelství policie ČR – s návrhem Změny č. 4 Územního plánu Žatec, okres
Louny souhlasíme a nemáme žádné připomínky.
Vyhodnocení: Změna č. 4 ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad ÚK, OÚP a SŘ – KÚ ÚK UPS posoudil předložený návrh změny z hledisek
uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona a sděluje následující:
• Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy
nemá KÚ ÚK UPS žádné připomínky. Sousední obce neuplatnily z hlediska využití
navazujícího území k návrhu změny žádné připomínky.
• Návrh změny je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (dále jen
„PÚR 2008“), kterou schválila vláda ČR dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929. Řešené území
spadá pod ORP Žatec a podle PÚR 2008 není součástí žádné rozvojové oblasti či osy a ani
specifické oblasti republikového významu. Návrh změny respektuje republikové priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, zejména priority stanovené v čl. (14),
(17), (19) a (26), v odůvodnění návrhu změny jsou priority vyhodnoceny.
• Návrh změny je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou jsou
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (dále „ZÚR ÚK“), které nabyly účinnosti 20. 10.
2011. ZÚR ÚK stanovily priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území (dále jen „krajské priority“), které doplňují a konkretizují
republikové priority stanovené PÚR 2008. Návrh změny vyhodnocuje všechny krajské
priority (tj. č.1 až 47), zapracovává a odůvodňuje způsob respektování priorit týkajících se
řešeného území. Obec Žatec spadá do rozvojové oblasti nadmístního významu NOB Žatecko,
Lounsko a je součástí rozvojové osy nadmístního významu NOS 1 – Louny –Chomutov –
hranice ČR/SRN (–Chemnitz), z čehož vyplývají pro danou oblast úkoly, které jsou v návrhu
změny respektovány a odůvodněny.
Návrh změny respektuje koridor silnice I/27 Radíčeves, západní obchvat, řešení obchvatu
je převzato z platného územního plánu města Žatec. Cyklostezka Pooherská neprochází
územím řešeným změnou. Změna č. 4 ÚP nenavrhuje žádné plochy, které by v rámci
přípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití umožnily umístění velkých
větrných elektráren (VVE) a splňuje tak požadavky na umisťování VVE dle kap. 4.4. ZÚR
ÚK. Řešené území návrhu změny nezasahuje do prvků ÚSES.
Návrh změny odůvodňuje řádně úkoly vyplývající pro řešené území ze ZÚR ÚK z kap 5.
týkající se upřesnění úz. podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje.
Řešené území spadá do krajinného celku KC 13 Severočeské nížiny a pánve – v návrhu
změny jsou doplněny cílové charakteristiky krajiny i způsob respektování dílčích kroků
vedoucích k jejich naplňování.
KÚ ÚK UPS sděluje, že lze zahájit řízení o vydání změny územního plánu.
V rámci metodické pomoci upozorňujeme na:
• chybně uvedený výraz „zaplavované území“ (koordinační výkres) – správně „záplavové
území“ – nutno opravit.
• skutečnost, že z popisů ve výkresech není zřejmé ke které ploše má být přiřazeno
označení VP 24 – nutno uvést do souladu v celé ÚPD.
Vyhodnocení: bude opraven název záplavového území a označení VP 24 bude řádně
přiřazeno k příslušné ploše.
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Žádné rozpory nebyly řešeny.
Obdržené a vyhodnocené byly požadavky následujících dotčených orgánů, uplatněných
k veřejnému jednání o návrhu územního plánu z hlediska hájení jejich zájmů a týkající se
územně plánovací problematiky:
Krajský úřad ÚK, ODaSH
Bez připomínek. Všechny plochy řešené Změnou č. 4 ÚP budou napojeny na stávající
komunikace.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Obvodní báňský úřad v Mostě
V dotčeném území není evidováno žádné CHLÚ ani DP – nemá připomínek.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajská veterinární správa ÚK
Nemá námitek k zahájení řízení o Změně č. 4 Územního plánu Žatec.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.

ČR – Státní energetická inspekce
Státní energetická inspekce souhlasí s Upraveným návrhem Změny č. 4 územního plánu
Města Žatec. V částech Upraveného návrhu Změny č. 4 územního plánu Města Žatec, které
byly od společného jednání změněny, není v zájmovém území navrženo umístění nového
zdroje energie sloužícího veřejnému zájmu. Koncepce zásobení území energií se nemění.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajské ředitelství policie ČR
S návrhem Změny č. 4 územního plánu Žatec, okres Louny souhlasíme a nemáme žádné
připomínky.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
ochrana ovzduší – nemá připomínek. 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 – Oproti původnímu Návrhu změny č. 4 územního plánu Žatec
nedošlo v předložené územně plánovací dokumentaci k takové změně, která by mohla
negativně ovlivnit maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí
oblasti, prvky regionálního ÚSES nebo lokality s aktuálně známým výskytem zvláště
chráněných druhů. Z výše uvedeného důvodu proto nemáme k navržené úpravě návrhu změny
územního plánu připomínek.
ochrana ZPF – Od společného projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze
dne 28.1.2014, JID 627/2014/KUUK, č.j. 6/ZPZ/2014/UP-001, nedošlo v Návrhu změny č. 4
územního plánu Žatec ke změně podléhající vyhodnocení důsledků na ZPF. K navrhovaným
plochám zůstává v platnosti naše stanovisko uvedené ve výše citovaném vyjádření.
státní správa lesů – vydává souhlasné stanovisko k upravenému a posouzenému Návrhu
Změny č. 4 územního plánu Žatec pro veřejné projednání.
vodní hospodářství – posoudil předložený upravený návrh a nemá proti němu námitky.
posuzování vlivů na životní prostředí – není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní
prostředí. Návrh územního plánu se týká ploch pro bydlení, plochy smíšené výroby, ploch
veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně. Návrh územního plánu nestanoví rámec pro
Změna č. 4 územního plánu Žatec
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umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána
nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).
prevence závažných havárií – V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt)
zařazený dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších
přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním úřadem.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem, Změna č. 4 ÚP nenavrhuje žádný nový
zábor ZPF mimo zastavěné území a mimo dříve vymezené zastavitelné plochy. Mezi plochami
BV 13 a VP 24 se pouze upřesňuje vzájemná hranice.

ČR – Ministerstvo obrany, AHNM
Souhlasí s předloženým „Návrhem změny č. 4 územního plánu Žatec“. Vzhledem k
tomu, že AHNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy
Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD
připomínek. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona
č. 183/2006 Sb.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
V lokalitách změny nejsou výhradní ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů.
Nebilancovaná ložiska nevyhrazeného nerostu jsou ve smyslu ustanovení §7 horního zákona
součástí pozemku. S návrhem změny souhlasíme.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad ÚK, OÚPaSŘ
KÚ ÚK UPS shledal, že od společného jednání o Návrhu Změny č. 4 územního plánu
Žatec (ve znění zveřejněném k řízení o Změně č. 4 na internetových stránkách www.mestozatec.cz – úřední deska) nedošlo ke změně řešení, která by měnila zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje 2008
a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje. KÚ ÚK UPS proto neuplatňuje stanovisko ve
smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Obdržené stanoviska dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému jednání o návrhu územního plánu:
Nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.

B. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ
(obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí)
Ze stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje k návrhu Zadání Změny č. 4 ÚP Žatec
vyplývá, že není požadováno zpracování Vyhodnocení vlivů Změny č. 4 ÚP na životní
prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
Dále ze stanoviska vyplývá, že lze vyloučit významný vliv územního plánu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými nařízeními vlády. Z toho důvodu
nebylo nutno vyhodnocovat vlivy Změny č. 4 ÚP na udržitelný rozvoj území.
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C. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
(podle § 50 odst. 5 stavebního zákona)
Viz kap. B.

D. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
ZOHLEDNĚNO
(s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly)
Viz kap. B.

E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Vymezení zastavěného území se nemění.
Při vymezování aktualizace hranice zastavěného území se vycházelo z aktualizované
podkladové katastrální mapy (stav k 15. 11. 2013).

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA A OCHRANA A
ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Tato kapitola zůstává beze změny, protože Změnou č. 4 ÚP dochází pouze k dílčím
změnám ve využití jednotlivých pozemků převážně v prolukách, základní koncepce rozvoje
ani ochrana hodnot se nemění.
Limity využití území, aktualizované Změnou č. 3 ÚP (včetně limitů využití území
plynoucí ze zájmů obrany státu), se Změnou č. 4 ÚP nemění.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Úkolem Změny č. 4 ÚP Žatec je změna zařazení vybraných jednotlivých pozemků do
ploch s rozdílným způsobem využití, a to dvou stabilizovaných ploch, dvou nových ploch
přestavby a jedné nové plochy zastavitelné plochy v zastavěném území a jednoho upřesnění
hranic mezi dvěma dříve vymezenými zastavitelnými plochami na základě pozemků v KN.
Změny ploch stabilizovaných zahrnují:
• plochu bydlení individuálního na p.p.č. 7032/33 k.ú. Žatec – oprava skutečného stavu,
zahrada u stávajícího domu, vymezeno dle oplocení;
• plocha veřejné zeleně na p.p.č. 5617/31, 5617/32 k.ú. Žatec – plochy stávající zeleně u
rozestavěné školy.
Změny ploch návrhových (zastavitelné plochy resp. plochy přestavby) zahrnují:
• upřesnění vzájemných hranic mezi dvojicí dříve vymezených zastavitelných ploch VP
24 a BV 13 dle hranic pozemků v KN.
Nově se navrhují návrhové plochy:
• plocha přestavby SV 28 smíšená výrobní, nahrazuje dříve navrženou plochu pro sport
OS 1 (která se ruší), změnu záměru majitele pozemku, plocha je v ZÚ;
• nová zastavitelná plocha BV 28 bydlení vesnického – zastavění proluky v Bezděkově,
plocha je v ZÚ.
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4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Dopravní infrastruktura
Koncepce beze změny.
Upravuje se trasa úseku dříve navržené místní komunikace v ploše VP 24 tak, aby
odpovídala hranicím pozemků dle KN.
Řešené plochy stabilizované i navržené budou napojeny na stávající dopravní
komunikační systém.
Technická infrastruktura
Koncepce beze změny.
Řešené plochy stabilizované i navržené budou napojeny na stávající systém technické
infrastruktury, na stávající nebo dříve navržená vedení.
Některé lokality jsou zasaženy ochrannými pásmy stávající technické infrastruktury:
• ochranné pásmo STL plynu – SV 28
• ochranné pásmo sdělovacího vedení – BV 28
Ochranná pásma budou respektována, dále bude respektován koridor mikrovlnných
spojů.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch ÚSES beze změny.

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Beze změny.

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ
Soubor dříve vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření zůstává beze změny,
pouze u části místní komunikace VP 24 se rozsah plochy pro komunikaci upřesnil na základě
pozemků mapy KN o cca 3 – 4 m.

8. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Kompenzační opatření nejsou vymezena, protože Krajský úřad Ústeckého kraje, orgán
ochrany přírody, vyloučil významný vliv Změny č. 4 ÚP na prvky Natura 2000 a nebylo tak
zpracováno ani Vyhodnocení vlivu ÚP na prvky systému Natura 2000.

9. PLOCHY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PROVĚŘENÍ ZMĚN
ÚZEMNÍ STUDIÍ
Beze změny.

10. POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Převádí se z 2. etapy do 1. etapy část plochy BV 13 (3 pozemky pro RD) s přilehlým
úsekem navržené místní komunikace VP 24.
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Všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby řešené Změnou č. 4 ÚP se zařazují do
1. etapy výstavby, protože je zde aktuální zájem o provedení změn v území. Všechny nové
plochy se nacházejí v zastavěném území.

11. ROZSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 ÚP
Grafická část výroku uvádí pouze výkresy, ve kterých dochází řešením Změny č. 4 ÚP ke
změně obsahu (změně řešení), oproti výkresům ÚP Žatec nejsou proto zařazeny výkresy č.
A3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – 3. díl a schéma A6e. Spoje.
Grafická část Odůvodnění zařazuje dva Koordinační výkresy (odpovídající dvou
Koordinačním výkresům ÚP Žatec), výkres č. B2 Výkres širších vztahů a výkres č. B3.
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřezy).
Po schválení Změny č. 4 ÚP bude vyhotovena nová dokumentace Územního plánu Žatec
se zapracováním obsahu Změny č. 4 ÚP.

F. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Všechny nově vymezované plochy stabilizované, zastavitelné i plochy přestavby jsou
umístěny v zastavěném území.
Plochy BV 13 a VP 24, jejichž vzájemné hranice se upravují, jsou plochy mimo
zastavěné území, ale již dříve vymezené, nenavrhuje se nový zásah do krajiny a do ploch
ZPF.

G. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese č. B2. Výkres širších vztahů.
Území řešené Změnou č. 4 ÚP se nachází v pěti lokalitách. Jedná se o jednotlivé drobné
záměry v prolukách, s návazností na plochy stejného nebo podobného využití, jejich
zastavěním pro danou funkci nedojde k narušení charakteru území nebo k zátěži životního
prostředí, plochy nebudou mít významný vliv na své okolí.
V lokalitě Bezděkov je navržena změna etapizace, nové vlivy měněné plochy na okolí se
nepředpokládají.

H. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Změna č. 4 územního plánu Žatec je zpracována na základě Zadání Změny č. 4 ÚP.
Zadání bylo schváleno v zastupitelstvu města Žatec 31. 10. 2013. Požadavky pro Návrh
Změny č. 4 ÚP vyplývají z kapitol:
ad a.1. Urbanistická koncepce: Požadavky plynoucí z Politiky územního rozvoje ČR a
z dokumentace ZÚR ÚK byla do ÚP zapracována již v předchozích etapách ÚP Žatec.
Všechny záměry uvedené v Zadání Změny č. 4 ÚP byly prověřeny a zapracovány do ÚP
Žatec v požadovaném rozsahu.
Hranici zastavěného území nebylo třeba aktualizovat.

ad a.2. Koncepce veřejné infrastruktury: Požadavky plynoucí z Politiky územního
rozvoje ČR a z dokumentace ZÚR ÚK byla do ÚP zapracována již v předchozích etapách ÚP
Žatec.
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Změny v koncepci veřejné infrastruktury Změna č. 4 ÚP nenavrhuje.

ad a.3. Koncepce uspořádání krajiny: Změny v koncepci krajiny Změna č. 4 ÚP
nenavrhuje.
ad b. až e.: V Zadání Změny č. 4 ÚP nebyly uplatněny žádné požadavky.
ad f. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: Požadavky byly
splněny.
ad g. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území: Zpracování Vyhodnocení vlivů Změny č. 4 ÚP na udržitelný
rozvoj území ani Vyhodnocení vlivů Změny č. 4 ÚP na životní prostředí (SEA) není v Zadání
Změny č. 4 ÚP požadováno. Záměry nemají významný vliv na životní prostředí.

I. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
Záležitosti nadmístního významu nejsou Změnou č. 4 ÚP vymezeny.

J. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Součástí vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL je výkres č. B3. Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000 (výřezy), ve kterém jsou znázorněny navrhované
lokality, hranice a kódy zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků (kultur); lesy a
ochranné pásmo lesa.
Výměry navrhovaných lokalit a jejich dílů s ohledem na druhy pozemků, zasahující
BPEJ a hranici zastavěného území byly změřeny vektorizací z mapy KN v digitální podobě,
která je podkladem při zpracování Změny č. 4 územního plánu Žatec, a to z PC v prostředí
programu MicroStation. Naměřené hodnoty se s ohledem na rozdíl mezi grafickým a
písemným operátem katastru nemovitostí mohou lišit od údajů uvedených v databázi SPI.
Předmětem řešení Změny č. 4 ÚP jsou:
• dvě lokality aktualizace stávajícího stavu, tj. nejedná se o nové plochy, k záboru ZPF
nedochází;
• upřesnění vzájemných hranic mezi dvojicí dříve vymezených zastavitelných ploch
BV 13 a VP 24, k novému záboru ZPF nedochází;
• nově navržené plochy v zastavěném území BV 13 a SV 28.

Změna č. 4 územního plánu Žatec

30

Tabulka č. 1 – Zábor ploch
druhy pozemků (ha)
celková
výměra
plocha navržené využití
plochy
(ha)
BV 13 bydlení vesnické
BV 28 bydlení vesnické
veřejné
VP 24
prostranství
smíšené výrobní
SV 28
plochy
celkem

orná
půda

0,0225
0,2650

0,0225

0,0162

0,0128

1.21.13
x

V
x

0,0034 1.21.13

V

ne

0,1251

0,7360 1.56.00

I

ano

0,1251

1,0044

0,2650

0,8611
1,1648

třída
zastavěná kód ochra
zahrada a ostatní BPEJ
ny
plocha

0,0353

z toho (ha)
mimo ZÚ – mimo ZÚ
dříve
– nový
v ZÚ
odsouhlase zábor
(ha)
né lokality ploch
(ha)
(ha)
ne
0,0225
0,0000
ano
0,0128

0,0000

0,0353

0,0000

Tabulka č. 2 – Dotčené pozemky
plocha
BV 13
BV 28
VP 24
SV 28

navržené využití
bydlení vesnické
bydlení vesnické
veřejné prostranství
smíšené výrobní
plochy

k.ú.
Bezděkov u Žatce
Bezděkov u Žatce
Bezděkov u Žatce
Žatec

dotčená p.p.č.
části 339/3, 339/12, 371/1, 371/7, 375/1
1162/8
části 339/4, 1206/1
st.p.č. 1095/5, 1095/1, 1095/2, 1095/4, 1070/1, 1070/2;
p.p.č. 1909/1, 1909/2, 6876/1, 1702/21, 1908; 1755/26

Odůvodnění
Změna č. 4 ÚP nenavrhuje žádný nový zábor ZPF mimo zastavěné území a mimo dříve
vymezené zastavitelné plochy.
Mezi plochami BV 13 a VP 24 se pouze upřesňuje vzájemná hranice.
Investice do půdy
V řešených lokalitách se nenachází žádné stávající investice do půdy.
Areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby
V řešených lokalitách se nenachází žádné objekty staveb zemědělské prvovýroby.
Opatření k zajištění ekologické stability krajiny a pozemkové úpravy
Změna č. 4 nezasahuje do ploch pro ÚSES, dříve navržené plochy pro ÚSES a
protierozní opatření se nemění.

2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
PUPFL není zabírán.
Do ochranného pásma lesa zasahuje plocha BV 28 pro výstavbu RD, plocha se nachází
v proluce v zastav. území. Výstavba v o.p. je možná pouze při souhlasu orgánu ochrany lesa.
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III. POUČENÍ
Proti změně č. 4 Územního plánu Žatec vydané formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).
V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na MěÚ Žatec, odboru
rozvoje a majetku města, nám. Svobody 1, Žatec; na MěÚ Žatec, Stavebním a
vyvlastňovacím úřadu, životním prostředí a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru
územního plánování a stavebním řádu.

Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

..............................................
Ing. Jan Novotný, DiS.
Místostarosta města

Vyvěšeno dne: ………………..

...................................................
Mgr. Zdeňka Hamousová
Starostka města

Sejmuto dne:……………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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