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ÚZEMNÍ PLÁN PODSEDICE 

A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Správní území obecního úřadu v Podsedicích tvoří pět katastrálních území: Podsedice, 
Chrášťany, Pnětluky, Děkovka, Obřice. 
Hranice zastavěného území (ZÚ) jednotlivých sídel a jejich částí je převzata z 
„Územně analytických podkladů (ÚAP) a následného nezbytného doplnění ÚAP – 
„průzkumů a rozborů“ zpracovaných v listopadu 2014. Hranice byla upřesněna 
v průběhu zpracování návrhu k 31. 5. 2016 a úpravy ÚP po společném jednání k 31. 3. 
2017.  
 
Úprava vymezení zastavěného území byla provedena nad podkladem katastrální mapy 
předaným pořizovatelem v roce 2013. Vymezení je provedeno v souladu s §58 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.  
 
Zastavěné území je zobrazeno ve všech výkresech územního plánu a v odůvodnění 
územního plánu - v koordinačním výkrese a výkrese předpokládaných záborů půdního 
fondu.  

Zastavěné území   
Zastavěné území obce Podsedice Plocha v ha 
Děkovka   5,19 
Chrášťany 21,08 
Obřice – bez lomu   5,47 
Pnětluky 11,83 
Podsedice 54,53 
Celkem 98,10 

B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY JEHO HODNOT 
B) 1 Zásady celkové koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje  

Zpracování nového územního plánu je dáno faktem, že obec nemá dosud platný 
územní plán. V souvislosti se schválením nadřazené dokumentace je nutno komplexně 
řešit celé správní území obce, tzn. urbanizovanou a krajinnou část území a potřebu 
rozvoje bydlení, podnikání, veřejné vybavenosti a zpřesnit koridory ÚSES obsažené v 
„Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK).  
 
Základní koncepce ÚP je dále dána potřebami vymezení nových zastavitelných ploch 
a ploch přestavby převážně s funkcí vesnického bydlení, jednak stanovením podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Prvky dopravní a technické 
infrastruktury doplňují urbanistické řešení rozvojových lokalit tak, aby všechny části 
řešeného území byly dopravně napojeny na stávající komunikační síť a obslouženy 
technickou infrastrukturou. Je řešeno odkanalizování Podsedic, Chrášťan a Obřic na 
základě zpracovaného projektu s doplněním napojení navrhovaných lokalit. 
Součástí návrhu je řešení krajiny a vazeb krajiny a sídla. 
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B) 2 Předpoklady rozvoje 
Koncepce rozvoje je založena na těchto předpokladech:  

1. Poloha obce na silnici I/15 Most – Lovosice a dále na dálnici D8 Praha – Ústí nad 
Labem – Dresden.  

2. Potenciál území pro rozvoj bydlení, zemědělské, drobné výroby a služeb, rekreace 
a cestovního ruchu.  

3. Potenciál krajinný, přírodní k rozvoji obytné funkce, rekreace, cestovního ruchu 
v souladu s ochranou přírody a krajiny, zachování produkčních funkcí 
zemědělského a lesního půdního fondu. 

4. Historická a památková hodnota, urbanistická a architektonická hodnota 
venkovského osídlení, bývalý zámeček v Pnětlukách.  

5. Ekonomický potenciál s možností rozvoje. Zemědělská a drobná výroba, 
možnosti využití bývalých zemědělských areálů. Těžba a úpravna pyropu. 

6. Občanská vybavenost místního a rekreačního významu sloužící převážně 
obyvatelům obce, rekreačním návštěvníkům. Historické a přírodní hodnoty jako cíl 
turistických aktivit.  

7. Stávající technická infrastruktura - zásobování vodou, elektrickou energií, 
plynem pro rozvoj bydlení, výroby, podnikání, občanské vybavenosti. 
Připravovaná výstavba kanalizace a ČOV v Chrášťanech a Podsedicích. 

8. Dobrá obytná hodnota.  
9. Dobré životní prostředí. 
10. Zemědělství – kvalitní zemědělská půda, pěstování ovoce.  

 

B) 3 Ochrana hodnot území  
Řešenými plochami nejsou dotčeny žádné nemovité kulturní památky ani přírodní 
hodnoty. Nejcennější kulturní památkou, byť zčásti zchátralou, je zámek v Pnětlukách, 
z hlediska turistiky zřícenina hradu Oltářík a dále kapličky, brusírna granátů v 
Podsedicích, boží muka, sochy. Cenná je i urbanistická hodnota Podsedic a Chrášťan 
(prostoru původní návsi a okolní zástavby). Původní zástavba sídla bude zachována a 
zlepšena využitím nevyužitých původně výrobních areálů pro bydlení, drobnou 
výrobu, vybavenost. Charakter nové zástavby by se měl co nejvíce přizpůsobit 
charakteru původní zástavby a krajině. 
 
Matrice míst krajinného rázu řešeného území 
Antropogenní 
Nv – m. venkovské sevřené zástavby – tradiční, základní typ matrice vesnic především 
v nižších zeměpisných polohách, zejména jejich historických jader. Typický je 
výrazně soustředěný charakter vesnic (především silniční, ulicové, návesní, návesní 
silnicovky, hromadné silniční a často i hromadné vsi a okrouhlice). Domy stojí blízko 
sebe, většinou se štíty přímo dotýkají. Tvoří jej tradiční vesnická stavení 
s hospodářskými budovami okolo dvora a humny. Typický je právě sled objektů od 
ulice k okraji: obytný dům s průjezdem, dvůr s chlévy a kolnami, stodola, zahrada a 
otevřená zemědělská krajina. Často je (v důsledku ohňového patentu Marie Terezie) 
stodola odsunuta od dvora až na konec zahrady. Tradičními kulturními póly je náves, 
kostel a škola. 
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Charakter zástavby a urbanistická struktura 
Sídla jsou základním znakem osídlených území a jsou přirozenou součástí kulturních 
krajin. Podmínky zachování krajinného rázu s ohledem na případnou novou výstavbu 
či rekonstrukce by měly vždy vycházet z urbanistických a architektonických hodnot 
daného sídla. 
 
Podsedice 
Sidlo má vesnický charakter s dvěma výraznými návsemi se zelení, dvěma rybníky, 
občanskou vybaveností. Původní vesnická soustředěná kombinovaná silniční, ulicová i 
návesní zástavba vznikala přirozeným vývojem podél silnic a místních komunikací od 
středu k okrajům sídla.  Původní je i statek s hospodářským dvorem navazující přímo 
 na obytnou zástavbu. Ta je tvořena soustředěnou obytnou zástavbou kolmou k ulicím 
a zadními stodolami. Vesnice se rozrůstala východním a severním směrem ke stanici 
ČD  silnici I/15. Na západním okraji vznikl poválce rozsáhlý zemědělský areál, který 
je z velké části zlikvidován. Je zde navržena bioplynová stanice, Obytná zástavba je 
navržena na východním okraji. Zatím neorganicky působí skupina 3 bytových domů 
z 90. let. Na obytnou zástavbu navazují pruhy zahrádek, záhumenků a luk. Na j.v. 
okraji pod tratí je rekreační a sportovní areál, který bude doplněn o plochu veřejné 
zeleně s volným pohybem psů a areál ČOV. Souhrnně lze konstatovat, že Podsedice 
jsou velice zajímavý urbanistický celek s možností rozvoje vesnického smíšeného 
bydlení na východním okraji sídla. Největší urbanistický celek budou řešeny 
podrobněji územní studií, která prověří i vztahy ke stávající urbanistické struktuře.   
 
Chrášťany 
Sídlo má výbornou polohu na jižním svahu a tím je dána i konfigurace zástavby. 
Zvláště horní původní historická polovina sídla je zajímavá, spodní část je prostá 
novější ulicová zástavba. 
Od spodní návsi až k hornímu konci je většinou historická rostlá zástavba podél ulic a 
uliček. Přestože návrh je minimální (1 RD, 1 zeměd. objekt) je vzhledem k cenné 
urbanistické struktuře a pohledovým kvalitám nutné při výstavbě, přestavbách 
zohledňovat tyto kvality a historické dědictví. 
 
Obřice 
Toto malé sídlo má vzhledem k poloze na svahu pod Vršetínem, jednoduchou, ale 
kvalitní urbanistickou strukturu a zástavbu. Původní historická zástavba 
hospodářských usedlostí kolem centrální návse je až na zástavbu podél cesty k lomu 
zachována.  kvality, které je třeba respektovat při každé územní, stavební i ostatní 
činnosti. Novější zástavba je situována k silnici do Pnětluk, kam je navrženo i další 
rozšíření bydlení.  
 
Pnětluky 
Sídlo je zajímavé ve spodní části, kde je malý zámecký areál, náves se sochou sv. 
Floriána, typická vesnická zástavba. Úprava a zhodnocení tohoto prostoru je prioritou. 
Typická ulicová zástavba s velkými zahradami pokračuje po svahu severně, téměř až 
k Děkovce. 
 
Děkovka  
Toto malé sídlo pod zříceninou hradu Oltářík, v exponované poloze na hranici II. a IV. 
zóny CHKO má zajímavou náves s kapličkou, rybníčkem a zelení. Navržená zástavba  
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1 RD, a 1 zeměd. objektu včetně stavebních a dalších činností musí respektovat 
polohu a charakter sídla.   
 
Návrhem dochází k minimálnímu záboru 2 nejcennějších tříd ochrany zemědělské 
půdy. Jediná větší plocha záboru půdy 1. třídy ochrany mimo zastavěné území je 
návrh retenční nádrže navazující na rybník u Podhrázského mlýna. Tento rybník má 
protipovodňovou funkci. Při umisťování staveb musí být respektovány zásady ochrany 
krajiny CHKO České středohoří (severně od silnice I/15), plochy se nacházejí 
v oblasti krajinného rázu – okraj CHKO ČS.  
 

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ   

 Urbanistická koncepce vychází především z poznání stavu a vývoje krajiny a 
sídelní struktury a snahy zajistit jejich vyvážený další rozvoj, tzn. mimo jiné 
jednoznačně vymezit hranice mezi zastavěným resp. zastavitelným územím a volnou 
krajinou s cílem zajištění její ochrany před negativními urbanizačními vlivy. 
  Funkční struktura sídla Podsedice je zachována a je doplněna novými 
rozvojovými plochami převážně s funkcí vesnického bydlení. Prioritou je i zachování 
a regenerace, revitalizace stávajícího bytového a nebytového fondu, urbanistické 
struktury, historických a architektonických hodnot. Urbanistická koncepce je 
zaměřena na vytvoření kompaktního urbanistického celku sídla Podsedice 
provázaného vazbami kompozičními, komunikačními a zelení.  
 V dalších sídlech kromě Pnětluk jsou navrženy jednotlivé lokality pro 
vesnické, případně rekreační bydlení a zemědělské využití.  
 Územní rozvoj je navržen převážně formou individuálního bydlení vesnického 
smíšeného s podílem drobné výroby, zemědělství, služeb. Návrh počítá 
s vybudováním kanalizace a ČOV v Chrášťanech, Podsedicích a Obřicích, zemědělské 
výroby v Děkovce a hospodářské stavení v Chrášťanech 

Rozvojové plochy  

katastr čísla 
ploch 

funkce  Kód 
funkce 

plocha m2 

Chrášťany C3 Bydlení,  hospodářský objekt  P SV          727 
Chrášťany C4 bydlení Z SV       3 449 
     celkem           4 176 
Děkovka D1 zemědělský objekt Z VZ       1 849 
Děkovka D2 bydlení P SV       2 831 
     celkem           4 680 
Obřice O1 bydlení, garáž Z SV          372 
Obřice O2 bydlení Z,P SV       5 291 
     celkem           5 663 
Podsedice PD1 bydlení P SV       1 390 
Podsedice PD2 bydlení P SV          868 
Podsedice PD3 bydlení, zemědělský objekt P SV       1 494 
Podsedice PD4 bydlení P SV       2 745 
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Podsedice PD10 bydlení P SV       3 045 
Podsedice PD11 bydlení Z SV       3 590 
Podsedice PD13 bydlení Z SV       2 130 
Podsedice PD15 čistírna odpadních vod Z TI.1       5 808 
Podsedice PD16 veřejná zeleň, volný pohyb psů Z PZ       3 463 
Podsedice PD18 bydlení P,Z SV     23 188 
Podsedice PD19 bydlení P SV       7 056 
Podsedice PD20 bydlení P SV       2 064 
Podsedice PD21 bydlení Z SV       1 274 
Podsedice PD22 bydlení Z SV       5 005 
Podsedice PD23 bydlení P SV     46 699 
Podsedice MK3 obratiště P PV          285 
Podsedice MK4 výhybna Z PV            75 
     celkem  Z – 41 597,  P – 68 583     110 180 
Chrášťany           4 176 
Děkovka           4 680  
Obřice           5 663 
Podsedice       110 180 
 CELKEM       124 699 
 
Podsedice PD24 bydlení rezerva  SV     18 250 

 
Z – zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, SV – bydlení smíšené vesnické, VZ – 
výroba zemědělská,  PZ – veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch, PV – 
plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch, MK – místní komunikace
  

Urbanistický návrh  
 Urbanistická koncepce reaguje na požadavky obyvatel, zájemců o výstavbu, 
většinou rodinných domů. Rozvoj ploch bydlení je převážně navržen do Podsedic, 
několik navržených ploch je v Chrášťanech, Obřicích a v Děkovce. Kromě rodinné 
výstavby je navržena čistírna odpadních vod a prostor pro volný pohyb psů 
v Podsedicích. V Děkovce je kromě 1 plochy pro bydlení pro navržena plocha pro 
zemědělskou výrobu.   
 Navržené – zastavitelné plochy a plochy přestavby, i stávající plochy bydlení 
ve všech sídlech jsou určeny pro bydlení smíšené vesnické. Největší rozvojová 
plochy leží na západním okraji Podsedic v prostoru bývalého zemědělského areálu – 
lokalita č. PD23 (4,67 ha), jde tudíž o plochu přestavby, využití brownfieldu. Druhá 
největší rozvojová obytná plocha – lokalita č. PD18 (2,32 ha) je navržena na 
východním okraji Podsedic v návaznosti na stávající zástavbu. Obě plochy si vyžádají 
podrobnějšího řešení formou územní studie za účelem řešení dopravní a technické 
infrastruktury, parcelace a regulace zástavby. Další navržené plochy doplňují stávající 
zástavbu v prolukách a na jejím okraji – jedná se s výjimkou lokalit PD11 a PD13 pro 
bydlení a lokality PD15 a PD16 pro výstavbu ČOV a veřejnou zeleň s volným 
pohybem psů o plochy v zastavěném území. V Chrášťanech je navržena 1 plocha pro 
bydlení a 1 plocha pro hospodářské účely, v Obřicích a v Děkovce je po 1 – 2 plochy 
pro výstavbu RD. 
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 Jediná plocha zemědělské výroby je navržena v Děkovce v návaznosti na 
stávající obytné plochy. Původně navržený včelín v  Pnětlukách je možno umístit 
v rámci stávajících ploch přírodní zeleně bez vymezení v návrhu.  
 
 Prvky dopravní infrastruktury doplňují urbanistické řešení rozvojových 
lokalit tak, aby každá z lokalit byla dopravně napojena na stávající komunikační síť. 
Návrh dopravní sítě zajišťuje prostupnost územím.   
  

  Technická infrastruktura je řešena napojením na stávající řady a sítě, jejich 
 rozšířením k navrženým lokalitám výstavby. V současné době je zpracován projekt a 
 vydáno stavební povolení na odkanalizování a čištění odpadních vod pro obce 
 Podsedice, Chrášťany a Obřice. Po vybudování této kanalizace budou zrušeny veškeré 
 domovní čistírny (septiky) a žumpy, nemovitosti budou napojeny přípojkami na tuto 
 kanalizaci.  

  Návrh systému sídelní zeleně 

 Stávající systém sídelní zeleně v Podsedicích, Děkovce, Chráštanech, Obřicích 
i Pnětlukách bude akceptován a plně využit. Podíl veřejné a vyhrazené zeleně je 
odpovídající.  
 Nové plochy nejsou navrhovány, s výjimkou louky pro volný pohyb psů 
v Podsedicích (PD 16, bez oplocení a změny kultury). 
Akceptovány budou následující plochy sídelní zeleně: 
 
Podsedice: 

Označení: Stručný popis: 
ZELEŇ SÍDLA 
Parková úprava podél 
Podsedického potoka ul. 
Dlažkovická 

Travnaté plochy dřevinami. Pomníky.  
Drobná přírodní vodní plocha. 
 U školy dětské hřiště 

Ozelenění komunikace – 
směr k trati 

Travnatý ostrůvek v komunikaci. 

Parková úprava s vodní 
plochou ul. Dlažkovická 

Travnaté plochy dřevinami. Pomník.  
Přírodní vodní plocha.  

Lesopark u hřiště, ul. 
Dlažkovická 

Centrální palouk se vzrostlými obvodovými dřevinami. 

Parková úprava 
s koupalištěm. 

Travnaté plochy dřevinami.  
Přírodní vodní plocha upravená jako koupaliště.  

Drobná parková úprava 
s pomníkem v křižovatce pod 
koupalištěm. 

V zatravnění dřeviny. Pomník. 

Zeleň u bytových domů. Zatravnění, dřeviny. Částečně oploceno. 
Zeleň u zemědělských areálů Vzrostlé dřeviny. 
LINIOVÁ ZELEŇ 
Sídelní zeleň liniová – ul. 
Dlažkovická 

Jednostranná alej se starými lípami. 

Sídelní zeleň liniová – ul. 
Dlažkovická 

Jednostranná zeleň s pomníkem a jasanem. 

VYHRAZENÁ ZELEŇ 
Travnaté hřiště Travnatá plocha vybavená pro fotbal. 
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Děkovka: 
Označení: Stručný popis: 
ZELEŇ SÍDLA 
Volná parková úprava 
s rybníčkem. 

Travnaté plochy dřevinami. Pomník. Stará pumpa. 
Drobná přírodní vodní plocha. 

Volná parková úprava 
s houpačkou. 

V zatravnění dřeviny, lavička, houpačka, poštovní schránka. 

 
Chrášťany: 

Označení: Stručný popis: 
ZELEŇ SÍDLA 
Parková úprava s nádrží 
(dolní) 

Travnaté plochy dřevinami.  
Betonová vodní nádrž. 

Parková úprava s pomníkem U pomníku dřeviny. Hřiště pro předškolní děti. 
Parková úprava s pomníkem V zatravnění mohutné lípy. Pomník. Lavičky. 
Parková úprava s nádrží 
(horní) 

Travnaté plochy dřevinami.  
Betonová vodní nádrž. 

Parková úprava u kapličky Zatravnění, okrasné keře. 
Parková úprava s dětským 
hřištěm 

Zatravnění, stará pumpa. Hřiště pro předškolní děti. 

Volná úprava svahu 
v místních komunikacích 

V zatravnění stromy a keře. Svah 

Volná úprava v místních 
komunikacích 

V zatravnění staré hrušně. 

Volná úprava v místních 
komunikacích 

V zatravnění okrasné dřeviny. 

LINIOVÁ ZELEŇ 
Sídelní zeleň liniová  Oboustranná liniová zeleň. 

 
Obřice: 

Označení: Stručný popis: 
ZELEŇ SÍDLA 
Volná úprava s rybníčkem. Travnaté plochy dřevinami. Rybníček. Dětské hřiště. 
Parková úprava se zvonicí V zatravnění lípy. Zvonice. Po obvodu u domů okrasné dřeviny 

v zatravnění. 
 

Pnětluky: 
Označení: Stručný popis: 
ZELEŇ SÍDLA 
Parková úprava s památným 
stromem. 

Zatravněná točna. Po obvodu v zatravnění dřeviny. Památný 
strom. 

Parková úprava s lípou V zatravnění silně ořezaná lípa. 
Parková úprava s pomníkem V zatravnění pomník.  
Parková úprava s pumpou V zatravnění pumpa. 

 
Návrh:  

 V Podsedicích je navržena plocha neoplocené zeleně určená k volnému pohybu psů.  
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D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ  
     UMÍSŤOVÁNÍ  
D).1 Dopravní infrastruktura    

 
Dopravní obsluha je založena na existenci silničních tahů nižší třídy a na 
komunikacích místního významu s přímým kontaktem na konkrétní objekty. 
Nadřazený silniční tah je určen zejména pro tranzitní dopravu. Sídla jsou obsluhována 
silnicemi třetí třídy, zajišťující dopravu místního charakteru. V jižní části obce je 
vedena regionální železniční trať č. 113 Lovosice – Most. 
Návrh dopravního řešení vychází z výsledků analytické (průzkumové) části územního 
plánu a z podkladů a požadavků zástupců obce, orgánů a organizací státní správy a 
institucí. Konkrétní návrh dopravního řešení tyto výsledky, informace a požadavky 
zohledňuje a v územním plánu je uplatňuje. 
 

1.1. Silniční síť 
 
Na katastru obce Podsedice jsou zastoupeny kategorie silnic I. a III. třídy. Silnice II. 
třídy nejsou v prostoru sídla evidovány.  
Nadřazeným dopravním prvkem na území obce tah silnice I/15. Uvedený tah první 
třídy je doplněn silnicemi třetí třídy. Jejich současný stav odpovídá normovým 
požadavkům na provoz, který není intenzivní. 
V územním plánu nejsou navrženy žádné úpravy s územním dopadem. 
 

1.2. Síť místních a účelových komunikací 
 
Nové lokality výstavby jsou napojeny na stávající komunikace a silniční průtahy, 
všechny mají navrženy přístupové komunikace a vjezdy. V územním plánu je 
navrženo: 
 
Podsedice  
- Lokality PD1, PD2, PD3, PD4, PD10, PD13, PD15, PD16, PD18, PD19, PD20, 

PD21, PD22, PD23 – přímé vjezdy ze stávajících silničních průtahů a ze 
stávajících místních komunikací, zpřístupňující uvedené lokality výstavby 
rodinných domů -  

- Lokalita PD10 – výhybna u stávající místní komunikace (MK4) 
- Lokalita PD11 – prodloužení stávající MK s obratištěm (MK3) 
- Lokalita PD18 – podmínka zpracování územní studie 
- Lokalita PD 23 – podmínka zpracování územní studie 
 
Chrášťany 
- Lokalita C3, C4 – přímý vjezd ze stávající MK, zpřístupňující lokalitu výstavby 

rodinného domu 
 
Děkovka 
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- Lokality D1, D2 - přímé vjezdy ze stávajících místních komunikací, zpřístupňující 
uvedené lokality výstavby rodinných domů 

 
Obřice 
- Lokality O1, O2 - přímé vjezdy ze stávajících místních komunikací, zpřístupňující 

uvedené lokality výstavby rodinných domů 
 

1.3. Železniční doprava 
Železniční trať nevyžaduje v návrhu územního plánu vně ochranného pásma dráhy 
žádné úpravy s územním dopadem.  

 
1.4. Plochy klidové dopravy 
 Nové plochy klidové dopravy nejsou v územním plánu navrženy. 

1.5. Cyklistická doprava  
 V řešeném území obce nejsou registrovány cyklostezky, evidované Klubem českých 
turistů. 

1.6. Pěší doprava  
 Hlavní pěší trasy jsou v řešeném území obce stabilizovány a v návrhu se nemění. 
  

 

D).2 Technická infrastruktura 
 
D).2.1. Energetika a spoje 
Zásady celkové koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje 

 Koncepce rozvoje energetické a spojové infrastruktury pro navržené rozvojové 
plochy vychází především ze stávající koncepce a nemění se. Je založena na 
dodávkách elektřiny, plynu a paliv nezávislých na sítích. V rozvojových plochách 
budou realizovány (rozšiřovány) rozvody elektřiny, plynu a bude rozšířena 
telekomunikační síť. 
 
 Stavby uvedené v aPÚR ČR 2008 a aZÚR ÚK v oblasti energetiky se netýkají 
řešeného území. Navržená energetická koncepce /užití jednotlivých druhů energií/ 
není v rozporu s Územní energetickou koncepcí ÚK. 
 
 Územní plán respektuje a zachovává koncepci energetického zásobování 
stabilizovaných ploch. 
 Navrhovaná energetická koncepce rozvojových ploch je založena na 
dvojcestném zásobování energiemi a to elektřinou a plynem pro sídla Podsedice a 
Chrášťany. Sídla Děkovka, Obřice a Pnětluky budou zásobovány elektřinou a 
ekologickými palivy nezávislými na sítích. 
 Výjimečné využití elektrické energie pro účely vytápění v sídlech Děkovka, 
Obřice a Pnětluky bude možné v případě přenosových možností sekunderní sítě a 
rezervy v transformačním výkonu. Druh topného systému určí dodavatel energie. 
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Bude využita stávající rezerva výkonu trafostanic, případně budou transformační 
jednotky osazeny transformátory vyšší výkonové řady nebo bude provedena 
rekonstrukce dotčených trafostanic. V sídle Podsedice je navržena výstavba dvou 
nových distribučních trafostanic.  
 Rozšíření středotlaké místní plynovodní sítě bude provedeno v sídle Podsedice. 
Případné využití hnědého uhlí pro účely vytápění bude podmíněno instalací 
ekologického kotle. 
 Územní plán respektuje a zachovává stávající telekomunikační systém a 
navrhuje napojit na něj rozvojové plochy přednostně v souběhu s trasami ostatních sítí. 
 

 
Tab. Zásobování rozvojových ploch energiemi  
 
Počty RD jsou orientační 

katastr číslo 
plochy funkce počet 

RD napojení na sítě, podmiňující VPS 
Chrášťany C3 zemědělsky objekt x na stávající sítě elektřiny a plynu 
Chrášťany C4 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Děkovka D1 zemědělský objekt x na stávající sít elektřiny 
Děkovka D2 bydlení 1 na stávající sít elektřiny 
Děkovka D3 rekreační bydlení 1 na stávající sít elektřiny 
Obřice O1 bydlení, garáž 1 na stávající sít elektřiny 
Obřice O2 bydlení 1 na stávající sít elektřiny 

Celkem sídla  5  
Podsedice PD1 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD2 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD3 bydlení, zemědělský objekt 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD4 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu, VPS 

P2- středotlaký plynovod 
Podsedice PD10 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD11 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD13 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD15 čistírna odpadních vod x na stávající sít elektřiny 
Podsedice PD16 veřejná zeleň, 

volný pohyb psů 
x x 

Podsedice PD18  bydlení 15 VPS E1-trafostanice včetně přípojky vn, 
VPS P2- středotlaký plynovod 

Podsedice PD19 bydlení 3 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD20 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD21 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD22 bydlení 1 na stávající sítě elektřiny a plynu 
Podsedice PD23 bydlení 35 VPS E2-trafostanice včetně přípojky vn, 

VPS P3- středotlaký plynovod 
Podsedice MK3 výhybna x x 
Podsedice MK4 výhybna x x 

Celkem Podsedice  63  
      Celkem   68  

 



 
                                                                               Návrh územního plánu Podsedice                - 

                                                                                                              15                   - 

 

D).2.2. Vodní hospodářství    
 
2.2.1. Odtokové poměry 

Hydrologická charakteristika 
Řešené území spadá do povodí Ohře. V řešeném území se nachází pramenní oblasti 

několika drobných potoků. Nejvýznamnějším je Podsednický potok, který pramení poblíž 
obcí Chrášťany a Pnětluky. Směrem jihovýchodním protéká obcí Podsedice a na jihovýchodě 
opouští řešené území. Na toku je pod obcí Podsedice vybudována retenční nádrž. Z jižní části 
území vodu odvádí Voračka, která rovněž pramení v řešeném území.    Potok Rosovka 
protéká krátkým úsekem v jižní části území.  Voda odtéká jihovýchodním směrem. 

Potoky jsou doprovázeny převážně trávobylinnou vegetací a místně i mezernatým 
doprovodem s dřevinami. Bohatý břehový doprovod má Podhrázský rybník a potok Rosovka 
u Podhrázského rybníka. Také u Voračky v lokalitě Pastviště je podél potoka vzrostlý 
břehový doprovod s dřevinami. 
Úpravy toků 

Nejsou vyžadovány kromě občasného pročištění. U některých toků bude vhodné 
doplnit pobřežní vegetaci. 
 

Záplavové území a omezení činnosti v těchto územích 
Vodoteče protékající obcí mají v řešeném území převážně pramenní oblasti. Vzhledem 

k velikosti povodí těchto toků nehrozí nebezpečí záplav.  
 
Odvodnění pozemků 

V části území se vyskytují plochy s odvodněním (v severozápadní a jižní části 
řešeného území). 
 
Nádrže 
Stávající stav 

V obci Podsedice jsou tři menší vodní nádrže. Dvě mají přírodní charakter a jedna 
z nádrží je vybudována jako koupaliště. V částech obce jsou rovněž drobné vodní nádrže, 
nové se nenavrhují. 
 Na Rosovce je umístěn Podhrázský rybník. Pod obcí Podsedice je větší retenční nádrž. 

 
 
  

2.2.2. Zásobování užitkovou vodou 
V řešeném území není využívána užitková voda a ani do budoucna se s jejím využití 

nepředpokládá. 
 

2.2.3. Zásobování pitnou vodou 
Stávající stav 

Obec  Chrášťany  má vlastní zásobování pitnou vodou včetně vlastních zdrojů. Ostatní 
obce jsou zásobovány vodou z vodovodního řadu Pe 110 procházejícího kolem silnice I. třídy 
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Lovosice – Louny. Jedná se o zásobní (rozváděcí) řad z prameniště Třebívlice. Obec Děkovka 
nemá veřejný vodovod a objekty jsou zásobovány z vlastních studní. 

Z místních zdrojů jsou využívány vrty u Chrášťan, zdroje pod Děkovkou jsou mimo 
provoz. 
Návrh 

Nově navrhované lokality pro zástavbu budou napojeny na stávající rozvody 
přípojkami nebo prodloužením řadů do prostorů navrhované výstavby. Vlastní trasy řadů 
v lokalitě budou řešeny v dalších stupních dokumentace (územní studie). Vodovod bude 
současně plnit i požární funkci, musí však být opatřen odběrnými objekty (hydranty) ve 
smyslu ČSN 73 08 73. 
 
2.2.4. Odkanalizování a čištění odpadních vod 
Stávající stav 

Žádná z obcí nemá vybudovánu souvislou kanalizační síť a čištění odpadních vod. 
V obci Podsedice je vybudována částečná dešťová kanalizace, do které jsou napojeny odpady 
z domovních čistíren (septiků). Kanalizace je vyústěna pod obcí do vodoteče.  

V současné době je zpracován projekt a vydáno stavební povolení na odkanalizování a 
čištění odpadních vod pro obce Podsedice, Chrášťany a Obřice.  
Návrh 
 V současné době je zpracován projekt a vydáno stavební povolení na odkanalizování a 
čištění odpadních vod pro obce Podsedice, Chrášťany a Obřice. Po vybudování této 
kanalizace budou zrušeny veškeré domovní čistírny (septiky) a žumpy, nemovitosti budou 
napojeny přípojkami na tuto kanalizaci.  

 
Dešťové vody 

Likvidace dešťových vod bude řešena jejich využitím na pozemcích jednotlivých 
domů (splachování WC, zálivka a pod) nebo budou vsakovány.  

 

D).3 Hospodaření s odpady  
 Veškerý odpad je likvidován dodavatelsky, oprávněnou firmou BEC odpady s.r.o. – 
Lovosice (provozovna firmy A.S.A).  
 Nebezpečný odpad se sbírán 2x ročně na základě obecní vyhlášky.  
 Na tříděný odpad jsou k dispozici kontejnery ve všech částech obce s výjimkou 
Děkovky. Separovány jsou plasty, papír a sklo. 
 Velkoobjemový odpad je likvidován velkoobjemovými kontejnery přistavovanými 
podle potřeby na základě objednávky obce. 
 V řešeném území není provozována skládka ani sběrný dvůr.  
Návrh:  
Sběr odpadů od obyvatel a organizací a nakládání s tímto odpadem je v území vyřešen a 
nevyžaduje změny. 

 

D).4    Občanské vybavení  
Monofunkční plochy pro samostatná zařízení občanského vybavení veřejné i komerční 
vybavenosti nejsou v ÚP Podsedice navrhovány. Ostatní zařízení jsou vymezeny 
pouze jako stavové plochy: plochy a zařízení veřejné správy, školská a kulturní 
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zařízení, obchodní a stravovací zařízení, sportovní areál. Stávající zařízení jsou plošně 
dlouhodobě stabilizována a v zásadě pokrývají potřeby obce, resp. jsou agregovaná v 
rámci ploch bydlení, výroby, ploch smíšených,  
což platí i pro návrh.  
 

D).5    Veřejná prostranství 
V hlavním výkrese jsou vymezena veřejná prostranství s převahou nezpevněných 
ploch (zeleně, pěší cesty a prostranství) a s podílem zpevněných ploch (místní 
komunikace, odstavné plochy, atd.). Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb. jsou dále 
veřejným prostranstvím všechna náměstí, návsi, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jedná se o plochy, které 
slouží zejména jako komunikační a shromažďovací prostory a dále plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích, tzn. jako nezastavitelná území s povinností zachování a 
rozvoje funkce městské urbanizované zeleně k veřejnému využití. V Podsedicích je 
navržena plocha neoplocené zeleně určená k volnému pohybu psů.  
V Podsedicích je pro plochy č. PD18 a PD21 navrženo zpracování územních studií, 
jejíž součástí bude i návrh veřejných prostranství. 
 

D).6    Řešení požadavků civilní ochrany 
Ve spolupráci s HZS ÚK ÚO Litoměřice Ing. Pavlem Vašíčkem a starostkou obce, 
byla pro obec Podsedice zpracována „KRIZOVÁ KARTA“, kde byly vyhodnoceny 
možné krizové situace v obci. Obci Podsedice nehrozí průlomová vlna při zvláštní 
povodni a není zahrnuta do zóny havarijního plánování. Případné nouzové ubytování 
bude řešeno starostkou obce a Obcí s rozšířenou působností Lovosice. 
Ostatní případné úkoly řeší starostka obce dle možností a kapacity obce pro řešení 
krizových situací a a dalších mimořádných událostí stanovených v Krizové kartě obce 
Podsedice. 

 

E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

Severní část území leží v CHKO České středohoří, převážně ve  IV. zóně ochrany 
CHKO ČS, Do  k.ú. Děkovka a k.ú. Chrášťany vstupuje II. zóna ochrany CHKO ČS, 
Hranice CHKO ČS je vedena po komunikaci I/15 Lovosice-Most. 
 

• Funkční a prostorové uspořádání: 
Krajina přechází z ploché a silně antropogenizované (jih území) přes harmonicky využívanou 
(střed území) až po relativně přírodní (sever území). 
V jižní části území je zeleň volné krajiny redukována na sporadický břehový doprovod 
potoků. Méně se uplatňuje doprovod polních cest a komunikací. 
V severní části je zeleň krajiny zastoupena i pastvinami a navazujícím lesním celkem.  

Návrh:  
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- Je akceptováno CHKO České středohoří včetně zonace. 
- Je akceptován památný strom – Pnětlucký dub. 
- Jsou akceptovány plochy stávající zeleně přírodního charakteru 
- V jižní části ÚP rozšiřuje strukturní zeleň krajiny o nově navržené prvky ÚSES.   

 
• Krajinný ráz 

Vymezení cílových charakteristik krajiny 
Dle členění vytvořeného v gesci MŽP ČR „Typologie české krajiny“ (2005), je území 
obce Podsedice součástí krajinných celků: 
KC5a - CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (S část území) 
KC13 - Severočeské nížiny a pánve (J část území) 

Pro oba krajinné celky jsou v ZÚR ÚK stanoveny  cílové charakteristiky krajiny a dílčí 
kroky, které jsou v návrhu ÚP Podsedice respektovány. Viz Odůvodnění 
V souladu se zpracovanými dokumenty: studie „Chráněná krajinná oblast ČS – hodnocení 
krajinného rázu – Mgr. Kinský 2000“ a „Preventivní hodnocení krajinného rázu na území 
CHKO ČS – Löw a s.r.o. 2010“ byla prověřena oblast krajinného rázu a místa krajinného 
rázu. Viz Odůvodnění 

Prostor zvýšené ochrany krajinného rázu a vysokých estetických hodnot (oblast 
krajinného rázu):  
- CHKO České středohoří 
Místa krajinného rázu: 
- Solanská hora a Hrádek (veduty – Löw) 
- Plešivec a Třešňovka (veduty – Löw) 
- Vršetín (veduta – Löw) 
Místa rozhledu: 
- Hrádek 

Návrh:  
Pro zachování krajinného rázu je respektování uvedené oblasti a míst krajinného rázu 
nezbytností. 
Podmínky ochrany určuje CHKO ČS. 
 
• Vodní režim (voda jako složka životního prostředí) 
Řešené území spadá do povodí Ohře. Vodu odvádí zejména Podsedický potok, který v území 
pramení, a jeho bezejmenné přítoky. Z  jižní části území vodu odvádí Voračka, která rovněž 
pramení v řešeném území.  Potok Rosovka protéká krátkým úsekem v jižní části území.  Voda 
odtéká jihovýchodním směrem. 
Na Rosovce je umístěn Podhrázský rybník. Pod obcí Podsedice je větší retenční nádrž. V obci 
Podsedice jsou tři menší vodní nádrže. Dvě mají přírodní charakter a jedna z nádrží je 
vybudována jako koupaliště. V částech obce jsou rovněž drobné vodní nádrže. 
 

Návrh:  
Návrhem jsou akceptovány stávající toky, vodní plochy i jejich břehový doprovod. 
V jižní části k.ú. Podsedice je navrhováno zbudování retenční nádrže (PD 17). 
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• Územní systém ekologické stability 
 
Dle nadřazené územně plánovací plánovací dokumentace ZUR ÚK jsou v území 
umístěny nadřazené prvky ÚSES nebo jejich části: 
regionální biocentrum  RBC 1329 „Solanská hora“ 
nadregionální biokoridor  NRBK K 13 „Vědice – Oblík,Raná“  
regionální biokoridor   RBK 0003 „Velká Kozí Horka – K 13“  
 
Dále jsou vymezeny následující prvky ÚSES místního významu: 
LBC 811 „Plešivec“ (součást NRBK a RBK) 
LBC 875 „Hrádek“ (součást NRBK) 
LBC 876 „Pod Hrádkem“ (součást NRBK) 
LBC 877 „U Chrastné“ (součást RBK) 
LBC 878 „Vršetín“ (součást RBK) 
LBC 12 „Pastviště“ 
LBC 13/1074 „U lánů“ 
LBC 19/1055/U61, U62 „Podhrázský rybník“ 
LBK 1 „Od hrádku k Velké Kozí Horce“ 
LBK 2/U106 „Voračka pod Kvítelem“ 
LBK 3/U174 „Voračka směr Dlažkovice“ 
LBK 4 „Mezi lány“ 
LBK 5 „Ke Kvíteli“ 
LBK 6 „Za mlýnem“ 
LBK 7 „Pod Podhrázským rybníkem“ 

 

Návrh: 
- Nadregionální a regionální prvky akceptuje ÚP Podsedice dle VÚC ÚK 2011. 
- NRBK a RBK jsou v předepsaných koridorech upřesněny, vedeny v minimální šíři 

40m a doplněny vloženými biocentry místního významu, které jsou součástí 
uvedených nadřazených tras. 

- ÚSES místního významu akceptuje ÚAP Lovosice 2014. Dle terénního nálezu jsou 
provedeny drobné korekce (z měřítka ÚAP 1:25 000 do úrovně parcelního vymezení). 

- Prvky ÚSES jsou vybaveny tabulkami, které jsou, spolu se zákresem v grafické části, 
závaznou částí ÚPn. 

- Systém je provázán do sousedících k.ú. v souladu s ÚAP Lovosice 2014.  
- Lokalizaci prvků ÚSES udávají grafické přílohy.  
- Součástí závazné části ÚPN jsou přiložené tabulky prvků ÚSES. 
- Na založení prvků ÚSES se nevztahují ustanovení o ochraně ZPF a PUPFL, proto 

nejsou uvedeny v příloze dle zvláštních předpisů, (tzv. „Zemědělská příloha“).  
- Výčet prvků ÚSES, nebo jejich částí, které ÚP Podsedice navrhuje k založení:  

 
 

• Prostupnost krajiny  
Pěší prostupnost krajiny vně zástavby je v severní části území zajištěna sítí polních a lesních 
cest a pěšin. V jižní části území je prostupnost krajiny podprůměrná. Je zde několik 
zpevněných a nezpevněných účelových polních cest.  

Návrh: 
Případné změny v polní cestní síti budou řešeny v  pozemkových úpravách jako 
součást návrhu společných zařízení.  
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• Plochy s protierozní funkcí  
V polích je terén převážně plochý nebo jen mírně svažitý, hrozba vodní eroze je průměrná. 
Významná je možnost eroze větrné, proti které území není chráněno.   
V severní části území jsou plochy zvýšené svažitosti ohrožené vodní erozí. Je zde však 
dostatek ploch s protierozní funkcí (travní porosty, les.) 

Návrh: 
Protierozní opatření jsou shodná s návrhem ÚSES. 
Případné další změny budou řešeny v  pozemkových úpravách, jako součást návrhu 
společných zařízení viz Odůvodnění – Protierozní ochrana 
• Opatření proti povodním  
- U Podhrázského rybníka, na rozhraní k.ú. Podsedice a k.ú. Solany je navrhováno 

vybudování retenční nádrže. 
- Další opatření jsou shodná s prvky ÚSES. 

 
• Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny 

jsou reprezentována systémem ÚSES 
 

• Koncepce rekreačního využívání krajiny  
- Stávající rekreační využívání je akceptováno.  
- Nové rekreační využívání krajiny není navrhováno. 
• Dobývání nerostů, svahové deformace 

V území jsou evidovány následující plochy: 
 

Ložiska nerostných surovin jsou zastoupena CHLÚ, ložisky a dobývacími prostory.  
 
Chráněná ložisková území (CHLÚ):  
Obec: Název CHLÚ Surovina Číslo GF Cis CL Klíče 
Podsedice Podsedice Polodrahokamy 7228900000 22890000 16520 

CHL 15997 
Podsedice Obřice I. vápenec 7063100000 06310000 15794 

CHL 15221 
 

Výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin: 
Obec Čas 

těžby 
Druh 
těžby 

Název 
ložiska 

Nerost Surovina Číslo GF 
CIS LOZ 

Klíče 

Podsedice S P Podsedice 
Dřemčice 

Granát, 
Štěrko písek, 
štěrk 

Polo-
draho 
kamy 

316240001 
3162400 

125281 
LOZ 93898 

Podsedice S P Podsedice 
Dřemčice 

Granát, 
Štěrkopísek, 
štěrk 

Polo-
draho 
kamy 

316240003 
3162400 

125283 
LOZ 93898 

Podsedice S P Podsedice 
Dřemčice 

Granát, 
Štěrko písek, 
štěrk 

Polo-
drahokam
y 

316240004 
3162400 

125284 
LOZ 93898 

Podsedice S P Podsedice 
Dřemčice  

Granát, 
Štěrkopísek, 
štěrk 

Polo-
draho 
kamy 

316240005 
3162400 

125285 
LOZ 93898 

Podsedice D P Obřice Čedič, 
leucilit 

Stavební 
kámen 

310910000 
3109100 

125035 
LOZ 93732 

Podsedice D P Obřice Jílovitý vápenec 306310000 123937 
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vápenec, 
slínovec, 
vápenec 

3063100 LOZ 92905 

 
Dobývací prostory těžené (DP): 
Obec: Těžební 

lokalita 
Těžební 
surovina 

Nerost 
vyhrazený/ 
nevyhrazený 

Číslo GF 
popis 

Klíče 

Podsedice Obřice čedič Nevyhrazený 
Těžba 
ukončena. 

87025900 
70259 

15995 
DPR14540 

Podsedice Podsedice Pyroponosné 
štěrky 

Vyhrazený, 
V těžbě 

86006500 
60065 

15726 
DPR 14268 

 
Prognózní zdroje: 
Obec: Název ložiska Těžební 

surovina 
Nerost  Číslo GF 

CIS LOZ 
 

Klíče 

Podsedice Chrášťany - 
Podsedice 

PDHP Pyroponosné 
štěrky 

904110000 
9041100 

99445 
LOZ 77432 

 
Sesuvná území: 
Obec: k.ú Lokalita Aktivita Bod/plocha klíč 
Podsedice Podsedice Kololeč aktivní plocha 488 
Podsedice Obřice Obřice aktivní plocha 490 
Podsedice Děkovka Skalice aktivní plocha 499 
Podsedice Chrášťany u 

Dřemčic 
Skalice-Staré aktivní plocha 501 

Podsedice Děkovka Děkovka potenciální 
stabilizovaný 

bod 6240 

Podsedice Děkovka Děkovka potenciální 
stabilizovaný 

bod 6242 

Podsedice Obřice Obřice potenciální plocha 491 
Podsedice Obřice Teplá potenciální plocha 492 
Podsedice Chrášťany u 

Dřemčic 
Děkovka potenciální plocha 497 

Podsedice Chrášťany u 
Dřemčic 

Skalice potenciální plocha 498 

Podsedice Děkovka Skalice potenciální plocha 500 
Podsedice Chrášťany u 

Dřemčic 
Děkovka potenciální plocha 502 

Podsedice Chrášťany u 
Dřemčic, 
Děkovka 

Skalice potenciální plocha 5902 

Podsedice Chrášťany u 
Dřemčic 

Skalice potenciální plocha 5903 

Podsedice Chrášťany u 
Dřemčic 

Skalice potenciální plocha 5904 

Podsedice Děkovka Děkovka potenciální 
stabilizovaný 

plocha 6241 

 
Území jiných geologických rizik (poddolování): 
Obec: k.ú Název Surovina Bod/plocha klíč 



 
 

 
                      22                                                                                                               - 

 

 

Podsedice Podsedice 
Chrášťany u 
Dřemčic 

Podsedice - 
Chrášťany 

2 plocha 1769 

Podsedice Podsedice Podsedice 2 bod 1789 
 

Návrh: 
- Ložiska nerostných surovin jsou evidována. 
- Geologická rizika a poddolování jsou zohledněny. 

 
 

F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
     S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE 
     MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
     POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 
     PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
     OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
     INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 

Územní plán člení řešené území na plochy s rozdílným způsobem využití a vymezuje 
stávající nebo požadovaný způsob jejich využití a to jak u ploch stávajících – 
stabilizovaných, tak i u ploch rozvojových. U jednotlivých ploch stanovuje převažující 
účel využití, přípustné, nepřípustné a podmínečně přípustné využití. U vybraných 
ploch stanovuje specifické regulativy. V Podsedicích je, v rámci regulativů funkčního 
využití, uvnitř zastavěného stabilizovaného území stanovena možnost další výstavby, 
přestavby, regenerace a eventuálně intenzifikace zastavěného území. Přípustnost 
využití ploch je uvedena v textové části územního plánu, kde jsou plochy rozděleny 
dle vyhl. 501/2006 Sb. na: 
Plochy bydlení § 4     BH bydlení hromadné 
Plochy rekreace § 5     RZ plochy individuální rekreace 
       zahrádkářské osady 
      RI plochy rekreace - rodinné 
Plochy občanského vybavení § 6  OV plochy veřejné vybavenosti 
      OK plochy komerčních zařízení 
      OS plochy pro tělovýchovu a sport 
Plochy veřejných prostranství § 7  PZ plochy veřejných prostranství 
       s převahou nezpevněných ploch 
      PV plochy veřejných prostranství 
       s převahou zpevněných ploch 
Plochy smíšené obytné § 8   SV plochy smíšené obytné  
       vesnické 
      SK plochy smíšené obytné komerční 
Plochy dopravní infrastruktury § 9 DS plochy pro silniční dopravu 
      DU účelové komunikace, cestní síť v 
       krajině  
      DZ plochy pro drážní dopravu 
Plochy technické infrastruktury § 10 TI.1,2 plocha pro vodní hospodářství, 
       energetiku 
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Plochy výroby a skladování § 11  VZ plochy pro zemědělskou  a  
       lesnickou výrobu 
      VD plochy pro drobnou výrobu a 
       výrobní služby 
      VP plochy pro průmyslovou výrobu 
      Plochy vodní a vodohospodářské §13
      WT plochy vodní a vodohospodářské 
Plochy zemědělské § 14   NZ.1 plochy orné půdy   

  NZ.2 trvalé travní porosty 
  NZ.3 (AT) plochy sadů 
  NZ.4 (AX) plochy zahrad mimo ZÚ 

Plochy lesní § 15    NL plochy lesní 
Plochy těžby nerostů § 18   NT plochy těžby nerostů –  
       nezastavitelné plochy  
Plochy krajinné zeleně § 3 odst. 4  ZP zeleň přírodního charakteru 
Plochy vyhrazené zeleně § 3 odst. 4 ZN nezastavitelné soukromé zahrady 

 Plochy přírodní § 16    NP pozemky v 2. zóně CHKO,  
        biocentra 
VŠEOBECNĚ – SPECIFICKÉ PODMÍNKY  

• Pro všechny plochy v zastavěném a zastavitelném území platí podmínka pro 
umísťování fotovoltaických panelů pouze na střechách objektů. 

• Nové lokality ležící podél silnic a železnice jsou podmínečně přípustné vzhledem 
k možnému zasažení navrhovaných lokalit bydlení nepříznivými účinky hluku a 
vibrací od sousedících komunikací. Podmínkou je aby při vlastní realizaci nových 
lokalit byly splněny podmínky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

• V navržených lokalitách jsou přístupové místní komunikace určeny pro provoz 
individuální automobilové dopravy a pro dopravní obsluhu území. 

• Plochy klidové dopravy - parkování a odstavování vozidel, u rozvojových lokalit, 
bude součástí navrhovaných rozvojových ploch bydlení. 

• Nové plochy a stavby ležící v ochranných pásmech technické infrastruktury (TI) jsou 
podmíněně přípustné. Podmínkou je, že případné využití ochranného pásma TI 
neohrozí funkčnost a bezpečnost příslušného zařízení TI.  

• Součástí ploch bydlení, smíšeného bydlení, rekreace mohou být pozemky dalších 
staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné s bydlením, rekreací a slouží zejména obyvatelům v takto 
vymezené ploše. 

• Realizace záměrů na rozvojových plochách bude řešena po územně ucelených etapách 
směrem od zastavěného území obce a vždy tak, aby odnětím půdy ze ZPF 
nedocházelo ke vzniku neobhospodařovatelných enkláv zemědělské půdy nevhodného 
tvaru a velikosti. Pokud nedojde k naplnění plochy, bude nevyužitá část ponechána 
v ZPF. Při výstavbě budou řešeny hydrologické a odtokové poměry v území a 
zachován přístup na navazující zemědělské pozemky.  

• V zastavěném území nelze zastavovat plochy veřejné a sídelní zeleně.  
• Všechny nové plochy jsou podmíněny akumulací a likvidací povrchových vod na 

vlastním pozemku.  
• V územním plánu je uplatněno vyloučení některých staveb, zařízení a oplocení (dále 

jen stavby) ve smyslu § 18 odst. 5 SZ, s výjimkou těch, které slouží ke snižování 
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nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich důsledků:Za 
podmínečně přípustné se považuje - platí pro plochy WT, NZ.1, 2, 3, 4, NL, NT, ZP: 

 
Plochy bydlení  § 4, vyhl. 501/2006 Sb. 
BH - bydlení hromadné  
Převažující účel využití 

- plochy s převažující funkcí hromadného bydlení v bytových domech s odpovídající 
technickou, dopravní infrastrukturou, občanskou vybaveností a veřejným 
prostranstvím s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu včetně ploch 
obytné zeleně 

a)  přípustné  
- plochy bytových domů včetně vícepodlažní zástavby 
- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící pro 
obsluhu tohoto území 
- penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek 
- kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sloužící pro potřeby území 
- předškolní a školní zařízení 
- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
- stavby s funkcí bydlení v bytových domech s maximálně 4 nadzemními podlažími 
- předpokládaný index zástavby je 0,3 - 0,5  
- stavby pro veřejnou a komerční vybavenost, drobné podnikání sloužící zejména 
obyvatelům v dané lokalitě, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené lokalitě, slučitelné s bydlením  
- součástí lokalit jsou veřejná prostranství, zeleň  

b)  nepřípustné  
- stavby obchodní s výměrou větší než 500 m2, veškeré stavby a zařízení snižující 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše 

c)  podmínečně přípustné 
- stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby pro sociální a zdravotní 
péči, školství, kulturu, sport, rekreaci, stavby pro komerční činnost, administrativu a 
veřejnou správu, stavby a zařízení pro nerušící výrobu. Podmínkou je, aby funkce a 
stavba doplňková nebyla v rozporu s převažujícím účelem využití. 
 

Plochy rekreace  § 5, vyhl. 501/2006 Sb. 
RI – plochy rekreace – individuální rodinné 
Převažující účel využití 

- plochy s převažující funkcí individuální rodinné rekreace, které tvoří hlavně plochy, 
stavby a zařízení pro zájmovou činnost a rekreaci spojenou s pobytem ve venkovním 
prostředí s vysokým podílem zeleně 
- objekty pro trvalou rekreaci v rekreačních chatách v zahradách 
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a)  přípustné  
- stavby s převažující rekreační funkcí s maximálně jedním nadzemním podlažím a 
podkrovím a stavbami s funkcí doplňkovou, s odstavením a garážováním vozidel na 
vlastním pozemku. Předpokládaný index zástavby je 0,4 - 0,2. Přípustné jsou stavby 
pro tělovýchovu, sport a komerční péči o hygienu a zdraví, parkovací a odstavné 
plochy, veřejné plochy a zeleň.  
- pozemky staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například 
veřejných prostranství, občanského vybavení a dalších pozemků související dopravní a 
technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou 
slučitelné s rekreačními aktivitami. 
- na pozemku max. 1 doplňková stavba (např. garáž) k rekreačnímu objektu 
- max. podíl zastavění 30%, zastavěná plocha rekreačním domem max. 70 m2 
- min. podíl zeleně 70% 
- podlažnost max. 1 NP s obytným podkrovím 
 

b)  nepřípustné  
- stavby obchodní s výměrou větší než 50 m2, veškeré stavby a zařízení snižující 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, 
přípustným a podmínečně přípustným využitím 
- stavby a stavební úpravy snižující hodnoty krajinného rázu 
  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby, plochy anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v 
jednotlivých případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu 
využití území (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním 
regulativům). Podmínečně přípustné jsou stavby ležící částečně v ochranném pásmu 
lesa. Podmínka je dána souhlasem dle zákona č. 289/1995 Sb.  
- údržba, případné dostavby, rozšiřování a přestavby stávajících objektů za podmínek 
nenarušení hlavní funkce území  
- stavby sloužící příležitostnému prodeji a občerstvení. 
- k rekreačnímu objektu na pozemku max. 1 doplňková stavba (např. garáž)  

 
RZ – plochy zahrádkářských osad 
Převažující účel využití 
 - plochy zahrad a zahrádkářských osad s využitím výhradně pro zahrádkaření 
a) přípustné  

- zahrádky, zahrádkářské osady, zahradní chaty a kolny sloužící funkčnímu využití 
zahrad, oplocení 
- plochy zahrádek (ZPF) sloužící pro drobnou zemědělskou činnost, tj. pěstování 
zeleniny, ovoce, květin, okrasných rostlin pro vlastní potřebu 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
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b) nepřípustné  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím. Nepřípustné jsou stavby zahradních chat 
s výměrou nad 50 m2 zastavěné plochy  
- výstavba objektů v záplavovém území Q100 

c)  podmínečně přípustné 
údržba, případné dostavby, rozšiřování a přestavby stávajících objektů  
 

Plochy občanského vybavení § 6, vyhl. 501/2006 Sb. 
OV – plochy veřejné  vybavenosti  
Převažující účel využití 

- plochy a objekty s převažující funkcí nekomerčních zařízení pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotnictví, církve, kultury, veřejné správy 
a ochranu obyvatelstva, apod. 

a) přípustné  
- školská a předškolská zařízení 
- zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče 
- účelová zařízení církví 
- zařízení veřejné administrativy a správy 
- kulturní zařízení, muzea, památníky 
- zařízení pro ochranu obyvatelstva 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
- parkovací a odstavné plochy, veřejné plochy a zeleň 

b)  nepřípustné  
- veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí ve vymezené ploše 
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- komerční zařízení pouze jako doprovodná, doplňková k hlavní funkci: stravování 
občerstvení, sport, maloobchod 

 
OK – plochy komerčních zařízení 
Převažující účel využití 

- plochy zahrnují pozemky pro obchodní, stravovací a ubytovací zařízení a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství    

a) přípustné  
- plochy a zařízení obchodní, stravovací a ubytovací  
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
- parkovací a odstavné plochy, veřejné plochy a zeleň 
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b)  nepřípustné  
- veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí ve vymezené ploše 
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby obchodní za podmínky že, výměra zastavěné plochy nebude větší než 500 m2, 
zařízení pro nerušící výrobu, služby výrobní, nevýrobní, ostatní ubytovací zařízení za 
podmínky, že provoz nebude rušit okolní plochy obytné 

 
OS – plochy pro tělovýchovu a  sport 
Převažující účel využití 

- plochy s převažující sportovně rekreační funkcí, které tvoří převážně stavby a 
zařízení pro sportovní činnost s plochami pro parkování, občerstvení a hygienické 
zázemí na vlastním pozemku 

a) přípustné  
- stavby s převažující funkcí sportovně rekreační se  stavbami s funkcí doplňkovou 
v oboru souvisejících služeb  
- stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči o hygienu a zdraví 
parkovací plochy, veřejné plochy a zeleň 

b)  nepřípustné  
- stavby obchodní s výměrou větší než 200 m2, veškeré stavby a zařízení snižující 
kvalitu prostředí a pohodu ve vymezené ploše a stavby a zařízení nesloužící 
uživatelům takto vymezené plochy  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, 
přípustným a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby sloužící pro nerušící výrobu za podmínky, že se jedná o provoz spojený 
se sportovní činností 
- ubytovací a stravovací zařízení, za podmínky, že se jedná o provoz spojený 
se sportovní činností  
 

Plochy veřejných prostranství  § 7  
PZ – plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch  
Převažující účel využití 

- plochy a objekty s převažující funkcí veřejné zeleně, parků, a další prostory přístupné 
každému bez omezení 
- plochy s významnou prostorotvornou funkcí přístupné bez omezení, a to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru 

a) přípustné  
- veřejná zeleň, parky, dětská hřiště, pěší cesty a prostory 
- prvky drobné architektury, vodních prvky 
- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury 
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b)  nepřípustné  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby a zařízení propagační a reklamní, cyklostezky, parkoviště, odstavná stání, 
tržiště za podmínky, že nebude znehodnoceno veřejné prostranství a jeho využití 
- ulice, chodníky, náměstí, návsi, a ostatní veřejné shromažďovací prostory s možností 
umístění prvků drobné architektury, vodních prvků 
 

PV - plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 
Převažující účel využití 

- plochy a objekty s převažující funkcí ulice, chodníků, parků, a další prostory 
přístupné každému bez omezení 
- plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí přístupné bez omezení, a 
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 

a) přípustné  
- ulice, chodníky, náměstí, návsi, a ostatní veřejné shromažďovací prostory s možností 
umístění prvků drobné architektury, vodních prvků 
- veřejná zeleň, parky, dětská hřiště 
- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury 

b)  nepřípustné  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, 
přípustným a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby a zařízení propagační a reklamní, cyklostezky, parkoviště, odstavná stání, 
tržiště za podmínky, že nebude znehodnoceno veřejné prostranství a jeho využití 

 
Plochy smíšené obytné   § 8  
SV - Plochy smíšené obytné vesnické  
Převažující účel využití 

- smíšené využití vesnického charakteru, pro bydlení s vyšším podílem hospodářské 
složky (zemědělská a řemeslná výroba). Funkce bydlení je obvykle smíšena s jinými 
funkcemi 

a) přípustné  
- obytné a hospodářské budovy s drobnými zařízeními nerušící výroby, kde dominují 
stavby a zařízení pro rodinné nebo nájemní bydlení venkovského typu s maximálně 
dvěma nadzemními podlažími a podkrovím a stavbami s funkcí doplňkovou pro 
činnosti pěstitelské a chovatelské, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním 
pozemku. Předpokládaný index zástavby je 0,5 - 0,3 
- drobná zařízení obchodu, služeb, sociální péče a zdravotnictví, provozy na 
zpracování a sběr zemědělských plodin, jiné nerušící služby a zařízení drobné výroby 
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 - drobné sportovní plochy, zahradnictví, plochy klidové dopravy sloužící potřebě 
funkčního využití, nezbytné plochy technické vybavenosti, příslušné komunikace pěší, 
cyklistické, motorové dále zeleň liniová a plošná  

b)  nepřípustné  
- stavby obchodní s výměrou větší než 500 m2, veškeré stavby a zařízení rušící a 
omezující hlavní funkci nad míru obvyklou, snižující kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše a stavby a zařízení nesloužící obyvatelům takto vymezené 
plochy 
- na území CHKO Českého středohoří stavby vyšší jak 1 nadzemní podlaží + obytné 
podkroví s výjimkou centrální (historické) zástavby Chrášťan a Pnětluk 

c)  podmínečně přípustné 
- stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby pro sociální péči, stavby 
pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu, a stavby a zařízení pro 
nerušící výrobu, za podmínky, že svým provozem nenaruší obytné funkce v okolí 
- zemědělská malovýroba, drobné podnikání sloužící zejména obyvatelům v dané 
lokalitě, za podmínky že nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
lokalitě a jsou slučitelné s bydlením  
- chov užitkových zvířat, za podmínky že nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
- stavby hromadného bydlení za podmínky max. počtu 2 p. a podkroví  

 
SK - plochy smíšené obytné komerční 
Převažující účel využití 

- plochy určené pro smíšené využití pro komerční obslužnou sféru (maloobchod, 
služby, administrativa) a nerušící výrobní činností s možnou příměsí bydlení, včetně 
přechodného ubytování 

a) přípustné  
- stavby a zařízení pro drobnou výrobu a služby, obchodní plochy, které jsou 
urbanisticky, architektonicky, stavebně a provozně vyřešeny tak, že bez jakýchkoliv 
opatření vůči okolnímu prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany 
zdraví a životního prostředí, zejména na sousedících plochách s jinou funkční náplní, 
součástí jsou i provozy zahradnictví, provozy na zpracování a sběr zemědělských 
plodin, potravinářských provozoven, motoristických služeb a zařízení služeb 
neobtěžující své okolí, - zařízení pro drobnou výrobu a služby, skladování a dopravu, 
stavby a zařízení sloužící potřebě území, zejména stavby pro komerční činnost, 
administrativu a správu, obchod a skladování a příslušná dopravní a technická 
vybavenost,  

b)  nepřípustné  
- veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí ve vymezené ploše 
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby pro sociální péči, stavby 
pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu, a stavby a zařízení pro 
nerušící výrobu, za podmínky, že svým provozem nenaruší obytné funkce v okolí 
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- zemědělská malovýroba, drobné podnikání sloužící zejména obyvatelům v dané 
lokalitě, za podmínky že nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
lokalitě a jsou slučitelné s bydlením  
- chov užitkových zvířat, za podmínky že nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
- stavby hromadného bydlení za podmínky max. počtu 3 p. a podkroví  
 

Plochy dopravní infrastruktury  § 9  
DS – plochy pro doprava silniční    
Převažující účel využití   

- pozemky silnic I., II. a III. tř. a místních komunikací III. a IV. tř., které nejsou 
zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti 
komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a 
dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení  

a)  přípustné  
- silnice nadmístního významu (rychlostní silnice, silnice I. II. a III. třídy a místní 
komunikace III. a IV. třídy) a jejich součásti (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a 
protihluková opatření, včetně doprovodných chodníků)  
- doprovodná a izolační zeleň 
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusová 
nádraží, terminály a zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, 
hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních 
komunikací, čerpací stanice pohonných hmot) 
- jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou 

b)  nepřípustné  
- stavby a zařízení v rozporu s bezpečností v dopravě, stavby, zařízení a činnosti, které 
nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným a podmínečně přípustným 
využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby a plochy protihlukové ochrany, technická infrastruktura, reklamní zařízení za 
podmínky umístění na pozemcích v sousedství komunikací, ale neohrožující 
bezpečnost dopravy 

 
DU – účelové komunikace, cestní síť v krajině 
Převažující účel využití 

- komunikace určené pro zajištění (převážně hospodářské) obsluhy území nebo 
odloučených provozních areálů případně nepřístupné veřejnému dopravnímu provozu 
silničních motorových vozidel (polní a lesní komunikace, cestní síť v krajině), místní, 
veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na 
území obce  

a)  přípustné  
- stavby místních a zemědělských komunikací a ploch bezprostředně spojených 
- doprovodná a izolační zeleň 
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- jednoúčelové stavby spojené s dopravou 

b)  nepřípustné  
- stavby a zařízení v rozporu s bezpečností v dopravě, stavby, zařízení a činnosti, které 
nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným a podmínečně přípustným 
využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- technická infrastruktura 
- stavby místních a zemědělských komunikací a zemědělských ploch bezprostředně 
spojených., podmíněné provozními důvody 
- nezbytná zařízení technické infrastruktury za podmínky neohrožení bezpečnosti 
dopravy 
- pěší a cyklistické trasy, pokud neomezí hospodářskou obsluhu území 

 
DZ – plochy pro doprava železniční  
Převažující účel využití 

- plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, 
mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, 
například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky 
dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov 

a)  přípustné  
- plochy kolejišť včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů 
- plochy železničních stanic, zastávek, nástupišť a přístupových cest 
- plochy a budovy provozní, správní, dep, opraven, vozoven a překladišť 
- doprovodná a izolační zeleň, 
- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury 

b)  nepřípustné  
- stavby a zařízení nesloužící k železniční dopravě. Stavby a zařízení s činnosti, které 
nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným a podmínečně přípustným 
využitím 

c)  podmínečně přípustné 
- stavby protihlukové ochrany za podmínky, že budou budovány na pozemcích 
železnice, technická infrastruktura a stavby v ochranném pásmu dráhy za podmínky, 
že nebude ohrožena bezpečnost a provoz železniční dopravy. 

 
Plochy technické infrastruktury  § 10 
TI.1  - Plochy pro vodní hospodářství  
Převažující účel využití 

- pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 
například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod a pozemky 
související dopravní infrastruktury 
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a)  přípustné  
- pozemky vedení pro vodní hospodářství (vodovody, kanalizace) a staveb zařízení s 
nimi provozně souvisejících 
- stavby provozních budov pro funkci a obsluhu nezbytné, pracoviště dozoru, kontroly, 
údržby a zajištění provozu a ochrany včetně bydlení správce zařízení 

b)  nepřípustné  
- stavby a zařízení nesloužící technické infrastruktuře 
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby a zařízení, vyžadované k poskytování služeb za podmínky, že se jedná o 
související služby nebo specializované technické obsluhy příslušné technické 
infrastruktury  
- pozemky související dopravní infrastruktury za podmínky, že se jedná o přístupové a 
provozní komunikace 

TI.2 - plocha pro energetiku 
Převažující účel využití 

- pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 
například trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a 
produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní 
infrastruktury 

a)  přípustné  
- pozemky vedení pro energetická zařízení (elektrorozvody, rozvody plynu a tepla, 
produktovody) a staveb zařízení  s nimi provozně souvisejících 
- pozemky vedení pro elektronické komunikace a provozně související zařízení 
(spojová zařízení, vysílače, …) a staveb  zařízení  s nimi provozně souvisejících 
- stavby provozních budov pro funkci a obsluhu nezbytné, zejména pracoviště dozoru, 
kontroly, údržby a zajištění provozu a ochrany včetně služebního bydlení nebo 
ubytování 

b)  nepřípustné  
- stavby a zařízení nesloužící technické infrastruktuře 
- liniové stavby technické infrastruktury umístěné v silniční síti (inženýrské sítě), 
pokud nejsou zřizovány pro potřebu silnice a nebo pokud to prokazatelně nelze řešit 
jinak, nesmí být podélně umísťovány v tělese silnice. 
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné 
- stavby a zařízení, vyžadované k poskytování služeb za podmínky, že se jedná o 
související služby nebo specializované technické obsluhy příslušné technické 
infrastruktury  
- pozemky související dopravní infrastruktury za podmínky, že se jedná o přístupové a 
provozní komunikace 
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Plochy výroby a sklady § 11 
VZ – Plochy  pro zemědělskou výrobu  
Převažující účel využití 

- plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro 
malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, 
zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně komerční 
vybavenosti související s funkčním využitím plochy  

a)  přípustné  
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a služby, skladování a dopravu  
- stavby a zařízení zemědělské a lesnické výroby 
- sklady a skladové plochy 
- stavby a zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce 
- administrativa a správa 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

b)  nepřípustné  
- plochy a stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím  

c) podmínečně přípustné 
- ubytovací zařízení za podmínky, že budou sloužit pro zaměstnance již vybudovaného 
areálu 
- stavby pro komerční vybavenost pouze za podmínky, že budou nabízet produkty 
z hlavní činnosti 
- plochy bydlení za podmínky, že se jedná o byt majitele, nebo správy areálů 
- zahradnictví za podmínky, že bude součástí příslušné výrobní plochy, 
- stavby a plochy sloužící agroturistice, jezdectví za podmínky, že bude vybudováno 
příslušné hygienické a eventuálně ubytovací zázemí 
- sběrné dvory, kompostárny, biofermentační stanice za podmínky, že provoz nebude 
obtěžovat sousední plochy (zejména s funkcí bydlení a OV) nad míru obvyklou 
- pozemky a stavby pro drobnou výrobu, za podmínky, že se bude jednat pouze o 
doplněk převažující funkce hlavní. Doplněk nesmí mít negativní vliv na zemědělskou 
výrobu v části areálu, kde je tato zachována  

 
VD –Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby  
Převažující účel využití 

- plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní 
služby a řemeslnou výrobu a pro skladování: tzn. provozy, které nelze umístit v 
plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace. Komerční vybavenost 
související s funkčním využitím plochy 

a)  přípustné  
- stavby a zařízení pro drobnou výrobu a služby, obchodní plochy, které jsou 
urbanisticky, architektonicky, stavebně a provozně vyřešeny tak, že bez jakýchkoliv 
opatření vůči okolnímu prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany 
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zdraví a životního prostředí, zejména na sousedících plochách s jinou funkční náplní, 
součástí jsou i provozy zahradnictví, potravinářských provozoven, motoristických 
služeb a zařízení služeb neobtěžující své okolí 
- zařízení pro drobnou výrobu a služby, skladování a dopravu, stavby a zařízení 
sloužící potřebě území, zejména stavby pro komerční činnost, administrativu a správu, 
obchod a skladování a příslušná dopravní a technická vybavenost,  

b)  nepřípustné  
 - výrobní činnosti rušící, obtěžující své okolí nad míru obvyklou  
 - stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
 a podmínečně přípustným využitím  

- na území CHKO Českého středohoří stavby vyšší jak dvě nadzemní podlaží 
c) podmínečně přípustné 

- pozemky staveb pro bydlení, za podmínky že budou sloužit majiteli, nebo správci 
areálu 
- ubytovny, za podmínky, že budou sloužit pro zaměstnance již zrealizovaného 
výrobního areálu  

 
VP –Plochy pro průmyslovou výrobu a skladování 
Převažující účel využití 

- plochy určené pro průmyslovou, zpracovatelskou výrobu a pro skladování: tzn. 
provozy, které nelze umístit v plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a 
rekreace. Komerční vybavenost související s funkčním využitím plochy 

a)  přípustné  
- stavby a zařízení pro průmyslovou, zpracovatelskou výrobu které jsou stavebně a 
provozně vyřešeny tak, že bez jakýchkoliv opatření vůči okolnímu prostředí 
nepřekračovaly stanovené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí 
- příslušná dopravní a technická vybavenost,  

b)  nepřípustné  
 - výrobní činnosti rušící, obtěžující své okolí nad míru obvyklou  
 - stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
 a podmínečně přípustným využitím  

- na území CHKO Českého středohoří stavby vyšší jak dvě nadzemní podlaží 
c) podmínečně přípustné 

 
 

Plochy vodní a vodohospodářské - § 13  
WT - Plochy vodní a vodohospodářské  
Převažující účel využití 

- vodní plochy a toky a vodohospodářské stavby na nich, sloužící k zajištění podmínek 
pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci 
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vodního režimu území, plnění ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného 
prvku (VKP) a plnění dalších účelů 

a)  přípustné  
- činnosti přípustné jsou dány dle zákona č. 254/2001 Sb. - Vodní zákon 
- vodní plochy a toky, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla 
- přemostění a lávky, stavidla a hráze 
- krmná zařízení pro chovné rybníky 
- stavby a zařízení pro závlahy nebo s protipovodňovou funkcí 
- stavby a zařízení k revitalizaci toků a nádrží 

b)  nepřípustné 
- stavby a činnosti v rozporu s body a) a c)  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným 
a podmínečně přípustným využitím  

c)  podmínečně přípustné s ohledem na § 18, odst.5  stavebního zákona 
- veřejná dopravní a technická infrastruktura, stavby realizované v rámci KPÚ a 
stavby protierozní, 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, stavby pro oblast ochrany přírody a 
krajiny (v CHKO pouze takové, které slouží zajištění předmětu ochrany CHKO 
Českého středohoří), zařízení pro rekreaci (pouze však aktivity nestavebního 
charakteru) 
- činnosti spojené s regulací toků a s rekreací, za podmínky že nebude zásadním 
způsobem narušen přírodní charakter vodních ploch a jejich ekologicko-stabilizační 
funkce 
 

Plochy zemědělské  § 14 
NZ.1 – plochy orné půdy  
Převažující účel využití 

- orná půda a půda která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale 
dočasně obdělávána není 

a)  přípustné  
- ostatní pozemky ZPF 
- plochy orných půd, plochy TTP, nelesní zeleně formou mezí a vsakovacích 
protierozních pasů, polní cesty, rozptýlená zeleň, meze  
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

b)  nepřípustné 
-   stavby a činnosti v rozporu s bodem a) a c)  

 
c) podmínečně přípustné  

za podmínky níže uvedených staveb, jejichž umístnění vyloučí možnost poškození 
předmětů ochrany přírody a krajiny včetně propustnosti krajiny a současně tyto stavby 
nebudou umístěny v pohledově exponovaných polohách a nelze prokazatelně umístit 
v zastavěném či zastavitelném území. Vyloučeny jsou stavby ostatní, nejmenované 
včetně staveb pro těžbu:  
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- stavby pro zemědělství (avšak pouze stavby, které jsou technologicky vázané na 
prvovýrobní využívání ploch, staveb realizovaných v rámci KPÚ a staveb protierozní 
povahy) 

- stavby pro vodní hospodářství – stavby sloužící pro pozorování stavu povrchových 
nebo podzemních vod, stavby studní, stavby protierozní povahy a sloužící ke zlepšení 
vodních poměrů v místě 

- stavby pro oblast ochrany přírody a krajiny (avšak pouze takové, které slouží 
k zajištění podmětu ochrany CHKO Českého středohoří 

- zařízení pro rekreaci (pouze však aktivity nestavebního charakteru).   
 

NZ.2 – louky, pastviny - trvalé travní porosty TTP 
Převažující účel využití 

- trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky 
obhospodařována, ale dočasně obdělávána není 

a)  přípustné  
- ostatní pozemky ZPF 
- plochy orných půd, plochy TTP, nelesní zeleně formou mezí a vsakovacích 

protierozních pasů, polní cesty, rozptýlená zeleň, meze,  
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

b)  nepřípustné 
-   stavby a činnosti v rozporu s bodem a) a c) 

 
c)  podmínečně přípustné  

za podmínky níže uvedených staveb, jejichž umístnění vyloučí možnost poškození 
předmětů ochrany přírody a krajiny včetně propustnosti krajiny a současně tyto stavby 
nebudou umístěny v pohledově exponovaných polohách a nelze prokazatelně umístit 
v zastavěném či zastavitelném území. Vyloučeny jsou stavby ostatní, nejmenované 
včetně staveb pro těžbu:  

- stavby pro zemědělství (avšak pouze stavby, které jsou technologicky vázané na 
prvovýrobní využívání ploch, např. vybavení pastvin pastevními ohradníky 
zajišťujícími prostupnost krajiny pro organismy a lehkými pastevními přístřešky pro 
úkryt zvířat na pastvě, dále včelnic, včelníků, včelínů a staveb realizovaných v rámci 
KPÚ a s taveb protierozní povahy) 

- stavby pro vodní hospodářství – stavby sloužící pro pozorování stavu povrchových 
nebo podzemních vod, stavby studní, stavby protierozní povahy a sloužící ke zlepšení 
vodních poměrů v místě 

- stavby pro oblast ochrany přírody a krajiny (avšak pouze takové, které slouží 
k zajištění podmětu ochrany CHKO Českého středohoří 

- zařízení pro rekreaci (pouze však aktivity nestavebního charakteru). 
 

NZ.3 (AT) - plochy sadů  
Převažující účel využití 

- sady a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně 
obdělávána není 
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a)  přípustné  
-  ostatní pozemky ZPF 
- plochy orných půd, plochy TTP, nelesní zeleně formou mezí a vsakovacích 

protierozních pasů, polní cesty, rozptýlená zeleň, meze,  
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

b)  nepřípustné 
- stavby a činnosti v rozporu s bodem a) a c) 

c)  podmínečně přípustné 
- stavby pro zemědělství (avšak pouze stavby, které jsou technologicky vázané na 

prvovýrobní využívání ploch a staveb realizovaných v rámci KPÚ a staveb protierozní 
povahy) 

- stavby pro vodní hospodářství – stavby sloužící pro pozorování stavu povrchových 
nebo podzemních vod, stavby studní, stavby protierozní povahy a sloužící ke zlepšení 
vodních poměrů v místě 

- včelnice, včelníky, včelíny 
- stavby pro oblast ochrany přírody a krajiny (avšak pouze takové, které slouží 

k zajištění podmětu ochrany CHKO Českého středohoří 
 

NZ.4 (AX) 
plochy zahrad mimo zastavěné území 
Převažující účel využití 
 - zahrady mimo zastavěné území 
a)  přípustné  

- oplocení  
b)  nepřípustné 

- stavby a činnosti v rozporu s bodem a) a c) 

c)  podmínečně přípustné 
- kolny na nářadí do velikosti 15 m2 
- včelnice, včelníky, včelíny 

 
NL – Plochy lesní §15 
Převažující účel využití 

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního 
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

a)  přípustné  
- drobné vodní plochy 
- pěší komunikace a prostory  
- činnosti přípustné jsou stanoveny dle zákona č. 289/1995 Sb., 

b)  nepřípustné 
- stavby a činnosti v rozporu s body a) a c) 



 
 

 
                      38                                                                                                               - 

 

 

c)  podmínečně přípustné 
- nutné stavby pro obhospodařování LPF.  
 
 

Plochy těžby nerostů § 18 
- plochy těžby nerostů – nezastavitelné - zahrnují zpravidla nezastavěné pozemky 
povrchových dolů, lomů a pískoven, stavby pro těžbu nerostů, pozemky pro ukládání 
dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a odkaliště, 
dále pozemky rekultivací; do ploch těžby nerostů - nezastavitelných lze zahrnout i 
pozemky související dopravní a liniové technické infrastruktury (viz § 18 
vyhl.5001/2006 Sb.) 
 

ZP – zeleň přírodního charakteru (ostatní nelesní zeleň) 
Převažující účel využití 

- přírodní plochy, nelesní zeleně tvořící strukturální a liniovou zeleň krajiny, zeleň 
ochrannou 
- plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, 
doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň  

a1)  přípustné  
- nelesní zeleň, plošná i liniová 
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

b1) neřípustné  
- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, 
přípustným a podmínečně přípustným využitím  
- stavby fotovoltaických a větrných elektráren a s nimi související dopravní a 
technické infrastruktury  

c1)  podmínečně přípustné 
- stavby sloužící pouze pro údržbu a obhospodařování zemědělského a lesního 
půdního fondu, zařízení pro provozování myslivosti (posedy) apod., za podmínek, že 
nebudou rušit stávající strukturální zeleň a nebudou ztěžovat obhospodařování krajiny  
- polní, pěší a cyklistické trasy za podmínky maximálního využití stávajícího cestního 
a silničního skeletu 
- včelnice, včelníky, včelínů a stavby realizovaných v rámci KPÚ a staveb 
protierozních, zařízení pro myslivost – krmelce, posedy, 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, stavby pro oblast ochrany přírody a krajiny zařízení pro rekreaci (pouze však 
aktivity nestavebního charakteru 

 
a2)  přípustné na území CHKO ČS s ohledem na § 18, odst.5  stavebního zákona 

- stavby, zařízení  a opatření pro ochranu krajiny -  ty které mají krajinotvornou funkci 
a slouží ke zvýšení ekologické stability území (stromořadí, remízy  apod.)  
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včelnice, stavby, zařízení  a opatření sloužící  ke snížení   eroze v území – vodní, 
větrné 

 
b2) nepřípustné na území CHKO ČS s ohledem na § 18, odst.5  stavebního zákona 

- výslovně se vylučují stavby, zařízení a jiná opatření  pro  zemědělství, ochranu 
přírody a krajiny, pro zlepšení   podmínek  využití území pro účely rekreace a 
cestovního ruchu a pro technickou a dopravní infrastrukturu s výjimkou  staveb, 
zařízení a opatření uvedených  v přípustných a podmínečně přípustných, dále se 
výslovně vylučují stavby, zařízení a opatření  pro těžbu nerostů 

 
c2) podmínečně přípustné na území CHKO ČS s ohledem na § 18, odst.5  stavebního 
zákona 

- stavby a opatření   pro zlepšení  podmínek  využití území pro účely rekreace a 
cestovního ruchu - informační panely, drobné altánky k úkrytu před nepohodou, 
 mobiliář (lavičky apod.) s vazbou na značené turistické trasy 
- stavby dopravní a technické infrastruktury pro stávající zastavěné a zastavitelné 
plochy, stavby dopravní infrastruktury – obnova cest  
- stavby, zařízení a opatření pro zemědělství:  otevřené přístřešky  pro pasená zvířata s 
plochou odpovídající počtu pasených zvířat a maximální výškou 1 NP;  migračně 
prostupné ohrazení pastvin (pastevní ohradníky) 
- stavby realizované v rámci KPÚ a stavby protierozní, zařízení pro myslivost – 
krmelce, posedy, stavby pro vodní hospodářství sloužící k pozorování stavu 
povrchových nebo podzemních vod, stavby studní, stavby protierozní povahy a 
sloužící ke zlepšení vodních poměrů v místě, stavby pro oblast ochrany přírody a 
krajiny (avšak pouze takové, které slouží zajištění předmětu ochrany CHKO Českého 
středohoří), zařízení pro rekreaci (pouze však aktivity nestavebního charakteru)  

 
ZN - zeleň nezastavitelných soukromých zahrad § 3 vyhl. 501/2006 Sb. 
Hlavní využití 

- soukromé zahrady příslušné k rodinnému bydlení 
a) přípustné  

- oplocené zahrady, vyhrazená zeleň, pouze 1 objekt na ploše, kolny, přístřešky na 
nářadí s max. výměrou do  25 m2 
- zahrady jsou a zůstávají součástí ZPF i v případě, že leží na odlišném druhu pozemku 
ZPF 

b)  nepřípustné  
 - vše ostatní 
c)  podmínečně přípustné 

- kolny, přístřešky na nářadí s max. výměrou do  25 m2, skleníky, bazény, pergoly  
 

NP – plochy přírodní § 16 vyhl. 501/2006 Sb. 
Plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu 
přírody a krajiny podle Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Pozemky v 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky biocenter 
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Hlavní využití 
- zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny 
- zachování a ochrana charakteristického ekotopu a bioty  
- přiložené tabulky prvků ÚSES jsou spolu se zákresem závazným  podkladem a  
výstupním limitem 
- pro pozemky v 2. zóně chráněné krajinné oblasti: Člověkem pozměněné ekosystémy, 
zejména lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou i prostorovou a věkovou 
strukturou, ale s uchovanou mozaikou přírodě blízkých lesních společenstev. Dále 
travní společenstva (louky a pastviny) a bohatou druhovou skladbou s výskytem 
ohrožených druhů rostlin, udržovaných vhodným managementem. Dále sem patří 
rozsáhlý soubor ekosystémů vázaných na určitý typ obhospodařování s významným 
výskytem ohrožených druhů organizmů. Organickou součástí jsou souvislá území s 
vysokou krajinářskou hodnotou a vyšším stupněm ekologické stability. Zahrnuje 
území s relativně vyrovnaným poměrem mezi přírodními objekty a lidskými díly, s 
relativně řídkým osídlením. Zastoupena jsou sídla převážně rekreačního charakteru, 
často s památkářskou hodnotou. Orná půda je zastoupena minimálně. 

a) přípustné  
- plochy lesní, strukturní zeleň krajiny, louky, pastviny, vodní plochy a toky, mokřady, 
ostatní plochy přírodního nebo přírodě blízkého charakteru s porostem nelesních 
dřevin (např. rokle) nebo bez porostu (např. skály) atd. 
- krajinná zeleň, ležící na zemědělských pozemcích a plnící zde funkce 
mimoprodukční (obvykle vedená jako "půda neplodná"), zůstává i nadále součástí 
ZPF, bez návrhu změny způsobu využití i funkce. 
- VKP dle §3 Zák.114/92 Sb.,  
- registrovaná VKP dle §6 Zák.114/92 Sb.  

b)  nepřípustné  
- stavby s výjimkou nezbytně nutné technické a dopravní infrastruktury 

c)  podmínečně přípustné 
- naučné stezky 
- studijní plochy vývoje společenstva nebo vybraných druhů flory či fauny 
- orgány OP odsouhlasená úprava toků  pro zkvalitnění ekotopu - orgány OP 
odsouhlasená realizace vodních ploch, poldrů, mokřadů  
- změny dle projednaných a schválených pozemkových úprav 

 

G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 
A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

veřejně prospěšné stavby (VPS), veřejně prospěšná opatření (VPO)  
VPS energetika 
E1 stožárová distribuční trafostanice včetně venkovní vysokonapěťové 
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přípojky v sídle Podsedice 

E2 
kabelová distribuční trafostanice včetně kabelové vysokonapěťové 
přípojky v sídle Podsedice 

P1, P2, P3 středotlaké uliční plynovody v sídle Podsedice 
VPS doprava  
D2/1, 2 Výhybna a obratiště u stávající místní komunikace v Podsedicích, 

zpřístupňující lokality výstavby rodinných domů PD10, PD11  
VPS vodní hospodářství 
V1,2.3 vodovodní řady k lokalitám nové výstavby v Podsedicích 
K splašková kanalizace v Podsedicích, Chrášťanech, Obřicích 
K-ČOV čistírna odpadních vod v Podsedicích 
K-Č.ST. čerpací stanice splaškú v Podsedicích, Chrášťanech 
 

VPO systém ekologické stability 
VPO Číslo prvku ÚSES: Název prvku ÚSES: 
S1 NRBK K 13 „Vědice-Oblík,Raná“ 
S2 RBK 0003 „Velká Kozí Horka – K13“ 
S3 LBC 12 „Pastviště“ 
S4 LBK 1  

(U103, U104) 
„Od Hrádku k Velké Kozí Horce“ 

S5 LBK 2 (U 106) „Voračka pod Kvítelem“ 
S6 LBK 3 (U 174) „Voračka směr Dlažkovice“ 
S7 LBK 4 „Mezi lány“ 
S8 LBK 5 „Ke Kvíteli“ 
S9 LBK 6 (U 175) „Za mlýnem“ 
S10 LBK 7 „Pod Podhrázským rybníkem“ 

H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

V ÚP Podsedice nebyly vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření 
s předkupním právem. 

I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST.6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 
 Kompenzační opatření nejsou požadována. 

J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
    BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
 Plocha pro bydlení smíšené vesnické PD24-R 
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K) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNOU DOHODOU O PARCELACI 
 Nejsou vymezeny 

 
L) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH 
     VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ LHŮTY 
     PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 
V ÚP Podsedice jsou vymezeny plochy PD18 a PD23 v níž je rozhodování o změnách 
jejich využití podmíněno zpracováním územní studie. Lhůta pro zpracování US činí 4 
roky 

M) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 
       REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH 
       VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
 Nejsou vymezeny 

N)   STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
V ÚP Podsedice není stanoveno pořadí změn v území. Z hlediska efektivního 
vynakládání veřejných prostředků v oblasti dopravní a technické vybavenosti území se 
však doporučuje postupovat při adjustaci ploch směrem od stávající zástavby a 
postupně zastavovat jednotlivé ucelené etapy, investiční celky. 

 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
 PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 (1) Textová část územního plánu 
 42 stran textu, včetně zadání RP 
 17 stran tabulek ÚSES (příloha) 
(2) Grafická část územního plánu zpracovaná v m 1: 5 000: 

1) Výkres základního členění 
2a) Hlavní výkres  
2b) Výkres dopravy 
2c) Výkres technické infrastruktury 
3) výkres veřejně prospěšných staveb  a opatření 
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TABULKY PRVKŮ ÚSES 
Přiložené tabulky prvků ÚSES jsou spolu se zákresem závazným 

výstupním limitem. 
 

 
 
RBC 1329   „Solanská hora“ 
 

Funkce: funkční 
 

Stabilita: 3-5 ORP: Lovosice 

Kultura:  
les, louka 

Plocha: 111,97ha Obec: Třebívlice, 
Podsedice 

Geologie:  
13,193,245,183 

Fyziotyp:  
DH,BU,SU,KU 

Katastr:  
Chrášťany u Dřemčic, 
Staré 

Střety:  
1,11 

Ohrožení:  
5,55 

Biochora:  -4I .G 

Ochrana dle zák.114/92:   
CHKO České středohoří 

Jiná ochrana:   
OL, PHO 

Bioregion :  1.14 

 
Popis:  
Část lesního komplexu s převahou přirozených porostů kolem hřebene Solanské hory (638m.n.m.) a 
Dlouhého vrchu se směsí suťových lesů a teplomilných společenstev skalních výchozů, 
s proměnlivými stanovišti při okraji biocentra, kde jsou zastoupeny jak xerotermní trávník tak 
vlhkomilnější druhy jako chráněná Gymnadenia conopsea, Deschampsia caespitosa, Cirsium 
palustre. 
V teplomilném bylinném společenstvu na vrcholu: Avenella flrxuosa, Dianthus 
carthusianorum,Artemisia campestris, Melica transsilvatica, Campaula rotundifolia. 
Ve skalních výchozech: Betula pendula, Cotoneaster integerrimus, Crossularia uva-crispa, Artemisia 
absinthum, Verbascum lichnitis, Valeriana officinalis, Melica transsilvatica a ohrožený dru Stipa 
joannis. 
V sutích: Stelaria holostea, Melica nutans, Digitalis grandiflora, Mercurialis perenis. 
Ve stromovém patře převládají původní druhy: Quercus petraea, Quercus robur, Carpinus betulas, 
Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinua 
excelsior, Betula pendula, Sorbus aucuparia,Sorbus aria, Sorbus torminalis, Salix caprea. 
Z introdukovaných: Picea abys, Pinus nigra, Larix decidua, Robinia pseudo-acacia a Quercus rubra. 
V keřovém patře: Corylus avellana, Swida sanquinea, Lonicera xylosteum,Crategus momogyna, 
viburnum Lančana, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Sambucus racemosa, Prunus spinosa, Euonymus 
europaeus. 

 
 

Opatření:  
Hospodařen v lesích cele podřídit ekologickému významu lokality a to nejen co do vytváření druhové 
diversity, ale i co do užití prostředků pěstební péče a těžby. 

 
 

Podklady: VÚC ÚK, ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
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NRBK K13   „Vědlice - Oblík,Raná“ 
(úsek Vlastislav – Podsedice) 

Funkce: funkční 
 

Stabilita: 3-4 ORP: Lovosice 

Kultura:  
les, louka, sad, orná, zahrada, tok, 
komunikace 

Plocha: 80,5ha 
Šíře min. 40m 

Obec: Vlastislav, 
Podsedice 

Geologie:  
13,245,291,193,7,297,6 

Fyziotyp:  
DH,SU,SD,KR,XT,SE,RU 

Katastr:  
Děkovka, Chrášťany u 
Dřemčic, Pnětluky u 
Podsedic, Vlastislav, 
Teplá u Třebenic 

Střety:  
1,2,3,6,8,9 

Ohrožení:  
2,4,5,43,51,53 

Biochora:  -3I .G 

Ochrana dle zák.114/92:   
CHKO České Středohoří 

Jiná ochrana:   
PHO, CHLU, OL 

Bioregion :  1.14 

Popis:  
Trasa biokoridoru sleduje nižší skalnaté vyvýšeniny vrchu Hrádek a Plešivec, vystupující na okraji 
Milešovského středohoří. Dále je veden přes údolí potoka Modla propojení zorněnou partií s 
využitím liniových prvků. 
Opatření:  
Vně cenných vložených biocenter (viz samostatné tabulky) v lesích hospodařit podle zásad 
stanovených pro propojování reg. biocenter. Nepřipustit aktivity snižující stávající stupeň ekologické 
stability.  
Podklady: VÚC ÚK, ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 

 
 
RBK 0003  „Velká Kozí Horka - K13“ 

Funkce: nefunkční Stabilita: 1 ORP: Lovosice 
Kultura:  
orná, louka, les, sad, ost.pl 

Plocha: 37,267ha  
Šíře min. 40m 

Obec: Podsedice 

Geologie:  
7,297,13,183,281 

Fyziotyp:  
DH,SU,SD,SP 

Katastr:  
Obřice, Vlastislav, 
Teplá u Třebenic 

Střety:  
1,2,3,10,15 

Ohrožení:  
2,3,4,5,35,53 

Biochora:  -2P .B 

Ochrana dle zák.114/92:   
CHKO České Středohoří 

Jiná ochrana:   
CHLU 

Bioregion :  1.14 

Popis:  
V trase biokoridoru čedičová skalnatá, částečně odtěžená vyvýšenina vrchu Vršetín, vystupující z 
pozvolných slínovcových svahů na okraji Milešovského středohoří (viz LBC 878 „Vršetín).  
Opatření:  
Vně uvedeného LBC prochází biokoridor plochami orné půdy a je navržen k založení v šíři min. 
40m. Cílové společenstvo: doubrava. Rozvolněný pás převážně dubu zimního, dále habr obecný, 
javor mléč, lípa srdčitá, líska obecná, ptačí zob, svída krvavá, hloh jednosemenný či obecný.   
Poznámka: Pro ÚPN 2015 byla trasa dána do souladu s VÚC ÚK a je násilně narovnána podél okraje 
koridoru požadovaného pro vymezení a bez ohledu na stav terénu. Původní řešení dle ÚAP bylo 
mnohem vhodnější, avšak není v souladu s VÚC ÚK. 
Podklady: VÚC ÚK, ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
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Pořadové číslo: LBC 875  
 

Katastrální území:  
Děkovka 

 
Název: „Hrádek“ 
 

Mapový list:  1:5000 
8-6, 8-7 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
 L – lokální – součást NRBK K13 
R - regionální 
NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada): 4C3, 3AB2, 3BC3,3B3, 3BD3a, 3BD3b 
Stupeň ekologické stability:  4 

Rozloha:   19,1  ha 
 
Funkčnost: funkční 

 
Charakter ekotopu a bioty: 
1.14. Milešovský bioregion,  zalesněná sopečná kupa se stejnojmennou zříceninou hradu, s proměnnou 
druhovou sladbou porostů v jednotlivých partiích. 
Doubrava pokrývající většinu území biocentra:  
Quercus petraea, Quercus robur, Fraxinua excelsior, Betula pendula, Sorbus aucuparia. 
Byliny: Impatiens parviflora,Galium odoratum, Urtica dioica, Poa nemiralis,Dactilis glomerata, Melica 
nutans,Festuca gigantea, Melampyrum pretense, Lathyrus vernus, Stelaria holostea, Hepatica nobilis, 
Campanula oersicifolia, ohrožený druh Lilium martagon. 
Keře: Lonicera xylosteum,  Prunus spinosa, Swida sanquinea,  Crossularia uva-crispa 
Suťové porosty pod vrcholem:  
Tilia Cordata, Tilia Platyphyllos, Sorbus torminalis, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Acer platanoides, 
Acer campestre. 
Keře: Viburnum lantana, Viburnum opulus, Corylus avellana, Ligustrum vulgare,  Swida sanquinea, 
Crategus monogyna. 
Byliny: Betonica officinalis, Primula veris, Anthericum ramosum 
Vrchol: 
Dřeviny: Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Cotoneaster integerrimus 
Byliny: Melica transsilvatica, Galium verum, Echium vulgare, Sedum album, Sedum acre, Artemisia 
campestris, Verbascum lichnitis,Festuca rupicola, Myosotis hispida, Plantago media 
Smrčina na SZ okraji kopce: 
Stromy: Picea abys, Larix decidua, Fraxinus excelsior 
Keře: Sambucus racemosa, Crossularia uva-crispa 
Byliny: Impatiens parvifrora, Calamagrostis epigeos, Mycelis muralis, Dryopteris dilatata 

 
Návrh opatření 
Hospodařen v lesích podřídit nespornému ekologickému významu lokality, pěstební zásahy směřovat 
k eliminaci nepůvodních dřevin, zejména smrku ztepilého. 

 
Lesní oddělení:  Kultura: 
Podklady: VÚC ÚK, ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
CHKO České středohoří 
les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92      
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Pořadové číslo: LBC 876 

Katastrální území:  
Chrášťany u Dřemčic 

Název: „Pod  Hrádkem“ Mapový list:  1:5000, 8-7 
EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální – součást NRBK K13 
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada): 3BC3,3B3, 3BD3a, 3BD3b 
Stupeň ekologické stability:  3, 4 

Rozloha:    7,9 ha 
 
Funkčnost: částečně funkční 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.14. Milešovský bioregion, okraj lesního celku pod lokalitou Hrádek . 
Doubrava:  
Quercus petraea, Quercus robur, Fraxinua excelsior, Betula pendula, Sorbus aucuparia. 
Byliny: Impatiens parviflora,Galium odoratum, Urtica dioica, Poa nemiralis,Dactilis glomerata, Melica 
nutans,Festuca gigantea, Melampyrum pretense, Lathyrus vernus, Stelaria holostea, Hepatica nobilis, 
Campanula persicifolia 
Keře: Lonicera xylosteum,  Prunus spinosa, Swida sanquinea,  Crossularia uva-crispa 
Návrh opatření 
Hospodařen v lesích podřídit lokalizaci biocentra v nadregionálním biokoridoru.  
Cílové společenstvo: doubrava 

Lesní oddělení:  Kultura: les 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:  CHKO České středohoří,  
les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92                                                                                                                                                            
 
 
Pořadové číslo: LBC 811 Katastrální území:  

Pnětluky u Podsedic, Vlastislav 
Název: „Plešivec“ Mapový list: 1:5000, 8-6, 8-7 
EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální – součást NRBK K13 
 R - regionální 
 NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,2B3, 2BD3a, 2BD3b 
Stupeň ekologické stability:  3, 4 

Rozloha:    30,3 ha 
 
Funkčnost: funkční 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.14. Milešovský bioregionu, lesní celek v k.ú. Vlastislav, okrajově zasahující do k.ú. Pnětluky, kde 
zahrnuje staré sady a lada: staré ovocné dřeviny, Fraxinus excelsior, Swida sanquinea, Rosa ssp., 
Corylus avellana, Crategus ssp, Rubus fruticosus agg., Humulus lupulus. 
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. V k.ú. Pnětluky rozvolněná dosadba dubu zimního s příměsí lípy 
srdčité, habru obecného. Stávající keřové a bylinné patro ponechat samovolnému vývoji. 
Lesní oddělení:  Kultura: les, sad 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:  CHKO České středohoří,  
les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92                                                                                                                                                            
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Pořadové číslo: LBC 877 Katastrální území:  
Pnětluky u Podsedic, Vlastislav 

Název: „U Chrastné“ Mapový list: 1:5000, 7-6, 7-7 
EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
 L – lokální – součást NRBK K13 
R - regionální 
 NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada): 3BC3,3B3, 3BD3a, 3BD3b 
Stupeň ekologické stability:  3, 4 

Rozloha:    4,7 ha 
 
Funkčnost: funkční 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.14. Milešovský bioregionu, lesík v k.ú. Vlastislav, zasahující do k.ú. Pnětluky, kde zahrnuje staré 
sady a lada: staré ovocné dřeviny, Fraxinus excelsior, Swida sanquinea, Rosa ssp., Corylus avellana, 
Crategus ssp, Rubus fruticosus agg., Humulus lupulus. 
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. V k.ú. Pnětluky rozvolněná dosadba dubu zimního s příměsí lípy 
srdčité, habru obecného. Stávající keřové a bylinné patro ponechat samovolnému vývoji . 
Poznámka: z tohoto biocentra, ležícího na NRBK K13 je odveden RBK 0003 směrem k Velké Kozí 
Horce. 
Lesní oddělení:  Kultura: les, sad 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:  CHKO České středohoří,  
les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92                                                                                                                                                            

 
 
Pořadové číslo: LBC 878 Katastrální území: Obřice 

 
             Název: „Vršetín“ 

Mapový list: 1:5000, 7-7 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
 L – lokální – součást RBK 0003 
 R – regionální 
NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,3B3, 3BD3a, 3BD3b 
Stupeň ekologické stability:  3-4 

Rozloha:    4,6 ha 
 
Funkčnost: funkční 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.14. Milešovský bioregionu,  východní slínovcový svah a okraj odtěženého kopce Vršetín 
Staré sady a lada: staré ovocné dřeviny, Juglands regia, Malus ssp.,Fraxinus excelsior, Acer 
platanoides,Betula alba, Swida sanquinea, Rosa ssp., Corylus avellana, Crategus ssp, Rubus fruticosus 
agg., Humulus lupulus. 
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. Rozvolněná dosadba dubu zimního s příměsí lípy srdčité, habru 
obecného. Stávající keřové a bylinné patro ponechat samovolnému vývoji . 

Lesní oddělení:  Kultura: sad, orná půda, 
ostatní plocha 

Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
CHKO České středohoří  
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Pořadové číslo: LBC 12 
 

Katastrální území: Podsedice 

Název: Pastviště 
 

Mapový list: 1:5000, 8-8 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L - lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada): 2BD3 
Stupeň ekologické stability:  1 

Rozloha:     3,2 ha 
 
Funkčnost: nefunkční 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion,  LBC  je navrženo v agrární krajině při potoce Voračka. 
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. 
K výsadbě je doporučen dub zimní (70%), habr obecný (10%), lípa srdčitá (10%), javor mléč (10%), 
z keřů ptačí zob, svída krvavá, zimolez obecný 

 
Lesní oddělení:  
 

Kultura: orná půda, tok, ostatní 
plocha 

Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:  vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle §3 
odst.b. Zák. 114/92      

                                                                                                                                                           
 
 
Pořadové číslo: LBC 13  Katastrální území: Podsedice 
Název: U lánů Mapový list: 1:5000, 8-8, 8-9 
EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L - lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada): 2BD2-3 
Stupeň ekologické stability:  2, 3, 4 

Rozloha:     8,8 ha 
 
Funkčnost: funkční 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion,  převážně jižně orientovaná, záhřevná, místy vysychavá stráň, postupně 
zarůstající keři. Na části zabuřený lesní porost tvořevý téměř výhradně Fraxinus excelsior s podrostem 
Sambucus nigra. Na záhřevných svazích teplomilná bylinná společenstva: Arrhenantherum elativ, 
Medicago falcata, Valeriana officinalis, senecio jacobea, Lotus coronarius, Hypericum perforatum, 
Ononis spinosa, Geranium pretense, Plantago media. Z dřevin se spontánně rozšiřuje zejména Swida 
sanquinea. 
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. K případným dosadbám je doporučen dub zimní (70%), habr obecný 
(10%), lípa srdčitá (10%), javor mléč (10%), z keřů ptačí zob, zimolez obecný 

Lesní oddělení:  Kultura: orná půda, TTP, les 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:  les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92                                                                                                                                                                
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Pořadové číslo: LBC 19 
 

Katastrální území: Podsedice 

Název: Podhrázský rybník 
 

Mapový list: 1:5000, 8-9 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L - lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada): 2BD2-3 
Stupeň ekologické stability:  1 

Rozloha:     3,9 ha 
 
Funkčnost: funkční 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion,  vodní plocha s bohatými břehovými porosty jasanu, vrby a olše. V přítokové 
části Phragmitus australis, v ostatních částech se rákos vyskytuje pouze sporadicky. Bylinné patro 
navazující na vodní hladinu: Ephilobium hirsutum, Bidrns frondou, Lycopus europaeus, Iris 
pseudoacorus, Valeriana officinalis. Dále od břehů je bylinné patro tvořeno nitrofilními a ruderálními 
druhy. Před hrází rumiště. 
Návrh opatření 
Rekultivovat rumiště před hrází (v souvislosti s budováním poldru – pozn.Tesařová 2015), k výsadbám 
užít dub letní, habr obecný, jasan ztepilý, javor mléč. Okolí rybníka bez zásahů. 

Lesní oddělení:  Kultura: orná půda, tok, ost. plocha 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
vodní plochy, vodní toky a jejich nivy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92      
                                                                                                                                                           
 
 
Pořadové číslo: LBK 1 Katastrální území:  

Chrášťany, Pnětluky, Podsedice 
Název: „Od Hrádku k Velké Kozí Horce“ Mapový list: 1:5000, 8-7, 7-7 
EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,3B3, 3BD3a, 3BD3b 
Stupeň ekologické stability:  1-3 

Rozloha:    šíře min 15m 
Funkčnost: 1160m funkční 
2770m nefunkční 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.14. Milešovský bioregion, biokoridor je veden podél okraje lesního celku u  Hrádku, dále pastvinami 
a ornou půdou k RBC Velká Kozí Horka. Úsek vedený lesem s převahou místních dřevin a křovin je 
funkční.  Nefunkční úsek je navržen k realizaci a má plnit i funkci protierozní a krajinotvornou. 
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. Výsadba vícepatrového porostu s převahou dubu zimního. Dále 
zejména habr obecný, lípa srdčitá, javor mléč, ptačí zob. 

Lesní oddělení:  Kultura: les, TTP, orná půda 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
CHKO České středohoří,  les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92                                                                                                                                                            
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Pořadové číslo: LBK 2 

Katastrální území:  Chrášťany, 
Podsedice 

Název: „Voračka pod Kvítelem“ 
 

Mapový list: 1:5000, 8-8 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,2B3, 3BD3, 3BC3 
Stupeň ekologické stability:  2 

Rozloha:    šíře min 15m 
Funkčnost: 1300m nefunkční 
 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion, biokoridor je veden v trase potoka Voračka (resp. Voračovka).  
Břehový doprovod byl v minulosti osázen olší, jasanem a krušinou. Výsadby se místně 
zachovaly.   
Návrh opatření 
Dosadba dubu letního, habru obecného, jilmu habrolistého, jasanu ztepilého, střemchy 
hroznaté, kaliny obecné a krušiny olšové.  Zbytky výsadeb respektovat. Biokoridor má mít i 
funkci protierozní a krajinotvornou. 
Lesní oddělení:  Kultura:  vodní tok, orná půda 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
 Vodní toky jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92                                                                                                                                                            
 
 
 
Pořadové číslo: LBK 3 

Katastrální území:  
Dlažkovice, Podsedice 

 
Název: „Voračka směr Dlažkovice“ 

Mapový list: 1:5000, 8-8, 7-8 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,2B3, 3BD3, 3BC3 
Stupeň ekologické stability:  1 

Rozloha:    šíře min 15m 
Funkčnost: 1320m nefunkční 
z toho 850m v řešeném území 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion, biokoridor je veden v trase potoka Voračka (resp. Voračovka).  
Břehový doprovod regulovaného toku je pouze trávobylinný, ruderalizovaný.  
Návrh opatření 
V požadované šíři realizovat na orné půdě výsadbou dubu letního, habru obecného, jilmu 
habrolistého, jasanu ztepilého, střemchy hroznaté, kaliny obecné a krušiny olšové.   
Biokoridor má mít i funkci protierozní a krajinotvornou. 
Lesní oddělení:  Kultura:  vodní tok, orná půda 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
 Vodní toky jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92                                                                                                                                                            
 
 



 
                                                                               Návrh územního plánu Podsedice                - 

                                                                                                              51                   - 

 
Pořadové číslo: LBK 4 
 

Katastrální území:  Podsedice 

 
Název: „Mezi lány“ 
 

Mapový list: 1:5000, 8-8 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,2B3, 3BD3 
Stupeň ekologické stability:  1 

Rozloha:    šíře min 15m 
Funkčnost: 560m nefunkční 
 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion, biokoridor je v zemědělsky intenzivně využívaném území veden podél 
stávající polní cesty.  
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. V požadované šíři realizovat na orné půdě.  
Dopěstovat lesní pás se všemi prostorovými parametry s převahou dubu zimního doplněného 
habrem obecným, lípou srdčitou, javorem mléč, lískou obecnou, ptačím zobem, svídou krvavou 
a hlohem jednosemenným.  Biokoridor má mít i funkci protierozní a krajinotvornou. 
Lesní oddělení:  Kultura:  orná půda 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
  
 
 
 
Pořadové číslo: LBK 5 
 

Katastrální území:  
Chrášťany, Podsedice 

 
Název: „Ke Kvíteli“ 
 

Mapový list: 1:5000, 8-8 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,2B3, 3BD3  
Stupeň ekologické stability:  1 

Rozloha:    šíře min 15m 
Funkčnost: 1480m nefunkční 
z toho 1170 v řešeném území 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion, biokoridor je veden v zemědělsky intenzivně využívaném území  
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. V požadované šíři realizovat na orné půdě. Dopěstovat lesní 
pás se všemi prostorovými parametry v převahou dubu zimního doplněného habrem obecným, 
lípou srdčitou, javorem mléč, lískou obecnou, ptačím zobem, svídou krvavou a hlohem 
jednosemenným.  Biokoridor má mít i funkci protierozní a krajinotvornou. 
Lesní oddělení:  Kultura:  orná půda 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
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Pořadové číslo: LBK 6 

Katastrální území:  Podsedice 

 
Název: „Za mlýnem“ 

Mapový list: 1:5000, 8-8, 8-9 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,2B3, 3BD3 
Stupeň ekologické stability:  1-2 

Rozloha:    šíře min 15m 
Funkčnost: 460m nefunkční 
 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion, biokoridor je v zemědělsky intenzivně využívaném území veden podél 
stávající polní cesty.  
Návrh opatření 
Cílové společenstvo: doubrava. V požadované šíři realizovat na orné půdě. Dopěstovat lesní 
pás se všemi prostorovými parametry s převahou dubu zimního doplněného habrem obecným, 
lípou srdčitou, javorem mléč, lískou obecnou, ptačím zobem, svídou krvavou a hlohem 
jednosemenným.  Biokoridor má mít i funkci protierozní a krajinotvornou. 
Lesní oddělení:  Kultura:  orná půda 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:    
 
 
 
Pořadové číslo: LBK 7 
 

Katastrální území:  Podsedice 

 
Název: „Pod Podhrázským rybníkem“ 

Mapový list: 1:5000, 8-9 

EVKP:   ekologicky významný krajinný prvek 
EVSC:   ekologicky významný krajinný celek 
EVKO:  ekologicky významná krajinná oblast 
EVLS:   ekologicky významné liniové společenstvo     

Biogeogeafický význam: 
  L – lokální  
  R - regionální 
  NR - nadregionální                      

Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a 
hydrická řada):,2B3, 3BD3, 3BC3 
Stupeň ekologické stability:  2 

Rozloha:    šíře min 15m 
Funkčnost: 540 m nefunkční 
 

Charakter ekotopu a bioty: 
1.2. Řipský bioregion, biokoridor je veden v trase potoka Rosovka a v řešeném území bude 
překryt plánovanou výstavbou retenční nádrže (pozn. Tesařová 2015).  
 
Návrh opatření 
Do břehů budoucí retenční nádrže je doporučena výsadba dubu letního, habru obecného, jilmu 
habrolistého, jasanu ztepilého, střemchy hroznaté, kaliny obecné a krušiny olšové.   
 
Lesní oddělení:  Kultura:  vodní tok, orná 

půda 
Podklady: ÚAP 2014, Friedrich 2000, Rothbauer 1998 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí:   
 Vodní toky jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92                                                                                                                                                            
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Zpracovatelský kolektiv: 
 

• Urbanistická struktura a architektura     Ing. arch. Pavel Ponča  
                                                                                             autorizovaný architekt 
            

         

 
• Přírodní podmínky a životní       RNDr. Jana Tesařová 

         CSc. 
prostředí, ochrana ZPF      autorizovaný projektant 
         ÚSES 

       

 
• Vodní hospodářství,      Ing. Karel Lejčko 
    odkanalizování                           autorizovaný inženýr 

                                                                                                  
     

 
• Doprava         Ing. Vladimír Budinský                               

                                                         autorizovaný inženýr          
 
 
 
                                        
• Energetika        Ing. Milan Šobr                    
         autorizovaný inženýr 

 
          

 

 
Objednatel:   Obec Podsedice 
Pořizovatel:  Městský  úřad  Lovosice 

Odbor stavebního úřadu,  
územního plánu, památkové péče 

Zpracovatel : 
Ing. arch. Pavel Ponča a kolektiv                                

 
Ústí nad Labem, únor 2022 
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 A) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODSEDICE  
Žádostí ze dne 10. 03. 2014 evidovanou pod spisovou značkou č. MULOP0023I1O 
požádala Městský úřad Lovosice jako věcně a místně příslušný úřad územního 
plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) o 
pořízení územního plánu Podsedice. 
 
 Zastupitelstvo obce Podsedice v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, rozhodlo o pořízení nového 
územního plánu svým usnesením č. 5 dne 06. 03. 2014. Na jednání zastupitelstva obce 
Podsedice dne 06. 03. 2014 byla usnesením č. 6 jmenována starostka obce paní 
Veronika Kulichová určeným zastupitelem. Územní plán je pořizován z vlastního 
podnětu obce.  
 Obec Podsedice nemá dosud platný Územní plán obce či jinou územně 
plánovací dokumentaci.  
Pro zpracování návrhu zadání byly využity doplňující průzkumy a rozbory řešeného 
území vyhotovené Urbanistickým ateliérem v Ústí nad Labem, O – PROJEKT – 
pracoviště Teplice, zastoupené Ing. arch. Antonínem Olžbutem, terénní průzkum 
provedený pořizovatelem, podklady z  2. úplné aktualizace územně analytických 
podkladů ORP Lovosice a informace a požadavky poskytnuté obcí Podsedice. 
 
         Hlavním úkolem nového územního plánu je navrhnout udržitelnou koncepci 
rozvoje obce Podsedice, zohledňující zájmy ochrany hodnot území s využitím 
potenciálu polohy sídla vůči městu Lovosice a vytvoření plnohodnotného sídla 
s polyfunkčním využitím území (občanská vybavenost, podnikatelské aktivity atp.). 
Cílem nového územního plánu by měla být dohoda občanů obce, majitelů nemovitostí, 
správců veřejné infrastruktury a dotčených orgánů včetně sousedních obcí spočívající 
v pomoci při následné realizaci takovýchto záměrů v řešeném území.  
          Dalším důvodem pro jeho pořízení je zajistit soulad územně plánovací 
dokumentace s platnou legislativou v oblasti územního plánování i s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací, kterou jsou v tomto případě aktualizované zásady 
územního rozvoje Ústeckého kraje vydané jako „Úplné znění ZÚR ÚK po vydání 1, 2 
a 3 aktualizace (dále jen aZÚR), které nabyly účinnosti dne 6. 8. 2020, stanovují pro 
ÚP Podsedice zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 – Rozvojová oblast Ústí nad 
Labem.  
 
 Pro zpracování územního plánu byl vybrán projektant Ing. Antonín Olžbut, č. 
autorizace ČKA 01 729.  Pro zpracování návrhu zadání byly využity územně 
analytické podklady ORP Lovosice a projektantem předané průzkumy a rozbory 
zpracované ve formě doplněných územně analytických podkladů, včetně rozboru 
udržitelného rozvoje a grafických výstupů. Průzkumy a rozbory byly zpracovány 
v digitální podobě a byly umístěny včetně návrhu zadání a oznámení o projednávání 
návrhu zadání na stránkách ÚÚP Lovosice www meulovo.cz.  
  
Návrh zadání Územního plánu Podsedice byl zpracován v rozsahu přílohy č. 6 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně plánovacích podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění platných 
předpisů. Návrh zadání stanovil hlavní cíle a požadavky na zpracování Územního 

http://www.mulouny.cz/uup/
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plánu Podsedice, který řeší celé správní území obce. Zadání bylo schváleno dne 26. 5. 
2016 a předáno zpracovateli ÚP. 
 
 Návrh územního plánu Podsedice převzal Ing. arch. Pavel Ponča č. autorizace 
ČKA 01 056. Návrh ÚP Podsedice byl zpracován na základě schváleného zadání a 
dokončen v červenci 2016. Společné jednání se uskutečnilo dne 31. srpna 2016 na 
MěÚ Lovosice. Návrh ÚP byl dne 5. listopadu 2016 posouzen Krajským úřadem 
Ústeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu s výsledkem: 
„Návrh ÚP Podsedice je v souladu s nadřazenou ÚPD. V souladu s ustanovením § 50 
odst. 7 stavebního zákona lze zahájit řízení o vydání územního plánu“. Na základě 
stanovisek, vyjádření a připomínek DO, KÚ ÚK, obce Podsedice, sousedních obcí a 
vyhodnocení pořizovatelem ÚP byl zpracován „upravený návrh ÚP“ s dokončením 
v dubnu 2017, pro veřejné projednání. Veřejné projednání návrhu ÚP Podsedice se 
konalo dne 22. května 2017 od 18:00 hodin na OÚ Podsedice. Na základě tohoto 
projednání a požadavků ze strany obce, občanů a dotčených orgánu byla provedena 
úprava návrhu ÚP Podsedice. Opakované veřejné projednání se konalo dne 14. 
července 2021 od 17:00 hodin na OÚ Podsedice. Na základě projednání bylo nutné 
návrh ÚP Podsedice přepracovat a pořizovatel oznámil druhé opakované veřejné 
projednání na 28. března 2022 od 17:00 hodin na OÚ Podsedice. Po posledním 
veřejném projednání zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách, které byly dne 29. června rozeslány na 
dotčené orgány k vydání jejich stanovisek. Dne 1. září 2022 zastupitelstvo obce vydalo 
Územní plán Podsedice formou opatření obecné povahy usnesením č. 59/2022.  
      

B) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ (NÁVRHU) ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4 
PÍSM. A) – D) 

B) 1     SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A  ZÚR ÚK 2011 
B) 1.1.  Soulad s politikou územního rozvoje ČR 2008 a Aktualizací č.1, 2, 3 PÚR ČR 

(dále jen aPÚR ČR) platnou od, projednanou a schválenou vládou ČR 
     Návrh ÚP Podsedice je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, 
vydané jako „Úplné znění PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1, 2 a 3 (dále jen aPÚR), 
kterým byly stanoveny republikové priority v mezinárodních, přeshraničních a 
republikových souvislostech s cílem dalšího rozvoje území, stanovují rámce 
k vytváření vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel v území. 
 Území sídla Podsedice je součástí rozvojové osy OS2 Praha - Ústí nad Labem 
– hranice ČR - Dresden. Rozvojová osa odpovídá propojení západní části ČR 
s východními oblastmi SRN včetně Berlína, tato orientace (spolu s atrakčním efektem 
nové dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - SRN a již existujícím průtahem I. 
tranzitního železničního koridoru) zřejmě vyvolá mezinárodní inovační a rozvojové 
podněty v přilehlém územním pásu.  
 
V území se nacházejí tyto nadregionální a regionální prvky ÚSES: 
RBC 1329 Litoměřice Lovosice Solanská hora - funkční 
NRBK K 13 Vědlice (3) – Oblík, Raná (18) - funkční, k založení 
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RBK 0003 Velká Kozí Horka – K 13 - k založení 
 
 V územním plánu jsou dále respektovány obecné priority územního plánování 
obsažené kap.2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území: 
Čl. (14) – územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty a 
vytváří podmínky pro zvyšování jejich kvality, zachovává stávající urbanistickou 
strukturu zástavby, doplňuje ji o nové zastavitelné plochy a plochy přestavby 
umožňující přirozený rozvoj obce. V plné míře jsou chráněny a respektovány přírodní 
hodnoty Českého středohoří a dalších přírodně cenných území.  
Urbanistická koncepce je zaměřena na vytvoření kompaktního urbanistického celku 
sídla Podsedice provázaného vazbami kompozičními, komunikačními a zelení. 
Stávající funkční struktura sídla je zachována a je doplněna novými rozvojovými 
plochami s funkcí vesnického bydlení. V každém z ostatních sídel vyjma Pnětluk je 
navržena alespoň jedna plocha pro bydlení, v Děkovce i plocha pro zemědělskou 
výrobu. V rámci komplexního řešení likvidace odpadních vod v Podsedicích, 
Chrášťanech a Obřicích je v Podsedicích navržena čistírna odpadních vod.  
Z hlediska vodohospodářského - protipovodňové ochrany je významný návrh retenční 
nádrže u Podhrázského mlýna. 
Čl. (14a) – územní plán dbá na rozvoj primárního sektoru, chrání kvalitní zemědělskou 
půdu a nenarušuje ekologickou funkci krajiny. Návrhem nedochází k záboru 2 
nejcennějších tříd ochrany zemědělské půdy mimo zastavěné území. Výjimkou je 
zábor ZPF za účelem vybudování protipovodňové nádrže na jižním okraji území.  
Čl. (16) – způsob využití území vytváří podmínky pro komplexní a koordinovaný 
rozvoj zejména bydlení, občanské vybavenosti, výroby, zemědělství, rekreace, 
turistiky a cestovního ruchu i dalších volnočasových aktivit v širším vztahu 
k okolnímu území.  
Čl. (16a) - územní plán vychází z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst 
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. V tomto případě je 
prioritou stabilizace a rozvoj řešeného území posílením dopravních vazeb 
s nadřazenými sídly, současně s preferencí ochrany krajinných, přírodních hodnot, 
primárních hospodářských hodnot,  venkovského osídlení, rekreace. 
Čl. (17) – řešené území není výrazně dotčeno náhlými hospodářskými změnami, 
pracovní příležitosti jsou zde převážně v oblasti zemědělské výroby, služeb. Územní 
plán vytváří podmínky pro vytváření dalších pracovních podmínek převážně v této 
sféře. 
V ÚP je řešena stabilizace a rozvoj průmyslové, drobné a zemědělské výroby. 
Čl. (18) - předpokladem posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi 
je zejména rozvoj bydlení, rekreace a cestovního ruchu.  
Čl. (19) – nové zastavitelné plochy jsou vymezovány s ohledem na ochranu 
nezastavitelného území pouze v omezené míře a v přímé návaznosti na zastavěné 
území. 
Výjimkou je návrh rybníka v rámci protipovodňových opatření – viz čl. (14a). 
Nevyužitý, nebo částečně využívaný zemědělský areál v Podsedicích a zámecký areál 
v Pnětlukách jsou postupně revitalizovány a mají výborné předpoklady pro další 
využití. 
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Čl. (20), (20a) – územní plán respektuje charakter krajiny, biologickou rozmanitost a 
kvalitu životního prostředí, navrženou urbanistickou koncepcí a koncepcí uspořádání 
krajiny, vyváženým vztahem rozsahu zastavitelných ploch a respektováním okolní 
krajiny a zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy. Respektuje 
a zpřesňuje systémy ekologické stability území. 
Čl. (22) – další rozvoj cestovního ruchu je podporován propojením míst atraktivních z 
hlediska cestovního ruchu, turistickými a cyklistickými cestami, které umožňují 
využití pro různé formy turistiky. Významnými prvky z hlediska rekreace a cestovního 
ruchu jsou železnice, silnice, cesty, stravovací, případně ubytovací zařízení, krajinné a 
historické dominanty atd. 
(20a) -  územní plán vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti 
krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka formou uceleného návrhu ÚSES, 
pěších a cyklistických tras, při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
Nedochází ke srůstání sídel ani k omezení přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Čl. (23) (24) (24a) – dopravní dostupnost je bezproblémová.  
Čl. (24a) - V řešeném území nedochází dlouhodobě k překračování zákonem 
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. Uspořádání 
ploch v území obce jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Plochy pro novou obytnou zástavbu jsou 
situovány tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 
Čl. (25) a (26) – územní plán splňuje podmínky pro zadržování, vsakování a využívání 
dešťových vod. 
Čl. (27), (28), (29) – územní plán vytváří podmínky pro koordinované umisťování 
veřejné infrastruktury, předpokládá jejich realizaci za spolupráce se soukromým 
sektorem. Vytváří podmínky pro účinný a dostupný systém dopravy. Pro všechny 
plochy v zastavěném a zastavitelném území platí podmínka pro umísťování 
fotovoltaických panelů pouze na střechách objektů. 
Čl. (30) – v ÚP je podle územně technických možností sídla řešena veškerá technická 
infrastruktura v souladu nejmodernějšími a neefektivnějšími možnostmi a možnostmi 
území. 
Čl. (31) – územní plán nevymezuje plochu pro výrobu z obnovitelných zdrojů. 

B) 1.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 Aktualizované zásady územního rozvoje Ústeckého kraje vydané jako „Úplné 
znění ZÚR ÚK po vydání 1, 2 a 3 aktualizace (dále jen aZÚR), které nabyly účinnosti 
dne 6. 8. 2020, stanovují pro ÚP Podsedice zpřesnění rozvojové oblasti (45) OB6 – 
Rozvojová oblast Ústí nad Labem. Obec Homole u Panny je jeho součástí. 
 ZÚR ÚK zpřesňují vymezení rozvojové osy republikového významu OS 2 - 
Rozvojová osa Praha - Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo - Dresden, vymezené v 
PÚR 2008 na území Ústeckého kraje  
 Dle aZÚR ÚK  se obec Podsedice nachází v rozvojové oblasti nadmístního 
významu NOB1 - Litoměřicko – Lovosicko – Roudnicko.  ÚP Podsdice splňuje úkoly 
územního plánování stanovené pro tuto oblast 

  Regionální a nadregionální ÚSES týkající se celého území obce Podsedice: 
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Kap. 1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 
PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Z priorit stanovených pro zajištění URÚ se řešeného území týkají zejména tyto 
vybrané priority:  
(1) ÚP vytváří podmínky pro vyvážený vztah příznivého životního prostředí, 
hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel obce posílením rozvoje rodinného 
bydlení, veřejné vybavenosti, rekreace, lehké a drobné výroby, zemědělství, dopravní 
obslužnosti, vodohospodářskými protipovodňovými opatřeními, krajinářskými 
úpravami.  
(2) ÚP  respektuje limity rozvoje pro všechny činnosti v území. 
 

Životní prostředí: 
 (4) Z hlediska krajinářského a vodohospodářského je důležitý návrh retenční nádrže u 
Podhrázského mlýna, doplnění prvků ÚSES. 
(5) Na území obce Podsedice zasahují a jsou zde upřesněny a respektovány 
nadregionální a regionální prvky ÚSES.  
Návrh respektuje VKP dle §3 Zák. 114/92 Sb. (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy) 
a veškeré botanicky významné lokality, akceptuje plochy stávající zeleně přírodního 
charakteru a rozšiřuje strukturní zeleň krajiny o nově navržené prvky ÚSES, akceptuje 
zemědělství jako prioritní funkci, akceptuje nízkou lesnatost jako typický znak 
starosídelní krajiny, je akceptován platný LHP, je doporučeno udržet stávající výměru 
lesa a posilovat jeho přírodě blízký charakter.  
Stávající strukturní zeleň krajiny (zeleň přírodního charakteru) je návrhem plně 
akceptována. 
Vymezuje cílové charakteristiky krajiny dle ZÚR ÚK - krajinného celku: 
KC5a - CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (viz okraj 
CHKO ČS) 
KC13 - Severočeské nížiny a pánve (vně CHKO ČS) 
Místa krajinného rázu doporučená k ochraně: 
- Solanská hora a Hrádek (veduty – Löw) 
- Plešivec a Třešňovka (veduty – Löw) 
- Vršetín (veduta – Löw) 
Místa rozhledu:   Hrádek 

Hospodářský rozvoj: 
(11) V územním plánu jsou nevyužité nebo částečně využívané zemědělské areály 
s předpokladem využití pro drobnou zemědělskou, smíšenou výrobu a služby 
s možností kombinace se smíšeným vesnickým bydlením 
(14) Plochy pro zemědělskou výrobu v území převažují. Jde zejména o ornou půdu. 
V severní části území jsou zastoupeny také travní porosty. Výměra  ostatních kultur 
(např. sady) je mizivá. Na orné půdě jsou pěstovány převážně obiloviny a průmyslové 
plodiny. Část výměry ZPF pokrývají půdy chráněné: 
Předpokládané zábory zemědělské půdy jsou mimo 1. a 2. třídy ochrany ZPF, 
s výjimkou navržené vodní nádrže s protipovodňovou funkcí. V územním plánu je 
navržena soustava lokálních ÚSES, propojujících regionální a nadregionální systém.  
(44)  Jsou respektovány zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku a 
je vyznačeno zájmové území AČR, objektu Lažany.  
 (46) ÚP zajišťuje územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování 
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protipovodňových opatření. Za tímto účelem je navržen rybník pod Podhrázským 
mlýnem. Nevymezuje, kromě staveb protipovodňových opatření a vodních a 
vodohospodářských staveb zastavitelné plochy v záplavových územích.   
 

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti: 
Správní území obce Podsedice nespadá pod žádnou z rozvojových a specifických 
oblastí a rozvojových os.  
 

Dopravní a technická infrastruktura: 
(19) V ÚP je stabilizovaná dopravní síť, návrhem je řešeno napojení dalších 
rozvojových lokalit na silnice III. tř. a místní komunikace.  
(26) Kombinovanou výrobu elektřiny a tepla lze uskutečnit výstavbou místních zdrojů. 
(27) Stavby uvedené v PÚR ČR a ZÚR ÚK  v oblasti energetiky se netýkají řešeného 
území.  
Koncepce rozvoje užití energetických komodit vychází ze stávající koncepce a nemění 
se. Je založena na dodávkách elektřiny, plynu a paliv nezávislých na sítích. V 
rozvojových plochách budou realizovány (rozšiřovány) rozvody elektřiny, plynu. 
Případné využití hnědého uhlí pro účely vytápění bude podmíněno instalací 
ekologického kotle. 
(29) Územní plán nevymezuje samostatně žádné plochy pro rozvoj obnovitelných 
energetických zdrojů (FVE, VTE). 
(30) (31) V území je řešena problematika koncepce zásobování pitnou vodou i systém 
odvádění a čištění odpadních vod zejména napojením na stávající vodárenskou 
soustavu a vybudování kanalizace v Podsedicích, Chrášťanech a Obřicích s ČOV v 
Podsedicích. 
 

Sídelní soustava a rekreace: 
(34) Územní plán podporuje rozvoj sídla Podsedice a v malé míře v každém z dalších 
sídel, a vytváří předpoklady pro kultivovanou specifickou charakteristiku sídel. 
Vytváří předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi 
– převážně nabídkou možností bydlení, drobné výroby, služeb, rekreace a cestovního 
ruchu. 

Sociální soudržnost obyvatel 
(41) Územní plán podporuje péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty na území obce, charakteristické především typickou krajinou 
Českého středohoří, památkovou, historickou a urbanistickou hodnotou sídla.  
(42) Podporuje vytváření optimální věkové struktury obyvatel nabídkou ploch pro 
výstavbu rodinných domů, pro které je stanovena koncepce dopravního, napojení na 
sítě technické infrastruktury a zajištěny nároky na občanskou vybavenost. 
 
Ochrana území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami 
(44) Respektuje na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva 
a majetku. Územní plán respektuje zájmy obrany státu - zájmové území AČR, objektu 
radaru Lažany u Chomutova (zasahuje nepatrně severozápadní okraj území). 
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Pokrytí území kraje územními plány 
(47) Vydáním nového územního plánu bude splněn požadavek na pokrytí území 
aktuální územně plánovací dokumentací v souladu s územními limity a rozvojovými 
potřebami území. 
 

Kap. 2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH 
OS VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI 
POŽADAVKY ZMĚNY V ÚZEMÍ KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM 
PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A 
OSY) 

Obec Podsedice nespadá pod žádnou z těchto oblastí a os.  
 

Kap. 3. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V 
PÚR 2008 A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Správní území obce Podsedice neleží ve zpřesněných hranicích specifických oblastí 
vymezených v PUR 2008 ani v dalších specifických oblastech vymezených v ZÚR 
ÚK. 
 
 

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 INFRASTUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV 

 
Dle nadřazené územně plánovací dokumentace ZUR ÚK jsou v území umístěny 

nadřazené prvky ÚSES nebo jejich části: 
regionální biocentrum  RBC 1329 „Solanská hora“ 
nadregionální biokoridor  NRBK K 13 „Vědice – Oblík, Raná“  
regionální biokoridor   RBK 0003 „Velká Kozí Horka – K 13“  
 

Kap. 5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A 
ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 
KRAJE  

Za přírodní hodnoty nadmístního významu jsou na území Ústeckého kraje pokládány: 
Krajinné části a přírodní prvky se stanovenou územní ochranou – severní část území 
KC5a -   CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří  
Nerostné bohatství - Ložiska nerostných surovin jsou zastoupena CHLÚ, ložisky a 
dobývacími prostory.  
Územním plánem Podsedice jsou splněny úkoly územního plánování pro jejich 
ochranu stanovené: 
(9) Ochrana, kultivace a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí je 
považována za prvořadý veřejný zájem.  
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Územní plán stanovuje podmínky využití pro všechny aktivity, které se těchto hodnot 
dotýkají. Chráněny jsou i přírodní hodnoty mimo tato chráněná území. 
(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES jsou chráněny před zásahy, 
které by znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability. 
Jsou vymezeny striktně jako nezastavitelná přírodní území a v měřítku územního 
plánu upřesněna. 
(11) Je věnována pozornost podmínkám využívání zemědělských území. 
Zachování jedinečnosti kulturní krajiny; podporována je prostupnosti krajiny. 
Na území obce není vymezen způsob využití území pro pěstování surovin pro 
technické a energetické účely. 
 

Kap. 6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK  
 
Vymezuje cílové charakteristiky krajiny dle ZÚR ÚK - krajinného celku: 
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny: 
 
KC5a  -    CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří 
a) preferovat ochranu a konzervaci dochovalných hodnot (viz Plán péče o CHKO ČS) 
b) ve vybraných částech krajinného celku preferovat ekologicky zaměřené lesní 
hospodářství a extenzivní zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a posílení 
biodiversity, 
c) stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech 
d) zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin 
e) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně 
ovlivnit 
 
vyhodnocení: 
a) splněno akceptováním všech dochovalých prvků strukturní zeleně 
b) v severní části území je podporováno extenzivní využívání a nově je navržen rozvoj 
včelařství 
c) splněno návrhem rozvojových ploch 
e) s otvírkou nových lokalit těžby se v návrhovém období ÚP nepočítá 
f) vizuálně negativně působící stavby a záměry nejsou navrhovány 
 
KC13 -    Severočeské nížiny a pánve 
a) respektovat zemědělství, jako určující krajinný znak krajinného celku 
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 nerostů 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, 
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f) individuálně posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým 
změnám, které by krajinný ráz mohla poškozovat. 
 
Vyhodnocení:  
a) zemědělství, jako určující krajinný znak krajinného celku je v území plně 
respektováno 
b) náprava narušených krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským 
hospodařením, je realizována návrhem ÚSES a retenční nádrže 
c) velkoplošná těžba ani rozlehlé rozvojové plochy se v území nenalézají a nejsou 
navrhovány, 
d) provedeno návrhem rozvojových ploch 
e) provedeno návrhem rozvojových ploch 
f) akceptováno zejména přednostní lokalizací rozvojových ploch do zastavěného 
území. 

Kap. 7. VYMEZENÍ VPS, VPO, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ ASANAČNÍCH ÚZEMÍ 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
ZÚR ÚK vymezují jako veřejně prospěšná opatření navrhovaná regionální biocentra 
(v řešeném území se nenalézají) a úseky neregionálních a regionálních biokoridorů 
ÚSES navrhované k založení. Tyto úseky byly vymezeny v koridorech dle ZUR ÚK 
v šíři min. 40m. 

 
Číslo prvku ÚSES: Název prvku ÚSES: 
NRBK K 13 „Vědce - Oblík,Raná“ 
RBK 0003 „Velká Kozí Horka – K13“ 
 
 

Kap. 8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K 
PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY 

 
ZÚR ÚK ukládá koordinaci územně plánovací činnosti obcí pro záměry nadmístního 
významu. ÚP Podsedice proto v souladu s KÚ ÚK  vymezuje následující vstupující 
úseky biokoridorů a zasahující biocentrum: 
 

Číslo prvku ÚSES: Název prvku ÚSES: 
NRBK K 13 „Vědce - Oblík,Raná“ 
RBK 0003 „Velká Kozí Horka – K13“ 
RBC 1329 „Solanská hora“ 

- veřejně prospěšná opatření navrhovaná regionální biocentra 
a navrhované úseky nadregionálních a regionálních biokoriodorů ÚSES k založení. 
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B) 1.3.  Koordinace z hlediska širších vztahů v území 

 Z hlediska širších územních vztahů má obec bezprostřední vazby na sousední 
obce Dlažkovice, Lkáň, Medvědice, Solany, Vlastislav, město Třebenice, Třebívlice.  
Nadřazený silniční tah – silnice I/15, spojuje Podsedice prioritně s Lovosicemi, 
Litoměřicemi (s napojením na dálnici D8). Je to také spojení do pánevní oblasti 
Mostecka, na Lounsko. V jižní části Podsedic je vedena regionální železniční trať č. 
113 Lovosice – Most. 
 Územní plán nemá zásadní vliv na koncepce rozvoje sousedních obcí 
vyplývajících z jejich platných či rozpracovaných územně plánovacích dokumentací a 
je s nimi koordinován.  
Na území sousedních obcí navazuje regionální a lokální ÚSES. 
Na jižním okraji řešeného území pod Podhrázským mlýnem je navržena vodní nádrž 
s prioritní protipovodňovou funkcí, zasahující částečně do území obce Lkáň. 
 

B) 2 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA 
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY 
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Návrh územního plánu Podsedice je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování, jak je definuje §18 a §19 stavebního zákona.  
Vytváří 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. 
Koordinuje a zohledňuje soukromé a veřejné zájmy v řešeném území. 
Chrání nezastavěné území – vymezuje plochy přestavby uvnitř zastavěného území 
obce a zastavitelné plochy obklopené stávající zástavbou nebo v přímé vazbě na ní. 
Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Ochrana jmenovaných hodnot je 
promítnuta zejména do podmínek pro využití navržených ploch.  
V územním plánu Podsedice stanovená koncepce rozvoje území, včetně urbanistické 
koncepce, s ohledem na hodnoty a podmínky území není návrhem ÚP narušena. 
Stanovuje koncepci rozvoje řešeného území s ohledem na hodnoty a podmínky 
v území. 

B) 3 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PŘEDPISŮ 
Návrh ÚP Podsedice splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy.  
Je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 
stavebního zákona, splňuje přiměřeně požadavky na obsah územního plánu stanovené 
v § 43 stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž splňuje požadavky vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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B) 4 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Ochrana přírody a krajiny: Návrh ÚP respektuje všechny plochy a objekty ochrany 
přírody, tj. prvky všeobecné ochrany přírody dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění a všechny přírodně hodnotné plochy a objekty.  
Ochrana zemědělského půdního fondu: Návrh ÚP je zpracován v souladu se zásadami 
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zák. č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 
Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF je obsahově zpracováno dle § 3 
odst. 1,2,3 vyhlášky č. 13/1994 a přílohy č. 3 vyhlášky a dle Metodického pokynu 
MŽP ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF je součástí tohoto odůvodnění. V návaznosti na stávající 
zástavbu je v obci Podsedice navrhován rozvoj rodinného bydlení. V dalších sídlech 
jsou navrženy jednotlivé lokality pro vesnické a rekreační bydlení, zemědělskou 
výrobu. Návrh počítá s vybudováním kanalizace a ČOV v Chrášťanech, Podsedicích a 
Obřicích. Na jižním okraji řešeného území pod Podhrázským mlýnem je navržena 
vodní nádrž s prioritní protipovodňovou funkcí. V zastavitelném území nejsou 
zabírány plochy 2 nejlepších bonit zemědělské půdy, výjimku tvoří návrh retenční 
nádrže u Podhrázského mlýna. Ochrana lesního půdního fondu je ÚP zajištěna  
Požární ochrana: je řešena koncepce dostatečného zásobování požární vodou.  
Ochrana obyvatelstva: jsou dodrženy zásady zpracování dokumentace územního plánu 
v souladu s § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
Ochrana veřejného zdraví: v ÚP jsou stanoveny podmínky pro ochranu chráněných 
vnitřních a venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů před 
nepříznivými účinky z dopravy (hluk, vibrace, imise,)  
Ochrana ovzduší: Ochrana ovzduší se řídí zák. č. 86/2002 Sb. V řešeném území není 
prioritou. Z hlediska plnění limitů pro ochranu zdraví lidu dle nařízení vlády č. 
597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších změn 
a doplňků je v návaznosti na bydlení navrhována 1 plocha pro drobnou (nerušící) 
výrobu a služby, která musí splňovat všechny zákonné limity.  
Památková péče: plochy ani památkově chráněné objekty nejsou změnou dotčeny. 

C) NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z § 53 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
C) 1    VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 
 Viz předchozí kapitola.  

C) 2    KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
Zdůvodnění základní koncepce rozvoje obce, urbanistické koncepce a koncepce 
uspořádání krajiny. 

C) 2.1  Celková koncepce řešení  
 Urbanistická koncepce vychází především z poznání stavu a vývoje krajiny a 
sídelní struktury a snahy zajistit jejich vyvážený další rozvoj, tzn. mimo jiné 
jednoznačně vymezit hranice mezi zastavěným resp. zastavitelným územím a volnou 
krajinou s cílem zajištění její ochrany před negativními urbanizačními vlivy. 
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  Funkční struktura sídla Podsedice je zachována a je doplněna novými 
rozvojovými plochami převážně s funkcí smíšeného vesnického bydlení. Prioritou je i 
zachování a regenerace, revitalizace stávajícího bytového a nebytového fondu, 
urbanistické struktury, historických a architektonických hodnot. Urbanistická 
koncepce je zaměřena na vytvoření kompaktního urbanistického celku sídla Podsedice 
provázaného vazbami kompozičními, komunikačními a zelení.  
 V dalších sídlech kromě Pnětluk jsou navrženy jednotlivé lokality pro 
vesnické, případně rekreační bydlení a zemědělské využití.  
 Územní rozvoj je navržen převážně formou individuálního bydlení vesnického 
smíšeného s podílem drobné výroby, zemědělství, služeb. Návrh počítá 
s vybudováním kanalizace a ČOV v Chrášťanech, Podsedicích a Obřicích. Na jižním 
okraji řešeného území pod Podhrázským mlýnem je navržena vodní nádrž s prioritní 
protipovodňovou funkcí. 
 

Rozvojové plochy  
 
 

katastr čísla 
ploch 

funkce  Kód 
funkce 

plocha m2 

Chrášťany C3  hospodářský objekt  P SV          727 
Chrášťany C4 bydlení Z SV       3 449 
     celkem           4 176 
Děkovka D1 zemědělský objekt Z VZ       1 849 
Děkovka D2 bydlení P SV       2 831 
     celkem           4 680 
Obřice O1 bydlení, garáž Z SV          372 
Obřice O2 bydlení Z,P SV       5 291 
     celkem           5 663 
Podsedice PD1 bydlení P SV       1 390 
Podsedice PD2 bydlení P SV          868 
Podsedice PD3 bydlení, zemědělský objekt P SV       1 494 
Podsedice PD4 bydlení P SV       2 745 
Podsedice PD10 bydlení P SV       3 045 
Podsedice PD11 bydlení Z SV       3 590 
Podsedice PD13 bydlení Z SV       2 130 
Podsedice PD15 čistírna odpadních vod Z TI.1       5 808 
Podsedice PD16 veřejná zeleň, volný pohyb psů Z PZ       3 463 
Podsedice PD18 bydlení P,Z SV     23 188 
Podsedice PD19 bydlení P SV       7 056 
Podsedice PD20 bydlení P SV       2 064 
Podsedice PD21 bydlení Z SV       1 274 
Podsedice PD22 bydlení Z SV       5 005 
Podsedice PD23 bydlení P SV     46 699 
Podsedice MK3 obratiště P PV          285 
Podsedice MK4 výhybna Z PV            75 
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     celkem  Z – 41 597,  P – 68 583     110 180 
Chrášťany           4 176 
Děkovka           4 680  
Obřice           5 663 
Podsedice       110 180 
 CELKEM     124 699 
 
Podsedice PD24 bydlení rezerva  SV     18 250 

 
Poznámka:     
Z – zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, SV – bydlení smíšené vesnické, VZ – 
výroba zemědělská,  PZ – veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch, PV – 
plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch, MK – místní 
komunikace, TI.1 – vodní hospodářství (čistírna odpadních vod).  
 

C) 2.1.1 Urbanistický návrh  
   Urbanistická koncepce reaguje na požadavky obyvatel, zájemců o výstavbu, 

většinou rodinných domů. Rozvoj ploch bydlení je převážně navržen do Podsedic, 
několik navržených ploch je v Chrášťanech, Obřicích a v Děkovce. Kromě rodinné 
výstavby je navržena čistírna odpadních vod a prostor pro volný pohyb psů 
v Podsedicích. V Děkovce je kromě 1 plochy pro bydlení pro navržena plocha pro 
zemědělskou výrobu.   

   Navržené – zastavitelné plochy a plochy přestavby, i stávající plochy bydlení 
ve všech sídlech jsou určeny pro bydlení smíšené vesnické. Největší rozvojová plochy 
leží na západním okraji Podsedic v prostoru bývalého zemědělského areálu – lokalita č. 
PD23 (4,67 ha), jde tudíž o plochu přestavby, využití brownfieldu. Druhá největší 
rozvojová obytná plocha – lokalita č. PD18 (2,32 ha) je navržena na východním okraji 
Podsedic v návaznosti na stávající zástavbu. Obě plochy si vyžádají podrobnějšího řešení 
formou územní studie za účelem řešení dopravní a technické infrastruktury, parcelace a 
regulace zástavby. Další navržené plochy doplňují stávající zástavbu v prolukách a na 
jejím okraji – jedná se s výjimkou lokalit PD11 a PD13 pro bydlení a lokality PD15 a 
PD16 pro výstavbu ČOV a veřejnou zeleň s volným pohybem psů o plochy 
v zastavěném území. V Chrášťanech je navržena 1 plocha pro bydlení a 1 plocha pro 
hospodářské účely, v Obřicích a v Děkovce je po 1 – 2 plochy pro výstavbu RD. 

   Jediná plocha zemědělské výroby je navržena v Děkovce v návaznosti na 
stávající obytné plochy. Původně navržený včelín v  Pnětlukách je možno umístit v rámci 
stávajících ploch přírodní zeleně bez vymezení v návrhu.  

 
 

C) 2.1.2 Dopravní infrastruktura 
Prvky dopravní infrastruktury doplňují urbanistické řešení rozvojových lokalit tak, 
aby každá z lokalit byla dopravně napojena na stávající komunikační síť. Návrh 
dopravní sítě zajišťuje prostupnost územím.  
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C) 2.1.3.  Technická infrastruktura 
je řešena napojením na stávající řady a sítě, jejich  rozšířením k navrženým lokalitám 
výstavby. V současné době je zpracován projekt a vydáno stavební povolení na 
odkanalizování a čištění odpadních vod pro sídla  Podsedice, Chrášťany a Obřice. Po 
vybudování této kanalizace budou zrušeny veškeré domovní čistírny (septiky) a 
žumpy, nemovitosti budou napojeny přípojkami na tuto kanalizaci.  
 

 C) 2.1.4. Návrh systému sídelní zeleně 
Stávající systém sídelní zeleně v Podsedicích, Děkovce, Chráštanech, Obřicích i 
Pnětlukách bude akceptován a plně využit.  
Podíl veřejné a vyhrazené zeleně je odpovídající.  
Nové plochy nejsou navrhovány, s výjimkou louky pro volný pohyb psů v Podsedicích 
(PD 16, bez oplocení a změny kultury). 
Akceptovány budou následující plochy sídelní zeleně: 
 

 

 

Podsedice: 

Označení: Stručný popis: 

ZELEŇ SÍDLA 

Parková úprava podél 
Podsedického potoka ul. 
Dlažkovická 

Travnaté plochy dřevinami. Pomníky.  

Drobná přírodní vodní plocha. 

 U školy dětské hřiště 

Ozelenění komunikace – 
směr k trati 

Travnatý ostrůvek v komunikaci. 

Parková úprava s vodní 
plochou ul. Dlažkovická 

Travnaté plochy dřevinami. Pomník.  

Přírodní vodní plocha.  

Lesopark u hřiště, ul. 
Dlažkovická 

Centrální palouk se vzrostlými obvodovými dřevinami. 

Parková úprava 
s koupalištěm. 

Travnaté plochy dřevinami.  

Přírodní vodní plocha upravená jako koupaliště.  

Drobná parková úprava 
s pomníkem v křižovatce pod 
koupalištěm. 

V zatravnění dřeviny. Pomník. 

Zeleň u bytových domů. Zatravnění, dřeviny. Částečně oploceno. 

Zeleň u zemědělských areálů Vzrostlé dřeviny. 

LINIOVÁ ZELEŇ 

Sídelní zeleň liniová – ul. 
Dlažkovická 

Jednostranná alej se starými lípami. 

Sídelní zeleň liniová – ul. Jednostranná zeleň s pomníkem a jasanem. 
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Dlažkovická 

VYHRAZENÁ ZELEŇ 

Travnaté hřiště Travnatá plocha vybavená pro fotbal. 

 

Děkovka: 

Označení: Stručný popis: 

ZELEŇ SÍDLA 

Volná parková úprava 
s rybníčkem. 

Travnaté plochy dřevinami. Pomník. Stará pumpa. 

Drobná přírodní vodní plocha. 

Volná parková úprava 
s houpačkou. 

V zatravnění dřeviny, lavička, houpačka, poštovní schránka. 

Chrášťany: 

Označení: Stručný popis: 

ZELEŇ SÍDLA 

Parková úprava s nádrží 
(dolní) 

Travnaté plochy dřevinami.  

Betonová vodní nádrž. 

Parková úprava s pomníkem U pomníku dřeviny. Hřiště pro předškolní děti. 

Parková úprava s pomníkem V zatravnění mohutné lípy. Pomník. Lavičky. 

Parková úprava s nádrží 
(horní) 

Travnaté plochy dřevinami.  

Betonová vodní nádrž. 

Parková úprava u kapličky Zatravnění, okrasné keře. 

Parková úprava s dětským 
hřištěm 

Zatravnění, stará pumpa. Hřiště pro předškolní děti. 

Volná úprava svahu 
v místních komunikacích 

V zatravnění stromy a keře. Svah 

Volná úprava v místních 
komunikacích 

V zatravnění staré hrušně. 

Volná úprava v místních 
komunikacích 

V zatravnění okrasné dřeviny. 

LINIOVÁ ZELEŇ 

Sídelní zeleň liniová  Oboustranná liniová zeleň. 

 

Obřice: 

Označení: Stručný popis: 

ZELEŇ SÍDLA 

Volná úprava s rybníčkem. Travnaté plochy dřevinami. Rybníček. Dětské hřiště. 
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Parková úprava se zvonicí V zatravnění lípy. Zvonice. Po obvodu u domů okrasné dřeviny 
v zatravnění. 

 

Pnětluky: 

Označení: Stručný popis: 

ZELEŇ SÍDLA 

Parková úprava s památným 
stromem. 

Zatravněná točna. Po obvodu v zatravnění dřeviny. Památný 
strom. 

Parková úprava s lípou V zatravnění silně ořezaná lípa. 

Parková úprava s pomníkem V zatravnění pomník.  

Parková úprava s pumpou V zatravnění pumpa. 

 
Návrh:  
Nové plochy veřejné zeleně nejsou navrhovány. V Podsedicích je navržena plocha 
neoplocené zeleně určená k volnému pohybu psů.  

C) 2.1.5.  Demografická struktura 
Předpoklad dalšího vývoje 

Další populační vývoj obce je dán dvěma hlavními faktory, kterými jsou obecné 
tendence populačního vývoje a možnosti rozvoje obytného území. Poslední zjištění o 
demografickém růstu a zároveň vypočítaná projekce obyvatelstva přirozenou měnou 
pro území státu, krajů a okresů do roku 2020 nedává důvod k optimismu. Populační 
vývoj bude poznamenán velkými úbytky hlavně po roce 2010, kdy se ocitnou v pásmu 
zvýšené úmrtnosti dnes stále nejčetnějších ročníků narození 1945-1950. 
I nejoptimističtější předpoklad počítá s úbytkem populace České republiky pod hranici 
10 mil. osob. K určité stabilizaci by mohl přispět možný rozvoj a nabídka nových 
obytných ploch. Zde je třeba říci, že obdobné úvahy o rozvoji se vedou i v dalších 
obcích. Proto lze počítat s tím, že časem dojde k situaci, že populační vývoj bude 
záviset na míře atraktivity, která je souhrnem řady faktorů od kvalitního prostředí 
počínaje k např. možnostmi zaměstnání a bydlením konče. 
 
V návrhovém období tj. v časovém úseku deseti a patnácti let lze v řešené obci počítat 
s tím, že reálný počet bydlících bude v rozmezí 700 – 750 osob s tím, že jej může 
pozitivně ovlivňovat rozvoj obytného území, na který by měla být řešená obec 
připravena.  
 
Při plné realizaci všech rozvojových obytných ploch by se celkový počet obyvatel 
obce Podsedice zvýšil cca o 250 obyvatel, což je nárůst o cca 30%. V současnosti má 
obec cca 650 obyvatel, tedy na 900 obyvatel. 

 
C) 2.1.6.  Kulturní památky, kulturní a přírodní hodnoty  

Řešenými plochami nejsou dotčeny žádné nemovité kulturní památky ani přírodní 
hodnoty.  
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Začátek formuláře 
Číslo rejstříku Sídelní útvar Část obce Památka IdReg 

28410 / 5-2224 Podsedice Podsedice sousoší Nejsvětější Trojice 139710 

20098 / 5-2225 Podsedice Podsedice brusírna drahých kamenů 130906 
Konec formuláře 

14611 / 5-2014 Chrášťany Chrášťany výklenková kaplička 125006 
Konec formuláře 

42885 / 5-2229 Pnětluky Pnětluky sloup se sousoším sv. Floriána a sv. 
Vavřince 155109 

42410 / 5-2227 Pnětluky Pnětluky zámek 
154589 
Konec formuláře 
 

35452 / 5-2012 Děkovka Děkovka hrad Oltářík, zřícenina 147235 

26317 / 5-2013 Děkovka Děkovka kaple 137484 
Konec formuláře 

42405 / 5-2226 Obřice Obřice boží muka 154584 
Konec formuláře 

Územní plán vymezuje systém ekologické stability (ÚSES) a řeší nefunkční prvky 
systému. Respektování kulturních a přírodních prvků, vymezení SES, návrh nových 
vodních ploch a sídelní zeleně má pozitivní vliv na posílení hodnot řešeného území. 
 

C) 2.1.7.  Specifické podmínky využití zastavitelných ploch  
Malá (západní) část řešeného území se nachází v zájmovém území AČR dle zákona č. 
183/2006 Sb., § 175 (jev 103), které neomezuje běžnou výstavbu pro danou obec. 
Sídla Chrášťany, Obřice, Pnětluky, Děkovka leží ve 4. Zóně CHKO České středohoří 

číslo 
plochy 

funkce VPS Plocha 
m2 

 (limity, poznámky) 

C3 bydlení, zemědělsky objekt           727 P (archeol.) 
C4 bydlení K       3 449 P (archeol.) 
D1 zemědělský objekt        1 849 Z  
D2 bydlení        2 831 P 
O1 bydlení, garáž K          372 P 
O2 bydlení K       5 291 P, Z (BP VTL plyn) 
PD1 bydlení K       1 390 P(VKP, archeol.) 
PD2 bydlení K          868 P (archeol.) 
PD3 bydlení, zemědělský objekt K       1 494 P (archeol.) 
PD4 bydlení P2, V2, K        2 745 P (poddol. území, archeol.) 
PD10 bydlení P1, V1, K       3 045 P (archeol.) 
PD11 bydlení P1, V1, K       3 590 Z (archeol.) 
PD13 bydlení P3, V3, K       2 130 Z (archeol.,OP žel.) 
PD15 čistírna odpadních vod K-ČOV       5 808 Z,P 
PD16 veřejná zeleň – volný 

pohyb psů 
       3 463 Z 

PD18  bydlení P2, V2, K,     23 188  
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E1 
PD19 bydlení K       7 056 P 
PD20 bydlení K       2 031 P 
PD21 bydlení        1 274 Z, OP el. trafost., vodovodu,  
PD22 bydlení        1 274 Z, vodovod, 
PD23 bydlení K, K.Č.ST., 

P3, V3, E2, 
E2 - TS 

      46 699  

MK3 obratiště D2/1          285 Z 
MK4 výhybna D2/2            76 P 

 
K – splašková kanalizace Chrášťany, Podsedice, Obřice včetně čerpacích stanic K-
Č.ST. v Chrášťanech, Podsedicích a K-ČOV v Podsedicích, 
P – STL plynovod, V – vodovod, D – místní komunikace 
 
 

C)  2.2  Přírodní a krajinné prostředí 
 

Nerostné suroviny, poddolování, svahové deformace 
ÚP eviduje mimořádné surovinové bohatství území a zohledňuje zátěže. 
Chráněná ložisková území, výhradní bilancovaná ložiska, sesuvná území a území 
jiných geologických rizik a poddolování, která se v řešeném území nalézají, jsou 
evidována v rozsahu tabulek uvedených v Návrhu. 

Systém sídelní zeleně 
ÚP akceptuje veřejnou a vyhrazenou zeleň v rozsahu tabulek uvedených v Návrhu. 
Systém sídelní zeleně odpovídá venkovskému charakteru sídel. Hlavním typem 
ozelenění obce je a nadále zůstane soukromá zeleň pozemkových parcel obytných 
domů.  
Pro obec Podsedice i obecní části je charakteristické využití vodního prvku, které 
dodává zástavbě atraktivitu. Tato charakteristika je zachována. 
Nově je v jižní části Podsedic navrhována plocha vyhrazené zeleně pro volný pohyb 
psů. 

 

Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 
ÚSES 

Dle nadřazené územně plánovací plánovací dokumentace ZUR ÚK jsou v území 
umístěny nadřazené prvky ÚSES nebo jejich části: 
- regionální biocentrum  RBC 1329 „Solanská hora“ 
- nadregionální biokoridor  NRBK K 13 „Vědice – Oblík, Raná“  
- regionální biokoridor  RBK 0003 „Velká Kozí Horka – K 13“  
 
Poznámka: regionální biocentrum RBC 012 „Velká Kozí Horka“ do řešeného území 
nezasahuje (viz též ZUR ÚK). 
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Prvky ÚSES místního významu byly převzaty z ÚAP Lovosice 2014.  
Čísla a názvy LBC byly převzaty z podkladových materiálů v následujícím pořadí 
přednosti: ZUR ÚK, ÚAP Lovosice, Friedrich, Rothbauer. 
 
V území jsou vymezeny následující prvky ÚSES místního významu: 
LBC 811 „Plešivec“ (součást NRBK a RBK) 
LBC 875 „Hrádek“ (součást NRBK) 
LBC 876 „Pod Hrádkem“ (součást NRBK) 
LBC 877 „U Chrastné“ (součást RBK) 
LBC 878 „Vršetín“ (součást RBK) 
 
LBC 12 „Pastviště“ 
LBC 13/1074 „U lánů“ 
LBC 19/1055/U61, U62 „Podhrázský rybník“ 
 
LBK 1 „Od hrádku k Velké Kozí Horce“ 
LBK 2/U106 „Voračka pod Kvítelem“ 
LBK 3/U174 „Voračka směr Dlažkovice“ 
LBK 4 „Mezi lány“ 
LBK 5 „Ke Kvíteli“ 
LBK 6 „Za mlýnem“ 
LBK 7 „Pod Podhrázským rybníkem“ 
Systém je provázán do okolních k.ú..  
Umístění prvků ÚSES zobrazuje grafická část. Bližší popis je uveden v tabulkové 
části, která je spolu se zákresem závaznou částí ÚPn. 
Pro nefunkční prvky ÚSES, které je nutno založit, je nárokováno právo na vyvlastnění 
a na předkupní právo ve prospěch obce.  
Pro funkční prvky ÚSES je nárokováno předkupní právo ve prospěch obce. 
Nefunkční prvky ÚSES, nebo jejich nefunkční části jsou navrženy jako VPO - veřejně 
prospěšná opatření (viz následující tabulka): 
 

Číslo prvku ÚSES: Název prvku ÚSES: Dotčené pozemky p.č.: 

NRBK K 13 

 

„Vědice - Oblík,Raná“ 63/1, 63/16, 95, 96/2, 240/7,  

RBK 0003 „Velká Kozí Horka – K13“ 531/1, 531/5, 532, 533, 536, 546, 548, 550, 
551,  601,  

LBC 12 „Pastviště“ 616/2, 616/5, 619/3, 621/8, 621/9, 621/10 

LBK 1  

(U103, U104) 

„Od Hrádku k Velké Kozí 
Horce“ 

54, 55, 60/2, 285/29, 285/27, 285/30, 
285/32, 285/34, 300, 312, 314, 317, 318, 
336, 337, 338/2, 346/1, 346/3, 346/4, 346/6, 
346/7, 346/8, 346/9, 380/76, 380/83, 400, 
444/7, 444/8, 444/9, 444/10, 450, 455/3, 
455/4, 455/6, 455/8, 457/1, 457/27, 457/51, 
457/52, 457/54, 457/55, 469, 470, 472/1, 
473, 601/1, 1012/4 
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LBK 2 

(U 106) 

„Voračka pod Kvítelem“ 195/2, 195/3, 195/6, 195/7, 195/10, 638, 
631/11, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 
643/9, 643/10, 643/11, 643/12,643/16, 
643/17, 643/18643/14, 643/15, 643/16, 
643/17, 655, 656, 660, 662, 662/1, 667, 668, 
669, 671/1, 672, 673, 674, 675/1, 680, 
681/28, 681/29, 685, 686, 689, 691, 692, 
694, 697, 706/19, 706/22, 706/30, 741/2, 
967, 999/2, 1003 

LBK 3 

(U 174) 

„Voračka směr Dlažkovice“ 548/1, 550, 551, 552, 556/1-7, 570/3, 570/4, 
585/5, 585/6, 595/1, 595/36, 595/37, 
595/38770/5, 770/6, 770/7, 770/10, 770/11, 
770/12, 770/13, 770/14, 770/16, 803, 964, 
965/1 

LBK 4 „Mezi lány“ 612/1, 612/3, 612/6-8, 769 

LBK 5 „Ke Kvíteli“ 631/56, 631/63, 631/65, 631/66, 685/1, 
685/2, 686, 691, 692, 696, 699, 706/8, 
706/27, 719, 720, 720, 721, 722, 723, 724, 
725/1, 726/1, 728/1, 729/1, 730/1, 738/1, 
739, 744/1, 744/2, 745, 746, 747, 749/1, 
749/2 

LBK 6 

(U 175) 

„Za mlýnem“ 835/1, 835/9, 840/15, 840/23, 849/1-2, 
849/4, 849/12, 849/10, 869, 870, 871/1, 
987/1, 899/3, 902/2-5, 902/9,902/6, 
902/11,987/2 973/1-2, 973/3-4,   

LBK 7 „Pod Podhrázským rybníkem“ 840/10, 840/20, 842/1,  844/2-3, 849/5, 
849/9, 860/3-6, 872/1, 872/4-6, 875, 877/1-
3, 978, 990/2, 992 

 

Další přírodní systémy 
Vymezení cílových charakteristik krajiny dle ZÚR ÚK 

Dle členění vytvořeného v gesci MŽP ČR „Typologie české krajiny“ (2005), je území 
obce Podsedice součástí krajinných celků: 
KC5a -    CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (viz okraj 
CHKO ČS) 
KC13 -     Severočeské nížiny a pánve (vně CHKO ČS) 

 Pro oba krajinné celky jsou v ZÚR ÚK stanoveny  cílové charakteristiky krajiny a 
dílčí  kroky,  které jsou v návrhu ÚP respektovány.  

 

KC5a - CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří 
 

Charakteristika stavu krajiny:  

Krajina výrazných zalesněných vrcholů (kuželů a kup) a hlubokých údolí se 
zachovalými fragmenty přirozeného lesa, se souvislejšími plochami bezlesí, 
s vyváženým zastoupením lesních porostů, zemědělských pozemků (tradice 
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ovocnářství) a převážně malých sídel s koncentrovanou zástavbou významných 
urbanistických i architektonických hodnot. 

 

Cílové charakteristiky krajiny:  

Krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot, 
Krajina venkovská se zachovalými a rozvíjenými typickými znaky 
 

Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny (odvozené z plánu péče CHKO ČS): 

preferovat ochranu a konzervaci dochovalných hodnot (viz Plán péče o CHKO ČS) 
ve vybraných částech krajinného celku preferovat ekologicky zaměřené lesní 
hospodářství a extenzivní zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a posílení 
biodiversity, 
stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech 
zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin 
individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně 
ovlivnit 
 

Vvyhodnocení: 

a) splněno akceptováním všech dochovalých prvků strukturní zeleně 
b) v severní části území je podporováno extenzivní využívání a nově je navržen rozvoj 
včelařství 
c) splněno návrhem rozvojovývh ploch 
e) s otvírkou nových lokalit těžby se v návrhovém období ÚP nepočítá 
f) vizuálně negativně působící stavby a záměry nejsou navrhovány 
 

KC13 -    Severočeské nížiny a pánve 
 

Charakteristika stavu krajiny:  

Krajina nížin, širokých niv velkých vodních toků (Labe, Ohře) a severočeských pánví, 
lokálně s kužely (kupami) třetihorních vulkanitů, převážně intenzivně zemědělsky 
využívaná, se strukturou menších a středních sídel, často vysokých urbanistických a 
architektonických hodnot. 
 

Cílové charakteristiky krajiny:  

- krajina lokálně s vysokými přírodními krajinnými a estetickými hodnotami (nivy řek, 
vulkanity), 
- krajina venkovská i městská, 
- krajina s optimálními půdními i klimatickými podmínkami pro zemědělství, 
- krajina obnovených tradičních a dále rozvíjených krajinných hodnot. 
 

Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny: 

a) respektovat zemědělství, jako určující krajinný znak krajinného celku 
b) napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským 
hospodařením, prioritně realizovat nápravná opatření směřující k obnově ekologické 
rovnováhy (ÚSES), 
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c) napravovat či zmírňovat narušení krajiny lokálně postižené zejména velkoplošnou 
těžbou štěrkopísků, vápenců či umístěním rozsáhlých rozvojových zón ve volné 
krajině, těžbu nerostů 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 mohla poškozovat. 

Vyhodnocení:  

a) zemědělství, jako určující krajinný znak krajinného celku je v území plně 
respektováno 
b) náprava narušených krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským 
hospodařením, je realizována návrhem ÚSES a retenční nádrže 
c) velkoplošná těžba ani rozlehlé rozvojové plochy se v území nenalézají a nejsou 
navrhovány, 
d) provedeno návrhem rozvojových ploch 
e) provedeno návrhem rozvojových ploch 
f) akceptováno zejména přednostní loklizací rozvojových ploch do zastavěného území. 

CHKO České středohoří, II a IV. zóna ochrany 
Území ležící severně od komunikace I/15 Lovosice-Most se nachází ve IV. a II. zóně 
ochrany CHKO ČS. 
Dle studie „Chráněná krajinná oblast ČS – hodnocení krajinného rázu. – Mgr. Kinský 
2000“ 
je území umístěno v krajinném celku č. 38: Třebívlicko. ˇuzemí má přechodný reliéf 
mezi Českým středohořím a Českou tabulí. Důležitým rozčleňujícím prvkem jsou 
zbytky silničních stromořadí. 
Krajinné prostory tato studie nevymezuje. 
Jako bývalá významná dominanta je uváděn Vršetín – nyní devastovaný na torzo 
neovulkanického kužele. Vlastní kamenolom je uváděn jako negativní technická 
dominanta. Jako kulturní dominanta je uváděn zámek v Pnětlukách. 
 
„Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO ČS – Löw a s.r.o. 2010“  
Začleňuje řešené území do oblastí krajinného rázu 14. Odsedické úbočí. Jde o dlouhé 
jižní úbočí Solanské hory. Drobná sídla jsou pohledově exponovaná a jejich vesnický 
urbanismus je poměrně dobře zachován. Přírodním pólem jsou skupiny sopečných 
kuželů. Kulturním pólem jsou Podsedice. Osu tvoří úpatní silnice I./15.  
 
Doporučení (doslovná citace):  

- Nepovolovat růst zastavěného území sídel o více než 10% a zástavbu nepovolovat na 
krajinotvorných horizontech (Dřemčice, Chřášťany, Pnětluky a Děkovka). 

- Vůbec nerozšiřovat plochy pro rekreaci. 
- Jinak se v CHKO v zastavitelných území sídel řídit doporučeními studie (2). 
- Mimo zastavitelné území v otevřené krajině světlých a zrnitých textur nepovolovat 

žádné nadzemní stavby mimo těch, které jsou technologicky vázány na dané 
prvovýrobní využívání pozemků. 
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- Při pozemkových úpravách respektovat členění původních plužin a podle možností 
revitalizovat jejich členění na pozemky. 

- Členění lesních pólů zásadně po spádnici. 
- Stepní lada v přírodních pólech trvale udržovat a podporovat vhodným 

managementem. 
 

Místa krajinného rázu doporučená k ochraně: 
- Solanská hora a Hrádek (veduty – Löw) 
- Plešivec a Třešňovka (veduty – Löw) 
- Vršetín (veduta – Löw) 

Místa rozhledu: 
- Hrádek 
 
Vzhledem k tomu, že podmínky ochrany krajinného rázu v nezastavitelných plochách 
se mohou mít za dohodnuté s orgánem ochrany přírody pouze doložitelnou, nejlépe 
písemnou, dohodou, kterou není s ohledem na znění stavebního zákona možno 
začlenit do ÚP, je nutno výše uvedená místa krajinného rázu (vymezená 
renomovaným autorem v renomované práci „Preventivní hodnocení krajinného rázu 
na území CHKO ČS – Löw a s.r.o. 2010“), v ÚP chápat pouze jako doporučení 
k ochraně. Potřebnou budoucí písemnou dohodu by však zpracovatelé ÚP Podsedice 
(ve shodě se Správou CHKO ČS), uvítali.  
 

NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 
Není. 
 

Maloplošná chráněná území, památný strom 
ÚP akceptuje památný strom, Pnětlucký dub, k.ú. Pnětluky u Podsedic, p.p.č. , před 
zámkem, u točny autobusu, obvod: 425cm, výška 24m, stáří 200 let, registrovalo 
CHKO České středohoří.  
 

Významný krajinný prvek ze zákona (pokud není vyjádřen jinou položkou) 
Dle znění § 3 zák. 114/1992 SB. jsou významnými krajinnými prvky veškeré lesy, 
vodní plochy a toky a nivy vodních toků nacházející se v území.  
 

Zemědělství  
Ve smyslu Nařízení vlády č.262/2012 Sb. O stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu  patří k.ú. Děkovka, k.ú. Obřice, k.ú. Pnětluky u Podsedic a k.ú. Podsedice 
mezi vyjmenované „Zranitelné oblasti“ Pro ochranu vod před používáním hnojiv a 
pesticidů jsou stanoveny omezující a ochranné podmínky. K.ú. Chrášťany mezi 
vyjmenované oblasti nepatří. 
Plochy pro zemědělskou výrobu v území převažují. Jde zejména o ornou půdu. 
V severní části území jsou zastoupeny také travní porosty. Výměra  ostatních kultur 
(např. sady) je mizivá.  
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Na orné půdě jsou pěstovány převážně obiloviny a průmyslové plodiny. Část výměry 
ZPF pokrývají půdy chráněné: 
  
I: třída ochrany:       192,0174 ha (BPEJ: 10100/I., 10300/I., 10700 /I., 16100/I.) 
II: třída ochrany:      230,7591 ha (BPEJ: 10110/II., 10112/II., 10600/II., 41911/II.) 
Celkem podíl chráněných půd: 422,7765 ha, (tj.27,74%  celkové výměry území, 
1524,1461 ha). 
BPEJ s nižší třídou ochrany: 
10610/III., 10700/III., 10710/III, 11904/V., 11911/IV., 11914/IV., 12011/IV., 
12014/V., 
12041/V., 12044/V., 12054/V., 12844/V., 12854/V., 14168/V. 
40840/III., 41944/V., 42014/V., 42041/IV., 42044/V., 42054/V.,  42814/IV., 
42844/V., 43846/V., 44168/V.,  44712/IV., 44753/V. 

Lesní hospodářství 
Les pokrývá  350.0031 ha, to je 22,97% z celkové výměry řešeného území   
Lesy se nalézají v severní části území. Centrální a jižní část území je téměř bezlesá. 
V  lesních odd. 176D, 177B, 178B a 181D jsou vybrané části evidovány jako les 
ochranný.  (v trase NRBK K13). Veškeré další lesy jsou produkční. 
Pro území je k dispozici platný Lesní hospodářský plán (LHP).   

Strukturní zeleň krajiny (zeleň přírodního charakteru) 
Liniová zeleň vně zástavby: 
Mezernatý doprovod potoka Voračka (resp.Voračovka) a jeho přítoku od rozvodny. 
Doprovod potoka Rosovka a břehy Podhrázského rybníka. 
Svahy bývalého lomu a pěčina k Teplé u Obřic. 
Meze a doprovod polních cest nad Dřemčicemi. 
Mezernatý doprovod silnic n celém území. 
Strukturní zeleň krajiny (zeleň přírodního charakteru) je návrhem plně akceptována. 
 
Hlavním principem pro budoucí řešení strukturní zeleně krajiny je postupná realizace 
navržených a nyní nefunkčních prvků ÚSES. Tyto prvky budou mít po realizaci 
krajinotvornou i protierozní funkci. 
Dále lze doporučit péči o doprovodnou zeleň komunikací i toků v území, akceptování 
a rozšíření zeleně všech stávajících snosů  a melioračních příkopů, i mimo vymezený 
ÚSES. 
 

Protierozní ochrana 
 Zvyšování retenční schopnosti území a protierozní ochrana půd je významnou 
součástí péče o území. Tato péče je zakotvena v ČSN 75 4500 Protierozní ochrana 
zemědělské půdy. Dále se uplatňuje jako součást Metodiky 16/1995 Zásady 
navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu pozemkových 
úprav a zejména v metodice pro zpracování jednoduchých a komplexních 
pozemkových úprav (dále JPÚ, KPÚ).  
 Územní plán předpokládá zachování veškerých stávajících ploch s protierozní 
funkcí a doporučuje průběžné provádění pouze takových zásahů, které retenční 
schopnost území nenaruší. 
Ohrožení zemědělských půd řešeného území erozí je nejednotné. 
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V polích, kde je terén převážně plochý, je vodní eroze nevýznamná. Významná je 
možnost eroze větrné, proti které území není chráněno. Významným přínosem by 
proto byla realizace navrhovaných prvků ÚSES, které by plnily i funkci větrolamovou 
a snižovaly větrnou erozi. 
 V severní části území jsou rozlehlé svažité plochy ohrožené vodní erozí.  Tyto 
plochy jsou převážně kryté travními  porosty.  
Do doby realizace resp. zpracování a realizace KPÚ je doporučeno případné zásahy 
provádět tak aby byla posílena protierozní funkce (např. horizontálně vedené meze). 
Dále je doporučeno čištění příkopů a odstraňování zplavenin od cest. 
 V rámci projektů pozemkových úprav (JPÚ, KPÚ) dle zák. č. 221/1993 Sb. o 
pozemkových úpravách je požadováno důsledné vyhodnocení erozních poměrů a 
navržení protierozní ochrany pomocí souboru technických opatření proti vodní erozi 
na zemědělském půdním fondu v souladu s ČSN 75 4500 Protierozní ochrana 
zemědělské půdy. 
 Pro zlepšení retenčních schopností území je u Podhrázského rybníka 
navrhováno zbudování retenční nádrže..  
 
 

C) 2.3. Dopravní řešení    
 

2.3.1 Širší vztahy  
 Obsluha jednotlivých územních celků je založena na existenci silničních tahů 
nižší třídy a na komunikacích místního významu s přímým kontaktem na konkrétní 
objekty bytových resp. rodinných domů, vybavenosti apod.  
 Nadřazené silniční tahy, které jsou určeny zejména pro tranzitní dopravu, jsou 
zastoupeny pouze silnicí I/15 Most - Litoměřice - Úštěk - směr Česká Lípa. Její 
zásadní význam spočívá v zajištění přepravních vztahů mezi pánevní oblastí, 
Litoměřickem, Českolipskem a v širším pohledu i Libereckou aglomerací. 
Zastavěnými částmi obce procházejí pouze silnice třetí třídy, zajišťující dopravu 
regionálního a místního charakteru.   
Na hlavní silniční tah I/15 se Podsedice napojují prostřednictvím silnic III/23754 a 
III/23762. Obřice jsou napojeny slepou silnicí III/0156 a Chrášťany slepou silnicí 
III/0155. 
 Hlavní dopravní osou Podsedic je silnice III/23754, vedená ve směru  
Dlažkovice – Děkovka. Je to silnice místního významu s převahou obslužného typu 
dopravy. Napojuje Podsedice na nadřazenou silnici I/15. Trasa má obvyklé parametry 
kategorie doplňkového systému. Mimo intravilán obce nejsou na trase žádné podstatné 
dopravní závady. 
 Územím obce je vedena železniční trať č. 113 Lovosice – Most (regionální 
dráha). Trať je jednokolejná neelektrifikovaná. 
 Obec Podsedice patří z pohledu vazby na širší nadřazený dopravní systém k 
sídlům zařazeným do kategorie malých sídel. Vnější obslužná síť silnic třetí třídy je na 
území řešeného sídla součástí dopravního systému, který vytváří doplněk k 
nadřazeným silničním tahům. Jejich úkolem je vzájemně propojit jednotlivé obce a 
současně je navázat na hlavní dopravní síť.  
 Základní systém vnějších silničních tahů, místních komunikací a železničních 
tratí zůstane pro další časový horizont zachován.  
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2.3.2. Silniční síť 
 V řešeném území je zastoupena pouze kategorie silnic I. a III. třídy.  
V současnosti je nejvýznamnějším dopravním prvkem na území obce tah silnice I/15 
Most - Litoměřice - Úštěk - směr Česká Lípa. Zajišťuje přepravní vztahy mezi pánevní 
oblastí, Litoměřickem, Českolipskem a v širším pohledu i Libereckou aglomerací.   
 Uvedený tah první třídy je doplněn silnicemi třetí třídy. Jejich současný stav z 
větší části odpovídá normovým požadavkům na provoz, který není intenzivní a 
dosahuje nízkých zátěží. 
Silnice III/23754 Dlažkovice - Děkovka je silnicí místního významu s převahou 
obslužného typu dopravy. Napojuje Podsedice na nadřazenou silnici I/15. Na trase 
nejsou žádné podstatné dopravní závady. 
Silnice III/23762 křiž. se sil. I/15 – Vlastislav - Velemín zpřístupňuje obce, situované 
při severním okraji zájmového prostoru. Dopravní závady nejsou na trase evidovány.  
Silnice III/23763 Pnětluky napojuje Pnětluky na silnici III/23762. Silnice je v 
Pnětlukách ukončena slepě. Na trase nejsou evidovány dopravní závady.  
Silnice III/0155 Chrášťany napojuje Chrášťany na silnici I/15. Silnice je v 
Chrášťanech ukončena slepě.  Na trase nejsou evidovány dopravní závady.  
Silnice III/0156 Podsedice (křiž. se sil. I/15) – Obřice propojuje vzájemně obě sídla a 
má místní charakter. Na trase nejsou evidovány dopravní závady.  
 
V územním plánu nejsou navrženy žádné úpravy s územním dopadem. 
 

2.3.3. Síť místních komunikací  
 Do kategorie místních komunikací jsou zařazeny kromě ulic účelové cesty a 
ostatní místní komunikace ať zpevněné či s prašným krytem vozovky. Síť místních 
komunikací je přímo vázána na vnější silniční trasy, které jsou vedeny centry osídlení 
jako průtahy. Ty pak vytvářejí základní intravilánové dopravní osy s funkcí 
nadřazených místních komunikací.  
 Místní komunikace v zástavbě jsou zpevněné živičné nebo dlážděné. Ostatní 
místní komunikace na periferii a na vstupech do volné krajiny mají prašný povrch a 
jsou zpevněny štěrkem nebo mají přírodní hlinitý povrch.  

 
Navržené místní komunikace: 

Podsedice 
Nové lokality výstavby jsou napojeny na stávající komunikace a silniční průtahy, 
všechny mají navrženy přístupové komunikace a vjezdy.  
V lokalitách PD1, PD2, PD3, PD4, PD10, PD13, PD15, PD19, PD 18, PD19, PD20, 
PD21, PD22 a PD23 se počítá s přímými vjezdy ze stávajících silničních průtahů a ze 
stávajících místních komunikací, zpřístupňující uvedené lokality výstavby rodinných 
domů. 
V lokalitách PD18 a PD23 je navrženo zpracování územní studie, kde bude upřesněna 
poloha obslužných místních komunikací a poloha vjezdů do území.  
Výhybna u stávající místní komunikace, zpřístupňující lokalitu PD10 a PD11, je 
navržena na pozemcích obce (místní komunikace) a zčásti na pozemcích lokalit PD10. 
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Pro výhybnu může být zčásti využit prostor vjezdu do lokality PD10. Výhybna je 
vyvolána potřebou zkvalitnit dopravní obsluhu území s rozvojem výstavby ve 
východní části Podsedic; současné šířkové uspořádání stávající komunikace není 
kapacitní.  
Obratiště na konci slepé ulice u lokality PD11 je navrženo s ohledem na délku slepé 
komunikace a s ohledem na zúžený profil stávající MK, kde není dostatečný prostor 
pro otáčení vozidel dopravní obsluhy, hasičů apod.  
 
Chrášťany 
V lokalitě se počítá s přímým vjezdem ze stávající MK, zpřístupňující lokality 
výstavby 2 rodinných domů. 
 
Děkovka 
V lokalitě se počítá s přímými vjezdy ze stávající MK, zpřístupňující lokality výstavby 
rodinného domu zemědělské provozovny 
 
Obřice 
V lokalitě se počítá s přímými vjezdy ze stávající MK, zpřístupňující lokality výstavby 
rodinných domů. 

1.3. Železniční doprava 
V jižní části obce je vedena regionální železniční trať č. 113 Lovosice – Most. 
Železniční trať se v územním plánu nemění a nevyžaduje v ochranném pásmu dráhy 
žádné úpravy s územním dopadem.  
 

1.4. Plochy klidové dopravy 
Do klidové dopravy se řadí parkovací a odstavné plochy. 
V Podsedicích jsou parkovací možnosti vázané na dopravní prostor místních 
komunikací resp. na dopravní prostor průtahů silnic třetí třídy.  
S odstavováním vozidel v lokalitách určených pro výstavbu RD se počítá na 
pozemcích jednotlivých vlastníků konkrétních parcel.  
Nové plochy klidové dopravy nejsou v územním plánu navrženy. 

 
1.5. Cyklistická doprava 

Cyklistická doprava není na území obce registrována. V řešeném prostoru nejsou 
evidovány cyklostezky, sledované Klubem českých turistů.  
 

1.6. Pěší doprava 
Pěší provoz je soustředěn do prostoru centrální historické části obce. Přirozenými 
zdroji a cíli jsou pak dále prostory autobusových zastávek. Pěší trasy mají lokální 
význam nebo jsou součástí systému doprovodných chodníků k místním komunikacím. 
Turistické cesty jsou v severní části katastru obce u Děkovky. Červená turistická 
značka je vedena ve směru od Třebenic přes Vlastislav a Děkovku do Medvědic a 
Milešova. Modrá turistická značka je vedena z Třebívlic přes Dřemčice na zříceninu 
Hrádek u Děkovky.  



                       Odůvodnění návrhu  územního plánu Podsedice                                                          
 

                        32                                                                                                                              
- 
 

Stávající pěší trasy jsou v řešeném území obce stabilizovány a v návrhu se nemění. 
Současný stav rozhodujících pěších komunikací zůstává v sídle zachován.  
 
 
 

C) 2.4. Technická infrastruktura 
 

C) 2.4.1.  Řešení vodního hospodářství 
Návrh pro celé území je řešen v souladu se zpracovaným „Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Ústeckého kraje“ (PRVKÚK). 

Odtokové poměry 
Řešené území spadá do povodí Ohře. V řešeném území se nacházejí pramenní oblasti 
několika drobných potoků. Nejvýznamnějším je Podsedický potok který pramení 
poblíž  sídel Chrášťany a Pnětluky. Směrem jihovýchodním protéká obcí Podsedice a 
na jihovýchodě opouští řešené území. Na toku je pod obcí Podsedice vybudována 
retenční nádrž. Z  jižní části území vodu odvádí Voračka, která rovněž pramení 
v řešeném území. Potok Rosovka protéká krátkým úsekem v jižní části území.  Voda 
odtéká jihovýchodním směrem a leží na ní Podhrázký rybník.  

Zásobování užitkovou vodou 
V řešeném území není využívána užitková voda a ani do budoucna se její využití 
nepředpokládá. 
 

Zásobování pitnou vodou 
Obec  Chrášťany  má vlastní zásobování pitnou vodou včetně vlastních zdrojů. Ostatní 
obce jsou zásobovány vodou z vodovodního řadu Pe 110 procházejícího kolem silnice 
I. třídy Lovosice – Most. Jedná se o zásobní (rozváděcí) řad z prameniště Třebívlice. 
Obec Děkovka nemá veřejný vodovod a objekty jsou zásobovány z vlastních studní. 

Děkovka  
Lokalita D1  - zemědělský objekt 
Lokality D2 – 1 rodinný dům 
Obec nemá veřejný vodovod, obě lokality budou zásobovány z vlastních zdrojů 
(studní) 

Chrášťany 
Lokalita C3 – bydlení, zemědělská usedlost 
Lokalita C4 – 1 rodinný dům 
Objekty v lokalitě budou zásobovány přípojkami napojenými  na stávající vodovodní 
řad v přilehlé komunikaci. 

Obřice 
Lokalita O1  - 1 rodinný dům  
Lokality O2 – 1 rodinný dům 
Obě lokality budou zásobovány vodou z vodovodních řadů ležících v přilehlých 
komunikacích. 
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Podsedice 
Lokalita PD1 - 1 rodinný dům 
Objekt v lokalitě bude zásobován přípojkou napojenou  na stávající vodovodní řad 
v přilehlé komunikaci. 
Lokalita PD2 - 1 rodinný dům 
Objekt bude zásobován přípojkou napojenou na stávající vodovodní řad v přilehlé 
komunikaci. 
Lokalita PD3 - zemědělská usedlost, bydlení 
Objekt bude zásobován přípojkou napojenou na stávající vodovodní řad v přilehlé 
komunikaci. 
Lokality PD4 - 1 rodinný dům 
Objekty budou zásobovány novým vodovodním řadem  
Lokalita PD18 - 15 rodinných domů – lokalita bude zásobována novým vodovodním 
řadem ze severu a napojením na stávající vodovodní řad z jihu. Zokruhování a detailní 
konfigurace vodovodních řadů bude řešena v rámci územní studie. 
Lokalita PD10,  PD11 - 2 x 1 rodinný dům budou zásobovány prodloužením 
vodovodního řadu z jihu. 
Lokalita PD19, PD20 - 3 + 1 rodinné domy budou zásobovány z přilehlýcho uličních 
vodovodních řadů. 
Lokalita PD21 - 1 rodinný dům bude zásobován z přilehlého uličního vodovodních 
řadu. 
Lokalita PD22 - 1 rodinný dům bude zásobován z přilehlého uličního vodovodních 
řadu. 
Lokalita PD23 - 35 rodinných domů bude zásobováno z přilehlého uličního 
vodovodních řadu ze severu a navrženého prodloužení vodovodního řadu z jihu. 
Předpokladem je propojení (zpruhování) obou vodovodních řadů, které bude podrobně 
řešeno územní studií. 
 

Odkanalizování a čištění odpadních vod  
Žádná z obcí nemá vybudovánu souvislou kanalizační síť a čištění odpadních vod. 
V obci Podsedice je vybudována částečná dešťová kanalizace, do které jsou napojeny 
odpady z domovních čistíren (septiků). Kanalizace je vyústěna pod obcí do vodoteče.  
 V současné době je zpracován projekt a vydáno stavební povolení na 
odkanalizování a čištění odpadních vod pro obce Podsedice, Chrášťany a Obřice. Po 
vybudování této kanalizace budou zrušeny veškeré domovní čistírny (septiky) a 
žumpy, nemovitosti budou napojeny přípojkami na tuto kanalizaci.  

Děkovka 
Lokalita D1  - zemědělský objekt 
Likvidace odpadních vod bude zajištěna v rámci lokality – domovní čistírna nebo 
žumpa s likvidací OV společně s fekáliemi ze zemědělské činnosti. 
Lokality D2 – 1 rodinný dům 
Odpadní vody z objektů budou likvidovány v DČOV se vsakováním vyčištěné vody. 

Chrášťany 
Lokalita C3 – zemědělská usedlost, lokalita C4 – 1 rodinný dům 
Odkanalizování usedlosti a rodinného domu bude do navržené kanalizační stoky 
v přilehlé ulici. 
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Obřice 
Lokalita O1  - 1 rodinný dům  
Lokality O2 – 2 rodinné domy 
Obě lokality budou odkanalizovány do navržené stoky ležící v přilehlé komunikaci. 

Podsedice 
Lokalita PD1  - 1 rodinný dům 
Objekt bude odkanalizován přípojkou napojenou do navržené stoky v přilehlé 
komunikaci. 
Lokalita PD2  - 1 rodinný dům 
Objekt bude odkanalizován přípojkou napojenou  do navržené stoky v přilehlé 
komunikaci. 
Lokalita PD3  - zemědělská usedlost 
Usedlost bude odkanalizována přípojkou napojenou do navržené stoky v přilehlé 
komunikaci. 
Lokality PD4 – 1-2 rodinné domy 
Objekty budou odkanalizovány do navržené stoky v místní komunikaci z jihu 
Lokalita PD18 - 15 rodinných domů – lokalita bude odkanalizována do navržené stoky 
v místní komunikaci ze severu a napojením na navrhované kanalizační stoky z jihu. 
Odkanalizování vnitřního území lokality a detailní konfigurace kanalizačních stok 
bude řešena v rámci územní studie. 
Lokalita PD10, PD11 2 x 1 rodinný dům budou odkanalizováním do navrženého 
kanalizačního řadu z jihu. 
Lokalita PD19, PD20  3 + 1 rodinný dům 
Objekty v lokalitě budou napojeny na navrhovaný kanalizační řad v přilehlé 
komunikaci.. 
Lokalita PD21 - 1 rodinný dům bude zásobován z přilehlého uličního vodovodních 
řadu. 
Lokalita PD22 - 1 rodinný dům bude odkanalizován kanalizační přípojkou do 
navrženého kanalizačního řadu z Pnětluk na ČOV V Podsedicích. 
Lokalita PD23 - 35 rodinných domů bude zásobováno z přilehlého navrhovaného 
uličního kanalizačního řadu ze severu a navrženého prodloužení vodovodního řadu z 
jihu. Odkanalizování vnitřního území lokality a detailní konfigurace kanalizačních 
stok bude řešena v rámci územní studie. 
 
 

C) 2.5.Energetika a spoje 
 

Energetika 
 

Doporučená energetická koncepce 
 
Sídla Podsedice, Chrášťany 
 



                                                           Odůvodnění územního plánu Podsedice                    - 
 

                                                                                                                                  35                   
- 
 

Energetická koncepce všech navržených rozvojových ploch v obou sídlech zůstává 
stejná jako je u stávající zástavby, tzn., že je založena na dodávkách elektřiny 
/elektrizační stupeň A/ a zemního plynu /komplexní plynofikace/.  
Objekty, které nebudou vytápěny zemním plynem, budou využívat zásadně ekologická 
paliva nezávislá na energetických sítích (kapalné uhlovodíky, nízkosirnatý lehký topný 
olej, biomasa ve všech formách). Případné využívání hnědého uhlí bude podmíněno 
instalací ekologického kotle. Obecní vyhláškou je nutné ošetřit zákaz spalování 
odpadu. 
 
Poznámka :  
elektrizační stupeň A – elektřiny je využíváno pro svícení a běžné spotřebiče 
připojitelné přes zásuvku 
komplexní plynofikace – zemního plynu je využíváno k vaření, ohřevu vody a 
vytápění. Navrhuje se využití kombinovaných plynových kotlů /společné vytápění a 
ohřev vody/, případně akumulační ohřev vody. 
 
Sídla Děkovka, Obřice, Pnětluky 
 
Energetická koncepce všech navržených rozvojových ploch zůstává stejná, jako je u 
stávající zástavby, tzn., že je založena na dodávkách elektřiny /elektrizační stupeň B2/ 
a ekologických paliv nezávislých na síťových systémech. Případné užití elektřiny pro 
vytápění /elektrizační stupeň C/bude podmíněno souhlasem distributora elektřiny, 
který jako jediný v daném čase zná zatížení elektrorozvodů. Budou použity moderní 
systémy, např. tepelná čerpadla, akumulační či hybridní systémy. Elektrické vytápění 
nelze chápat jako plošný návrh, vyskytne se víceméně ojediněle.  
Objekty, které nebudou vytápěny elektřinou, budou využívat zásadně ekologická 
paliva nezávislá na energetických sítích (kapalné uhlovodíky, nízkosirnatý lehký topný 
olej, biomasa ve všech formách). Případné využívání hnědého uhlí bude podmíněno 
instalací ekologického kotle. Obecní vyhláškou je nutné ošetřit zákaz spalování 
odpadu. 
 
Poznámka:  
elektrizační stupeň B2 – elektřiny je využíváno pro svícení, běžné spotřebiče 
připojitelné přes zásuvku, akumulační ohřev vody a vaření 
elektrizační stupeň C – elektřiny jako u stupně B2 a pro vytápění 

 
Orientační hodnoty potřeby elektrické energie a plynu 
rozvoj. plocha elektřina plyn teplo poznámka 

kVA* MWh/ro m3/h tis.m3/rok 
C3 – zeměděl. objekt 2 1,4 2,7 2,7 na bázi plynu  
C4 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
Chrášťany 4 2,8 5,4 6,3   
D1 - zem. objekt 4 8 0 0   
D2 - 1RD 7,4 25 0 0 na bázi elektřiny tepelné čerpadlo 
Děkovka 18,8 45 0 0   
O1 - 1RD 7,4 25 0 0 na bázi elektřiny tepelné čerpadlo 
O2 - 1RD  7,4 25 0 0 na bázi elektřiny tepelné čerpadlo 
Obřice 14,8 50 0 0   
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PD01 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD02 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD03 - 1RD, zem. 
obj 

3 2 2,7 3,6 na bázi plynu  

PD04 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD18 
15RD 

30 21 31,5 55,2 na bázi plynu  

PD10 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD11 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD13 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD15 - ČOV 10 40 0 0 - odhad 
PD16 - vol. výběh 
psů 

0 0 0 0 - bez energ. 
nároků 

PD19 - 3RD 6 4,2 7,4 11 na bázi plynu  
PD20 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD21 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD22 - 1RD 2 1,4 2,7 3,6 na bázi plynu  
PD23 - 35RD 70 4,9 73,5 126 na bázi plynu  
       
MK3 - výhybna 0 0 0 0 -  
MK4 - výhybna 0 0 0 0 -  
Podsedice 137 86,7 139,4 282   
řešené území 
celkem 157,6 184,5 171,4 234   

*/ - podíl na transformačním výkonu 
 

Možnosti využití obnovitelných zdrojů energií 
 
 Současná doba a cenové relace energií a slunečních kolektorů umožňují využití 
sluneční energie pro ohřev užitkové vody. Rozptýlená zástavba v celém řešeném 
území tento typ ohřevu vody umožňuje. Vzniká tak prostor pro úsporu elektrické 
energie, zemního plynu či jiných paliv nezávislých na sítích. 
 U nově realizovaných staveb s nízkoteplotním elektrickým vytápěcím 
systémem (tepelná čerpadla) je možné během topného období využívat sluneční 
energii. Lze tak dosáhnout výrazných energetických úspor. 
Fotovoltaické elektrárny na volném prostranství nejsou navrhovány. Případné záměry 
musí být podloženy změnou územního plánu /změna funkčního využití plochy/. Na 
střechách jednotlivých objektů orientovaných jižním směrem se doporučuje umístění 
fotovoltaických panelů, případně slunečních kolektorů pro ohřev vody. 
 

Omezení rozvojových ploch energetickou infrastrukturou 
 

 Rozvojová plocha O2v sídle Obřice je omezena ochranným a bezpečnostním 
pásmem vysokotlakého plynovodu DN 500. Nelze stavět v ochranném pásmu, stavby 
v bezpečnostním pásmu možno realizovat za podmínek stanovených provozovatelem 
plynovodu. 
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Návrh elektroenergetické infrastruktury 
 

Sídlo Podsedice 
 
  Koncepce zásobování elektřinou je navržena s ohledem na minimalizaci 
výstavby vedení vysokého napětí a trafostanic vn/nn. Rozvojové plochy si vyžádají 
instalaci cca 211 kVA transformačního výkonu vn/nn. Většina rozvojových ploch je 
soustředěna ve východní a západní části sídla Podsedice. Navrhuje se výstavba nové 
distribuční trafostanice (č.11) včetně venkovní vysokonapěťové přípojky /VPS E1/ pro 
východní část sídla. Pro západní část sídla se navrhuje výstavba nové kabelové 
distribuční trafostanice (č.12) včetně kabelové vysokonapěťové přípojky. Pro 
zásobování elektřinou ostatních rozptýlených rozvojových ploch budou využity 
rezervy ve stávajících trafostanicích, případně bude zvýšen transformační výkon 
instalací výkonnějšího transformátoru.  
  Sekunderní rozvody elektřiny budou řešeny v dalším stupni projektové 
dokumentace, kdy již budou navrženy konkrétní stavby a jejich konfigurace. Budou 
realizovány jako kabelové. 

 

Sídla Děkovka, Obřice, Pnětluky, Chrášťany 
 

Rozvoj sídel si vyžádá následující orientační nárůst transformačního výkonu vn/nn: 
sídlo nárůst kVA 

Děkovka 18,8 

Obřice 14,8 

Chrášťany 4 

 

  Požadavky na nárůst transformačního výkonu jsou malé a nebude nutná 
výstavba nových distribučních trafostanic. Bude využita rezerva stávajících 
trafostanic, V případě nedostatku výkonu bude instalován transformátor vyšší 
výkonové řady, nebo bude provedena rekonstrukce trafostanice a osazena dvěma 
transformačními jednotkami. 
  Sekunderní rozvody elektřiny budou řešeny v dalším stupni projektové 
dokumentace, kdy již budou navrženy konkrétní stavby a jejich konfigurace. Budou 
realizovány jako kabelové. 
 

Návrh rozvoje plynofikace 
 
Sídla Podsedice, Chrášťany 

sídlo nárůst m3/hod 

Podsedice 139,4 
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Chrášťany 5,4 

  

  Potřebný hodinový příkon plynu pro rozvojové plochy obou sídel 
(166,1 m3/hod) bude pokryt ze stávající vysokotlaké regulační stanice se středotlakým 
výstupem.  
V sídle Podsedice budou realizovány celkem 2 uliční středotlaké plynovodní řady 
(VPS P1, P2) pro napojení rozvojových ploch PD4, PD11, PD13, PD18 a (VPS P3) 
pro napojení rozvojových ploch PD13 a PD23. Konfigurace plynovodů uvnitř ploch 
PD18 a PD23 bude řešena při konkrétní poloze jednotlivých objektů (územní studie). 
Napojení objektů na tyto nově vybudované plynovody bude realizováno přípojkami 
ukončenými na hranici pozemku investora. V přípojkové skříni bude umístěn hlavní 
uzávěr plynu, plynoměr a středotlaký regulátor plynu. 

 

Spoje 
 
Telekomunikace 

 Sídla mají kapacitní místní telekomunikační síť, která je realizovaná závěsným 
kabelem a v Podsedicích z velké části kabelem uloženým v zemi. Umožňuje pokrytí 
další poptávky po připojení telefonů či jiných služeb. Rozvoj stávající sítě do 
navržených rozvojových ploch bude řešen jako kabelový, uložený v zemi. 
Konfigurace rozvoje sítě bude řešena v dalších stupních projektové dokumentace 
(umístění soustřeďovacích bodů, případně koncentrátorů).   
 Další telekomunikační možnosti umožňují neustále se rozvíjející sítě mobilních 
operátorů a síť internetu. V tabulce je uveden orientační počet telefonních přípojek pro 
jednotlivé rozvojové plochy. 
 

 
rozvoj. plocha počet telef. přípojek rozvoj. plocha počet telef. přípojek 

C3 – zeměděl. objekt 1 PD1,2,3,4 - 4RD 8 

C4 - 1RD 2 PD10 - 1RD 2 

Chrášťany 3 PD11 - 1RD 2 

D1 - zem. objekt 1 PD13 - 1RD 2 

D2 - 1RD 2 PD15 - ČOV 2 

Děkovka 5 PD18 15RD 30 

O1 - 1RD 2 PD19 - 3RD 5 

O2 - 1RD  2 PD20 - 1RD 2 

Obřice 4 PD21 - 1RD 88 

PD01 - 1RD 2 PD22 – 1RD  

PD02 - 1RD 2 PD23 – 35RD 0 

PD03 - 1RD, zem. obj 1 Podsedice 134 
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PD04 - 1RD 2 řešené území celkem 146 

 
 

Televizní a rozhlasový program 
 Všechny rozhlasové a televizní veřejně-právní programy jsou v řešeném území 
přijímány vzdušným signálem v dostatečné kvalitě. Tyto programy jsou šířeny i 
satelitním způsobem, který umožňuje příjem velkého množství česky mluvených 
programů. Další možnosti nabízí síť internetu. 
   

Radioreléové trasy 
 Řešeným územím prochází dvě radioreléové trasy, které jsou zakresleny v 
grafické příloze. Svojí výškou nad úrovní terénu nebudou omezovat rozvoj obce 
(výstavba výškových budov se nepředpokládá). Podstatná část řešeného území se 
nachází v ochranném pásmu vojenských, blíže nedefinovaných elektronických 
technologií (šířka OP 4000 a 4300 m). Při návrhu nových staveb je nutno v územním 
řízení posoudit, zda navrhovaná výstavba nezpůsobí elektromagnetické stínění nebo 
odraz elektromagnetických vln. Jedná se zejména o stavby přesahující svojí výškou 
stávající zástavbu. 
 

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických a spojových zařízení 
 
Elektroenergetika 
 Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a 
do 35 kV včetně: 
 1. pro vedení postavené do 31. 12. 1994      10 m 
 2. pro vedení postavené po 1. 1. 1995      
 7 m 
3. pro vedení postavená po roce 2000 
  a) pro vodiče bez izolace                  7 m 
  b) pro vodiče s izolací základní                  2 m 
  c) pro závěsná kabelová vedení                         1 m 
 
Ochranné pásmo trafostanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 
 1. u všech stanic postavených do roku 1994 je ochranné pásmo 30 m. 
 2. u všech stanic postavených od 1995 do roku 2000 je ochranné pásmo 20 m. 
 3. u stanic postavených po roce 2000 s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m 
 
Plynárenství  
Ochranná pásma plynových zařízení 
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení, který činí: 
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 a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 
rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu 
 b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od 
půdorysu 
 c) u technologických objektů 4 m od půdorysu 
  
Bezpečnostní pásma plynových zařízení  
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně: 
 do DN 100 (výstavba do roku 2009)      15 m 
 nad DN 250 (výstavba do roku 2009)     40 m 
 nad DN 300 do DN 500 včetně (výstavba od roku 2010)   30 m 
Regulační stanice vysokotlaká do tlaku 40 barů včetně    10 m 
Spoje  
Telekomunikační zařízení 
 Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách 
krajního vedení. 

  
 Radiokomunikační zařízení 
 U radioreléových tras musí být zachována přímá viditelnost jejich koncových bodů. 

 
C) 2.5. Hospodaření s odpady  

Veškerý odpad je likvidován dodavatelsky, oprávněnou firmou BEC odpady s.r.o. – 
Lovosice (provozovna firmy A.S.A).  
Nebezpečný odpad se sbírán 2x ročně na základě obecní vyhlášky.  
Na tříděný odpad jsou k dispozici kontejnery ve všech částech obce s výjimkou 
Děkovky. Separovány jsou plasty, papír a sklo. 
Velkoobjemový odpad je likvidován velkoobjemovými kontejnery přistavovanými 
podle potřeby na základě objednávky obce. 
V řešeném území není provozována skládka ani sběrný dvůr.  
Návrh:  
Sběr odpadů od obyvatel a organizací a nakládání s tímto odpadem je v území vyřešen 
a nevyžaduje změny. 
 

C) 2.6. Občanské vybavení  
Monofunkční plochy pro samostatná zařízení občanského vybavení veřejné i komerční 
infrastruktury nejsou v ÚP Podsedice navrhovány. Jsou vymezeny pouze jako stavové 
plochy. Stávající zařízení jsou plošně dlouhodobě stabilizována a v zásadě pokrývají 
potřeby obce, resp. jsou agregovaná v rámci ploch bydlení, rekreace, výroby, ploch 
smíšených, což platí i pro návrh.  
 

C) 2.7. Veřejná prostranství  
V hlavním výkrese jsou vymezena veřejná prostranství s převahou zpevněných a  
nezpevněných ploch. Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb. jsou veřejným prostranstvím 
všechna náměstí, návsi, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
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vlastnictví k tomuto prostoru. Jedná se o plochy, které slouží zejména jako 
komunikační a shromažďovací prostory a dále plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích, tzn. jako nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce 
městské urbanizované zeleně k veřejnému využití. Nově je v jižní části Podsedic 
navrhována plocha vyhrazené zeleně pro volný pohyb psů. 
V Podsedicích je pro plochy č. PD18 a PD21 navrženo zpracování územních studií, 
jejíž součástí bude i návrh veřejných prostranství. 
 

C) 2.8.  Řešení požadavků civilní ochrany 
Ve spolupráci s HZS ÚK ÚO Litoměřice Ing. Pavlem Vašíčkem a starostkou obce, 
byla pro obec Podsedice zpracována „KRIZOVÁ KARTA“, kde byly vyhodnoceny 
možné krizové situace v obci. Obci Podsedice nehrozí průlomová vlna při zvláštní 
povodni a není zahrnuta do zóny havarijního plánování. Případné nouzové ubytování 
bude řešeno starostkou obce a Obcí s rozšířenou působností Lovosice. 
Ostatní případné úkoly řeší starostka obce dle možností a kapacity obce pro řešení 
krizových situací a dalších mimořádných událostí stanovených v Krizové kartě obce 
Podsedice. 
 

C) 2.9. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
V návrhu ÚP Podsedice jsou stanoveny podmínky pro využití všech ploch v řešeném 
území. V souladu se zadáním jsou stanoveny podmínky pro přípustný, podmínečně 
přípustný a nepřípustný způsob využití ploch a stanoveny podmínky jejich plošného a 
prostorového uspořádání.  
 

C) 2.10. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací  

Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit vyvlastnění, jsou v návrhu ÚP 
vymezeny stavby technické a dopravní infrastruktury a jako veřejně prospěšná 
opatření prvky ÚSES k založení, protipovodňová opatření – retenční nádrž pod 
Podhrázským mlýnem.  
 

C) 3  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  
 Územní rozvoj mimo zastavěné území je navržen převážně pro bydlení 
vesnické smíšené v Podsedicích, v ostatních sídlech Děkovce, Chrášťanech a Obřicích 
je rozvoj minimální – celkem 5 RD.  Zájem o rodinné bydlení ve vazbě na blízkost 
Lovosic, poloze na silnici I/15 s vazbou na dálnici D8, železnici, výborné krajinné 
zázemí, částečně i pracovní příležitosti je velký. Mimo zastavěné území v Podsedicích 
je rozvoj navržen na plochách navazujících na stávající zástavbu a na stávající 
technickou a dopravní infrastrukturu (4,25 ha). Největší plocha pro rozvoj rodinného 
bydlení uvnitř ZÚ se nachází v Podsedicích v prostoru západně a jihozápadně od 
centra (4,7 ha) a celkem v ZÚ činí 6.85 ha. V zastavitelném území jsou zabírány 
plochy 2 nejlepších bonit zemědělské půdy minimálně – 0,37 ha, 
 Navržená plocha pro čistírnu odpadních vod přímo navazuje na stávající 
sportovní areál, stejně tak jako prostor pro volný pohyb psů. 
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 V Chrášťanech je plocha navržených lokalit pro bydlení mimo zastavěné území 
sídla včetně nezbytné obslužné komunikace celkem 0,34 ha.   
 V Obřicích je plocha navržené lokality pro bydlení mimo zastavěné území 
sídla 0,21 ha.   
 V Pnětlukách není žádná navrhovaná plocha.  
  V Děkovce je mimo zastavěné území sídla navržena plocha pro zemědělskou 
výrobu v návaznosti na bydlení 0,18 ha.  
 
 Dle statistických údajů v období let 1950-1991 byl zaznamenán úbytek počtu 
obyvatel z 890 na 602. Současný počet obyvatel činí 665, tj. za posledních 20 let 
nárůst o 63 obyvatel díky výstavbě 3 bytovek a rodinných domů. ÚP vymezuje plochy 
bydlení pro dalších cca 240 obyvatel. Tyto počty jsou maximální, počítající 
s obložností 3 osoby na 1 RD. Zastavitelné plochy pro bydlení v Podsedicích činí 2,73 
ha, což představuje nárůst zastavěného území cca o 5%. V ostatních sídlech je to ještě 
značně méně. 
 
 Další populační vývoj obce je dán dvěma hlavními faktory, kterými jsou 
obecné tendence populačního vývoje a možnosti rozvoje obytného území. Populační 
vývoj bude poznamenán velkými úbytky hlavně po roce 2010, kdy se ocitnou v pásmu 
zvýšené úmrtnosti dnes stále nejčetnějších ročníků narození 1945-1950. K určité 
stabilizaci by mohl přispět možný rozvoj a nabídka nových obytných ploch. Zde je 
třeba říci, že obdobné úvahy o rozvoji se vedou i v dalších obcích. Proto lze počítat s 
tím, že časem dojde k situaci, že populační vývoj bude záviset na míře atraktivity, 
která je souhrnem řady faktorů od kvalitního prostředí počínaje k např. možnostmi 
zaměstnání a bydlením konče. 
 V návrhovém období tj. v časovém úseku deseti a patnácti let lze v řešené obci 
počítat s tím, že reálný počet bydlících bude v rozmezí 700 – 750 osob s tím, že jej 
může pozitivně ovlivňovat rozvoj obytného území, na který by měla být řešená obec 
připravena.  
 

D) NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., PŘÍLOHA Č. 7 
D) 1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Z hlediska širších územních vztahů má obec bezprostřední vazby na sousední město 
Třebenice a dále na Lovosice. Návrh ÚP nemá vliv na koncepce rozvoje sousedních 
obcí vyplývajících z jejich platných či rozpracovaných územně plánovacích 
dokumentací.  
Systém regionální dopravy je zastoupen silnicí I/15, železniční tratí č. 114 Lovosice - 
Most, z technické infrastruktury zásobováním vodou, plynem, systém ekologické 
stability. 
 

D) 2  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  
2.1.  Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

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

2.1.1. Požadavky na celkovou koncepci rozvoje a ochrany hodnot území (body a– i):  
 V souvislosti se schválenou nadřazenou dokumentací je komplexně řešeno celé 
správní území obce, tzn. urbanizovaná a krajinná část území a potřeba rozvoje bydlení, 
podnikání, veřejné vybavenosti. 
 Základní koncepce ÚP je dále dána potřebami vymezení nových zastavitelných ploch 
a ploch přestavby převážně s funkcí vesnického bydlení, jednak stanovením podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. Prvky dopravní a technické infrastruktury 
doplňují urbanistické řešení rozvojových lokalit tak, aby všechny části řešeného území byly 
dopravně napojeny na stávající komunikační síť a obslouženy technickou infrastrukturou. 
Součástí návrhu je řešení krajiny a vazeb krajiny a sídla. 
 Řešenými plochami nejsou dotčeny žádné nemovité kulturní památky ani přírodní 
hodnoty. Původní zástavba sídel bude zachována a zlepšena využitím nevyužitých původně 
výrobních areálů pro bydlení, drobnou výrobu, vybavenost. Charakter nové zástavby by se 
měl co nejvíce přizpůsobit charakteru původní zástavby a krajině. 
 Návrhem dochází k minimálnímu záboru 2 nejcennějších tříd ochrany zemědělské 
půdy. Při umisťování staveb musí být respektovány zásady ochrany krajiny CHKO České 
středohoří (severně od silnice I/15), plochy se nacházejí v oblasti krajinného rázu – okraj 
CHKO ČS.  
 Jsou zpřesněny nadřazené prvky ÚSES v koridorech dle „Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (ZÚR ÚK). Systém je doplněn o prvky místního významu.  
 ÚP prověřil prostorové uspořádání území. V souladu se ZÚR ÚK nalezl v jižní části 
území starosídelní krajinu s převahou zemědělského využívání. Vzhledem k tomu, že funkční 
využití odpovídá požadavkům dle ZÚR ÚK, bylo i nadále v jižní části území preferováno 
zemědělské využívání, doplněn byl rybník zlepšující vododržné funkce. V severní části území 
byly potvrzeny vysoké krajinně estetické a přírodovědné hodnoty, které byly v souladu 
s požadavky ZÚR ÚK a požadavky CHKO ČS akceptovány. ÚP nezanedbal ochranu 
panoramatických pohledů. Žádná z rozvojových ploch nenarušuje vysoký ani nízký 
pohledový horizont krajinného prostředí. 
 

2.1.2. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch (body a – e):  

 Urbanistická koncepce vychází především z poznání stavu a vývoje krajiny a sídelní 
struktury a snahy zajistit jejich vyvážený další rozvoj, tzn. mimo jiné jednoznačně vymezit 
hranice mezi zastavěným resp. zastavitelným územím a volnou krajinou s cílem zajištění její 
ochrany před negativními urbanizačními vlivy.   

 Funkční struktura sídla je zachována a je doplněna novými rozvojovými plochami 
převážně s funkcí vesnického bydlení. Prioritou je i zachování a regenerace, revitalizace 
stávajícího bytového a nebytového fondu, urbanistické struktury, historických a 
architektonických hodnot.  
 Urbanistická koncepce je zaměřena na vytvoření kompaktního urbanistického celku 
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sídla Podsedice provázaného vazbami kompozičními, komunikačními a zelení. V dalších 
sídlech jsou navrženy jednotlivé drobné lokality pro vesnické bydlení, zemědělskou výrobu.
 Územní rozvoj je navržen převážně formou individuálního bydlení vesnického 
smíšeného s podílem drobné výroby, zemědělství, služeb. Návrh počítá s vybudováním 
kanalizace a ČOV v Chrášťanech, Podsedicích a Obřicích, plochou veřejné zeleně – volný 
pohyb psů. 

 Oproti návrhu došlo na základě společného projednání, stanovisek a vyjádření 
dotčených orgánů, obce, KÚ ÚK, dalšího jednání a odborem životního prostředí a zemědělství 
KÚ ÚK, k redukci značného počtu navržených lokalit hlavně v ostatních sídlech a na 
východním okraji Podsedic. Naopak je na popud obce navrženo několik dalších ploch pro 
výstavbu rodinných domů v Podsedicích, Plochy PD5-9, k nimž byla přiřazena nová plocha 
PD18 jsou sloučeny v jedinou plochu PD18, pro níž je předepsáno územním plánem 
zpracování územní studie.  
 Největší plocha pro rozvoj bydlení je navržena na místě bývalého zemědělského areálu 
v Podsedicích na západním okraji sídla – PD23, na níž navazuje rezervní plocha bydlení - 
PD24-R. 

2.1.2.1. Obec Podsedice uplatňuje tyto požadavky (body f – l):  
 Návrh nových ploch pro bydlení, využití areálu zámku v Pnětlukách, návrh dopravní a 
technické infrastruktury, řešení veřejných prostranství, zeleň, návrh funkčního členění a 
příslušných regulativů pro další rozvoj, krajina – cesty, strukturní zeleň. 

 Všechny požadavky jsou řešeny  komplexně  i v jednotlivých specializacích v návrhu 
a odůvodnění územního plánu. 
 ÚP akceptoval veškerou veřejnou zeleň v obcích a v Podsedicích ji doplnil o plochu  
neoplocené zeleně určené k volnému pohybu psů. 
 ÚP akceptoval stávající strukturní zeleň a navrhnul její doplnění formou realizace 
nefunkčních prvků ÚSES. 
 

2.1.2.2. Požární a civilní ochrana:  
  V ÚP jsou důsledně respektovány všechny limity a požadavky vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů. V řešeném území nejsou speciální požadavky na zabezpečení 
civilní ochrany obyvatelstva.  

 Ve spolupráci s HZS ÚK ÚO Litoměřice Ing. Pavlem Vašíčkem a starostkou obce, 
byla pro obec Podsedice zpracována „KRIZOVÁ KARTA“, kde byly vyhodnoceny možné 
krizové situace v obci. Obci Podsedice nehrozí průlomová vlna při zvláštní povodni a není 
zahrnuta do zóny havarijního plánování. Případné nouzové ubytování bude řešeno starostkou 
obce a Obcí s rozšířenou působností Lovosice. Ostatní případné úkoly řeší starostka obce dle 
možností a kapacity obce pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí 
stanovených v Krizové kartě obce Podsedice. 
  Z hlediska zabezpečení obrany státu nejsou na urbanistické řešení kladeny žádné 
požadavky.  
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2.1.2.3. Požadavky vyplývající z vyhodnocení podnětů veřejnosti:  
  Návrhem územního plánu Podsedice je řešeno celé správní území obce Podsedice. V 
této souvislosti byly prověřeny všechny podněty veřejnosti na změnu funkčního využití 
pozemků a ploch podané na Obec Podsedice či Městský úřad Lovosice.  
  Podněty občanů byly zapracovány do návrhu ÚP. Oproti návrhu došlo na základě 
společného projednání, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, obce, KÚ ÚK, dalšího 
jednání a odborem životního prostředí a zemědělství KÚ ÚK, k redukci značného počtu 
navržených lokalit hlavně v ostatních sídlech a na východním okraji Podsedic. Naopak je na 
popud obce navrženo několik dalších ploch pro výstavbu rodinných domů v Podsedicích, 
z nichž nejvýznamnější je využití areálu bývalého statku na západě sídla. Plochy PD5-9, 
k nimž byla přiřazena nová plocha PD18 jsou sloučeny v jedinou plochu, pro níž stejně jako 
pro plochu PD21 areál statku je předepsáno územním plánem zpracování územní studie.  
2.1.3. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 

veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn:  
2.1.3.1. Dopravní infrastruktura: 
 Nové lokality výstavby jsou napojeny na stávající komunikace a silniční průtahy, 
všechny mají navrženy přístupové komunikace a vjezdy. V Podsedicích i všech dalších 
sídlech řešeného území je možno napojit navržené lokality na stávající silnice III. tř. a místní 
komunikace. Podrobné řešení ploch PD18 a PD23 bude předmětem zpracování územní studie. 
Lokality PD10 a PD11 jsou napojeny na stávající MK s nově navrženými výhybnami.  Na 
území obce Podsedice se nevyskytují problémy nadmístního charakteru, pro které PÚR ČR a 
ZÚR ÚK  stanoví další úkoly územního plánování. Stávající polní cesty nejsou návrhem 
územního plánu funkčně omezeny. 
 Další požadavky k řešení dopravní infrastruktury nevyplynuly z požadavků 
uplatněných dotčenými orgány, sousedními obcemi a veřejností v průběhu veřejného 
projednání návrhu zadání ani ze společného projednání návrhu ÚP. 
 Nově navržené místní komunikace odpovídají funkční skupině „C“ podle ČSN 73 
6110; při jejich realizaci musí být automaticky respektovány veškeré parametry, uvedené 
v platných normách a vyhláškách. Tím se rozumí, že budou mimo jiné dodrženy příslušné 
průjezdní profily komunikací, poloměry směrových a výškových oblouků a rozhledové 
poměry v křižovatkách tak, aby byly v souladu s požadavky na provoz všech v území 
přípustných typů vozidel (tedy i hasičů). 
 Výhybny jsou navržena na MK, zpřístupňující lokality výstavby PD10-11. Jejich 
poloha je uvedena v grafické i textové části územního plánu. Konkrétní rozměry nejsou 
předmětem územního plánu a budou upřesnění v dalších stupních dokumentace. 
 V řešeném území obce nejsou registrovány cyklostezky, evidované Klubem českých 
turistů a ani nejsou žádné nově navrženy. Cyklotrasa KČT 25 je vedena mimo území obce 
resp. se jeho území dotýká v severní části u Skalice. Z této cyklotrasy není do Podsedic 
navržena žádná odbočka; cyklisté mohou využít stávající silnice třetí třídy. Hlavní pěší trasy 
jsou v řešeném území obce stabilizovány a v návrhu se nemění – terénu mají přírodní povrch. 
 Ochranné pásmo leteckého zabezpečovacího zařízení MO ČR je uvedeno v grafické 
části dokumentace. S návrhem územního plánu není v kolizi. 
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2.1.3.2. Technická infrastruktura:  
 Na úrovni systémů je řešeno uspořádání technické infrastruktury v oborech: 
zásobování vodou, odkanalizování, odpadové hospodářství, zásobování energiemi 
(elektrickou energií, plynem a teplem) a elektronické komunikace (telekomunikace a 
radiokomunikace) příp. stavby ke snižování ohrožení území pohromami. Řešení je navrženo v 
souladu se schválenými oborovými koncepčními materiály, strategickými cíli rozvoje obce a 
krytím potřeb jejího rozvoje.  
 Požadavky na řešení:  
a) Nově navrhované lokality pro zástavbu jsou napojeny na stávající rozvody přípojkami nebo 
prodloužením řadů do prostorů navrhované výstavby. Vlastní trasy řadů v lokalitě budou 
řešeny v dalších stupních dokumentace (územní studie). Vodovod bude současně plnit i 
požární funkci, musí však být opatřen odběrnými objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 730873. 
b) Odběrní místa a zdroje vody pro hašení požárů budou  zajištěny k trvalé použitelnosti.  
c) Pro nové rozvojové plochy jsou navrženy napojovací body na systému  zásobování pitnou 
vodou v obci.  

d) Pro rozšíření stávajících  rozvodů pitné vody, staveb a zařízení jsou vymezeny  nové 
plochy a koridory jako plochy pro veřejně prospěšné stavby a zařízení.  
e) Nově navržené lokality jsou zásobeny novými vodovodní řady napojenými na stávající 
rozvody vody a vodovody budou uloženy na veřejném prostranství (komunikaci, zeleném 
pásu, apod.).  
f) Územní plán navrhnul systém odvádění a likvidace dešťových vod. V současné době je 
zpracován projekt a vydáno stavební povolení na odkanalizování a čištění odpadních vod pro 
obce Podsedice, Chrášťany a Obřice. Tento návrh byl převzat do Územního plánu. 
g) Uzemní plán, u nových rozvojových ploch, navrhnul kanalizační sítě a vymezil plochy pro 
veřejně prospěšné stavby.  
h) Likvidace dešťových vod bude řešena jejich využitím na pozemcích jednotlivých domů 
(splachování WC, zálivka a pod) nebo budou vsakovány.  
i) Odvod splaškových vod z nových lokalit bude proveden novými kanalizačními stokami 
napojenými na navrhovanou stokovou síť a kanalizační stoky budou uloženy na veřejném 
prostranství (komunikaci, zeleném pásu apod.).  
j) Při koordinaci jednotlivých sítí musí být zohledněno ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace dle vodního zákona.  
k) Územním plánem je respektován stávající systém nakládání s odpady.  
l) Územní plán prověřil kapacitu stávající rozvodné sítě VN a trafostanic a s ohledem na 
návrh nových zastavitelných ploch posoudil potřebu rozšíření rozvodné sítě a nových TS. V 
nových rozvojových plochách bude navrhováno podzemní kabelové vedení rozvodné sítě.  
m) Územní plán prověřil aktuálnost ploch vymezených dosud platným územním plánem obce 
pro veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky a vymezil nové plochy pro tyto stavby a 
zařízení jako plochy pro veřejně prospěšné stavby.  
n) Ochranná pásma energetických staveb, rozvodů a zařízení jsou  v územním plánu 
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definována jako limity využití území a při návrhu koncepce rozvoje obce jsou  zohledněny.  
o) Návrh energetické koncepce bude předem konzultován se správcem sítí, aby byl dohodnut 
případný rozsah úprav distribuční sítě, podmiňující připojení uvažovaných rozvojových 
lokalit a řešeny případné přeložky sítí pro uvolnění zájmových území. Nebylo zapotřebí 
žádných přeložek sítí.  
Návrh koncepce užití energetických médií v jednotlivých sídlech nebyl změněn. Distribuční 
elektroenergetická síť bude posílena výstavbou nové trafostanice v sídle Podsedice /východní 
okraj intravilánu/, kde je koncentrována výhledová výstavba zejména rodinných domků. Její 
realizace bude určena provozovatelem sítě s ohledem na reálnou výstavbu a reálných 
požadavcích na odběr elektřiny. 
p) Umístění nových trafostanic VN/NN  je v rámci možností voleno co nejblíže k 
předpokládanému centru odběru včetně tras vedení VN a NN.  
S ohledem na konfiguraci stávajících trafostanic je nově navržená trafostanice umístěna na 
východním okraji sídla Podsedice. Venkovní přípojka vysokého napětí pro trafostanici tak 
nebude limitovat území v intravilánu sídla.  
q) Územní plán prověřil kapacitu stávajících rozvodů zemního plynu a s ohledem na návrh 
nových zastavitelných ploch  navrhl jejich rozšíření.  
V řešeném území je provozována dostatečně kapacitní středotlaká plynovodní síť, která 
pokryje nové požadavky na odběr plynu. 
r) Ochranná pásma energetických staveb, rozvodů a zařízení jsou v územním plánu 
definována jako limity využití území a při návrhu koncepce rozvoje obce jsou zohledněny.  
s) Územní plán respektuje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.  
 

2.1.3.3. Občanská vybavenost:  
 Základní občanská vybavenost je dostatečná. Spádovost vyšší občanské vybavenosti 
zajišťují především Lovosice a Litoměřice.  
 Požadavky na řešení:  
 Územní plán převzal již existující vymezené plochy pro občanskou vybavenost, 
prověřil i aktuálnost uvažovaných ploch pro rozvoj občanské vybavenosti.  
 Monofunkční plochy pro samostatná zařízení občanského vybavení vybavenosti 
nejsou v ÚP navrhovány. Ostatní zařízení jsou vymezeny pouze jako stavové plochy: plochy a 
zařízení veřejné správy, školská a kulturní zařízení, obchodní a stravovací zařízení, sportovní 
areál. Stávající zařízení jsou plošně dlouhodobě stabilizována a v zásadě pokrývají potřeby 
obce, resp. jsou agregovaná v rámci ploch bydlení, výroby, ploch smíšených,  což platí i pro 
návrh.  
 

2.1.3.4. Veřejná prostranství 
 ÚP  vymezil veřejná prostranství a veřejně přístupné plochy zejména v okolí objektů 
občanské vybavenosti, veřejně využívaných vodních ploch apod. s důrazem na ochranu 
sídelní veřejné zeleně, nebo pro zajištění technické obsluhy území. Je navržena plocha pro 
volný pohyb psů.  
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2.1.4. 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: 
  

2.1.4.1. Ochrana přírody a krajiny: 
a) V jižní části území v souladu se ZÚR ÚK územní plán naplňuje cílovou charakteristiku 
krajiny typu KC 13 – Severočeské nížiny a pánve.  

b) V severní části území v souladu se ZÚR ÚK územní plán naplňuje cílovou charakteristiku 
krajiny typu KC5a - CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří.  
c) Územní plán nově stanovil koncepci uspořádání krajiny, která je  promítnuta do ploch  s 
rozdílným způsobem využití. K plochám  jsou  stanoveny územní podmínky pro činnosti, 
které se vzájemně doplňují, podmiňují nebo nekolidují. V těchto plochách je  stanovena 
ochrana veřejných zájmů, což znamená ochrana přírodního a kulturního dědictví a ochrana 
hodnot civilizačních, architektonických a urbanistických.  
d) Jsou  navrženy podmínky ochrany krajinného rázu. Zejména se jedná o akceptování a 
realizace prvků ÚSES všech úrovní a respektování omezení v jednotlivých zónách ochrany 
dle CHKO ČS. Při řešení jsou zohledněny hodnoty krajiny dle příslušného typu (viz výše). Do 
jižní části je vložen vododržný a krajinotvorný prvek – rybník. 
e) Územní plán prověřil aktuálnost ploch skladebných prvků územního systému ekologické 
stability dle dosud platné územně plánovací dokumentace (nadřazené ÚPD), aktualizace 
územně analytických podkladů řešeného území. Skladebné prvky místního významu ÚSES 
byly shledány jako aktuální nebo došlo k jejich velmi mírné korekci. Nefunkční části jsou 
navrženy k založení jako VPO. Skladebné prvky nadregionálního a regionálního významu 
byly upřesněny. Biokoridory jsou v požadované šíři min. 40m vedeny v koridorech, které pro 
jejich vymezení určuje ZÚR ÚK. Nefunkční části jsou navrženy k založení jako VPO. 
Hranice vstupujícího regionálního biocentra byla v území upřesněna až do úrovně parcel. 
Významné krajinné prvky jsou v koncepci uspořádání krajiny zohledněny formou vymezení 
míst a prostoru krajinného rázu a místa rozhledu.   ÚP prověřil migrační koridory pro malé 
živočichy i pro velké savce a shledal postačující migrační prostupnost území. S ohledem na 
stávající přiměřenou zastavěnost území nebylo nutno navrhovat migrační přechody ani jiná 
opatření. Nově navrhované rozvojové plochy byly umístěny tak, aby stávající migrační 
prostupnost nenarušily.  
Do odůvodnění návrhu ÚP Podsedice jsou doplněny konkrétní požadavky na respektování 
podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 
včetně vyhodnocení úkolů pro územní plánování z kap. 5 ZÚR ÚK týkajících se řešeného 
území.    
f) Územní plán prověřil funkční plochy s cílem zjistit jejich aktuálnost.  Nalezené rozdíly byly 
upraveny aktualizací. 
g) Územním plánem jsou respektovány plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES 
na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a 
ekologické stability krajiny. Byly respektovány nadřazené skladebné prvky ÚSES - NRBK 
13, RBK 0003 a RBC 1329. Tyto prvky ÚSES jsou v ÚP upřesněny. Je vyhodnocena jejich 
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funkčnost (viz tabulková část ÚSES a zákres).  Návrh realizace nefunkčních částí je úkolem 
územního plánování (viz kap. 4.7 ZÚR ÚK). Nefunkční části uvedených prvků jsou proto 
navrženy jako VPO. 
h) V zastavěném území obce územní plán nově vymezil plochy veřejných prostranství, plochy 
sídelní zeleně soukromé i veřejné. Pásy doprovodné zeleně podél komunikací a v případě 
potřeby i podél hranic stávajících areálů nejsou zvlášť vymezeny, a dále plochy významných 
krajinných prvků „ze zákona“ – lesy, vodní plochy, rybníky, údolní nivy a další.  
i) Územní plán prověřil aktuálnost údajů z Plánu ÚSES. Většina  navržených prvků  místního 
ÚSES je aktuální a byla s mírnými korekcemi v ÚP využita. Nadřazené prvky ÚSES byly 
dány do souladu se ZUR ÚK (viz předchozí odstavec). Aktualizována byla tabulková část 
všech skladebných prvků ÚSES. 
j) ÚP při řešení koncepce uspořádání krajiny nenarušuje ani neomezuje stávající migrační 
propustnost pro zvláště chráněné ani ostatní živočichy.  
k) Z úkolů pro územní plánování byl ověřen rozsah zastavitelných ploch v sídlech a 
stanoveny směry jejich využití s ohledem na kapacitní obsluhy dopravní a technickou 
infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny.  

l) Do zájmových ploch ochrany přírody a krajiny (prvky ÚSES, míst a prostorů krajinného 
rázu, VKP ze zákona atd.) není navrhováno žádné rekreační využití, které by mohlo narušit 
přírodní zájmy nebo estetické hodnoty krajiny. Rovněž není navrhován rozvoj rekreace 
omezující zemědělské využívání.  
 
2.1.4.2. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro plnění funkce 

lesa:  
 Požadavky na řešení:  
a) Územní plán prověřil  návrhem vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení územního 
plánu na zemědělský půdní fond. Lokality jsou doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře 
a bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Požadované podklady byly zpracovány ve 
smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ust. § 4 zákona a ust. § 3 a 4 vyhl.č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a přílohy č. 3 k vyhlášce, s využitím 
Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany  
horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011. 
b) Na základě těchto údajů bude, popř. nebude udělen souhlas nezemědělským využitím 
lokalit uvedených v návrhu územního plánu.  
c) Formou prvků ÚSES jsou v plochách orné půdy doplněny plochy zeleně které budou 
fungovat i jako meze, remízky, plochy nelesní zeleně, zasakovací pásy, nebo větrolamy.  

Stávající prostupnost krajiny je plně akceptována.   
Je navrženo šetrné využívání zemědělský půdní fondu.  Jsou zohledněny požadavky 
využívání dle krajinného typu  určeného v ZÚR ÚK.  Ochrana půdy je vyjádřena 
minimalizací záboru půd chráněných, kvalitu vody není žádnou rozvojovou plochou 
ohrožena. Ve prospěch retenční schopnosti území a pro zvýšení biologické rozmanitosti 
v jižní části území je navrhováno zbudování rybníka u Podhrázského mlýna.  
Jsou akceptovány plochy stávající zeleně přírodního charakteru. V jižní části ÚP rozšiřuje 
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strukturní zeleň krajiny o nově navržené prvky ÚSES.   
d) Navrhované rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití jsou podrobeny Vyhodnocení 
navrhovaného řešení na ZPF.  Návrh záboru je vyhodnocen v Odůvodnění ÚP.  K záboru ZPF 
byly navrhovány přednostně plochy ZPF s nízkým stupněm ochrany. K záboru je navrhováno 
0,0145 ha (tj.145m2) půd I.třídy ochrany a 0,3768 ha (tj. 3 768 m2) půd II.třídy ochrany. 
Celkový navrhovaný zábor chráněných půd je 5 218 m2.  

e) Územním plánem je respektováno ochranné pásmo lesa (50m od kraje lesa) a nejsou 
navrhovány zábory pozemků určených pro plnění funkce lesa.  
 

2.1.4.3. Geologie a horninové prostředí:  
Geomorfologie:  

V území je výjimečně velké množství ložisek nerostných surovin, ve kterých se těží 
polodrahokamy a vápenec. Ložisko čediče již není těženo. Dále jsou v území časté svahové 
deformace a poddolované plochy. To vše představuje příležitosti i rizika.  
 Požadavky na řešení:  
a) Jsou respektovány limity využití území vyplývající z ochrany horninového prostředí.  
 

2.1.4.4. Vodní režim:  
V území pramení drobné vodní toky. V zemědělsky využívané části území jsou potoky 
významným pozitivním krajinotvorným prvkem zasluhujícím ochranu a případné doplnění 
chybějící doprovodné vegetace.  

 Požadavky na řešení:  
a) V souladu s úkoly územního plánování, spočívající ve vytváření podmínek v území pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a 
to přírodě blízkým způsobem, prověří nový územní plán možnou ochranu u vybraných 
stávajících objektů situovaných v blízkosti vodního toku a v případě potřeby v souladu s 
ustanoveními vyplývajícími z omezení činností v záplavovém území stanoví podmínky jejich 
užívání.  
Vodoteče protékající obcí mají v řešeném území převážně pramenní oblasti. Vzhledem k 
velikosti povodí těchto toků nehrozí nebezpečí záplav. Návrhem jsou akceptovány stávající 
toky, vodní plochy i jejich břehový doprovod.V jižní části k.ú. Podsedice je navrhováno 
zbudování retenční nádrže (PD 17). 

b) Územním plánem stanovit podmínky pro vhodné využívání území s vodními plochami, 
koordinovat zájmy ochrany přírody s rekreačním potenciálem tohoto území.  
Je řešeno stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  s určením 
účelu využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání. 
c) Dle § 49 zákona č. 254/2011 Sb., o vodách v platném znění může správce významného 
vodního toku užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 8m a drobného vodního 
toku 6 m od břehové čáry pro správu a údržbu toku.  
d) Realizaci nové výstavby se podmiňuje řádným odkanalizováním v souladu s § 5 z. č. 
254/2001 Sb..  



                                                           Odůvodnění územního plánu Podsedice                    - 
 

                                                                                                                                  51                   
- 
 

e) V území určeném k zástavbě je navrženo odtokových poměrů z povrchu urbanizovaného 
území, aby zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke 
zhoršování odtokových poměrů.  
f) V územním plánu je uplatněno vyloučení některých staveb, zařízení a oplocení (dále jen 
stavby) ve smyslu § 18 odst. 5 SZ, s výjimkou těch, které slouží ke snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich důsledků: 
Za podmínečně přípustné se považuje: 
veřejná dopravní a technická infrastruktura, stavby pro zemědělství (avšak stavby, které jsou 
technologicky vázané na prvovýrobní využívání ploch, např. vybavení pastvin pastevními 
ohradníky zajišťující prostupnost krajiny pro organismy a lehkými pastevními přístřešky pro 
úkryt zvířat na pastvě, dále včelnic, včelníků, včelínů a staveb realizovaných v rámci KPÚ a 
staveb protierozních), stavby pro lesnictví – lesní cesty, stavby sloužící k ochraně lesa a 
stavby protierozní povahy, zařízení pro myslivost – krmelce, posedy, 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, stavby pro 
oblast ochrany přírody a krajiny (avšak pouze takové, které slouží zajištění předmětu ochrany 
CHKO Českého středohoří), zařízení pro rekreaci (pouze však aktivity nestavebního 
charakteru)  

 
2.1.4.5. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich 

využití, které je nutno prověřit  
a) Územním plánem bude prověřena aktuálnost ploch pro územní rezervy („výhled“), 
vyplývající z dosud platné územně plánovací dokumentace – PÚR ČR, ZÚR ÚK. Územní 
rezervy nejsou navrženy. 
b) V souladu s navrženou urbanistickou koncepcí i koncepcí veřejné infrastruktury nejsou 
vymezeny plochy pro územní rezervy a stanoveny podmínky pro využití těchto ploch.  
c) Územní rezervy nejsou vymezeny jako jeden z nástrojů etapizace rozvoje území, které 
zajistí ochranu území před nežádoucími změnami vůči uvažovaným záměrům.  
 
2.1.4.6. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění 
nebo předkupní právo  

 Územní plán vymezil plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření, nevymezil stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanace 
(ozdravění území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění 
staveb nebo jiných opatření odejmout nebo omezit v rozsahu ustanovení § 170 stavebního 
zákona. Veřejná infrastruktura je zřizována a využívána ve veřejném zájmu. Tento fakt je 
zohledněn při vymezování veřejně prospěšných staveb.  
Veřejně prospěšné stavby jsou územním plánem vymezeny pro:  
- všechny navržené komunikace pro obsluhu rozvojových ploch, koridorů inženýrských sítí a 
objektů technického vybavení území včetně napojení rozvojových ploch;  
- stavby veřejné infrastruktury určené k rozvoji a ochraně území.  
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Veřejně prospěšná opatření jsou územním plánem vymezena:  
- pro založení prvků ÚSES, k ochraně krajinářsky cenných území, k založení veřejné zeleně a 
nových veřejných prostranství, ke zvyšování retenčních schopností a k ochraně území před 
povodněmi.  
V ÚP Podsedice nebyly vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření 
s předkupním právem. 
 Požadavky na řešení:  
a) Územní plán prověřil aktuálnost ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření vymezených územně plánovací dokumentací (PÚR ČR, ZÚR ÚK). 
Jedná se o NRBK K 13, RBK 0003, navržené jako VPO. 
b) Územní plán komplexně prověřil dopravní koncepci správního území obce Podsedice, 
zejména s ohledem na již realizovaný systém komunikací k rozvojovým lokalitám. ÚP navrhl 
další plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy s cílem vyřešit 
dopravní obslužnost celého správního území obce Podsedice. Jedná se pouze o 2 výhybny na 
MK k lokalitám PD10, PD11. 
c) Územní plán rovněž komplexně prověřil koncepci technické infrastruktury, zejména s 
ohledem na již realizované trasy rozvodů a zařízení v oblasti vodního hospodářství a 
energetiky. ÚP navrhl doplnění infrastruktury pro napojení navrhovaných ploch. 
d) Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR ÚK se v ÚP nevyskytují .  
 

2.1.4.7. 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  

a) Vymezení ploch, u kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu, se nepředpokládá. Tyto plochy nejsou ÚP vymezeny. 
b) Pokud bude uplatněn požadavek na pořízení územní studie, bude v návrhu územního plánu 
stanovena lhůta pro její pořízení.  
V ÚP Podsedice jsou vymezeny 2 plochy, v nich bude o rozhodování o změnách jejich využití 
podmíněno zpracováním územní studie. Jedná se o plochu PD18 (Podsedice východ) a PD23 
(Podsedice západ, statek). Lhůta na pořízení územní studie od vydání ÚP je stanovena na 4 
roky. 

c) Územní plán nevymezil plochy, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno uzavřením smlouvy o parcelaci.  
 

2.1.4.8.  Případný požadavek na zpracování variant řešení  
a) Z dosud uplatněných požadavků obce Podsedice ani z vyhotovených nezbytných 
doplňujících průzkumů a rozborů nevyplynula potřeba prověřit řešení ve variantách.  
 

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

a) Územní plán je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, a to zákonem č. 
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a 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  
2.4.1.10.. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území  
a) Z provedených doplňujících průzkumů řešeného území ani z vyhodnocení již realizovaných 
záměrů v obci nevyplynul požadavek na řešení novým územním plánem, který by vyžadoval 
vyhodnocení návrhu územního plánu Podsedice z hlediska udržitelného rozvoje území. 
Realizovaná výstavba rodinných domů nevytváří negativní vliv na navazující území obce.  
b) K návrhu zadání ÚP Podsedice nebyly prozatím uplatněny požadavky na vymezování 
ploch pro záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů.  
 

2.4.1.11. Ostatní  
Ustanovení § 56 stavebního zákona určuje, je-li při zpracování a projednávání návrhu zadání 
nebo návrhu územního plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí 
zastupitelstva obce, a činnost pořizovatele je zajišťována podle § 6 odst. 1 písm. c), je 
pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce, pro kterou je 
územní plán pořizován, návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu, pokud 
zastupitelstvo obce při zadání územního plánu neurčí delší dobu. Na základě tohoto 
ustanovení § 56 zastupitelstvo obce stanovuje novou lhůtu a to 2 roky. 

. 

D) 3 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
Nejsou navrhovány 
 

D4) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  
(dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu a Společného 
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.) 
 
OSNOVA: 
 
1. ÚDAJE O POZEMCÍCH DOTČENÉ PŮDY, 
1.1. Celkový rozsah ploch určených k rozvoji obce a pro krajinnou zeleň, 
1.2. Podíl ZPF v plochách určených k rozvoji obce a pro krajinnou zeleň, 
1.3. Údaje o druhu pozemků ZPF určených k zástavbě a pro krajinnou zeleň, 
1.4. Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ, třídě  ochrany ZPF,   
2. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY, 
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3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, 
4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF V ÚZEMÍ, ÚSES, CHKO, 
5. HRANICE ÚZEMNÍCH OBVODŮ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ,  
6. ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ, 
7. HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POZEMKOVÁ DRŽBA, 
8. PROTIEROZNÍ OCHRANA 
9.PODKLADY 
 
 
 
1. ÚDAJE O POZEMCÍCH DOTČENÉ PŮDY 
 
REKAPITULACE: 
celková výměra rozvojových ploch:          12,4699 ha  
nepodléhá vyhodnocení:              7,9859 ha 
 
výměra ZPF podléhající vyhodnocení:                             4,4840 ha 
z toho uvnitř zastavěného území:       0,0 ha 
výměra půd I.tř. ochrany        0,0145 ha 
výměra půd II.tř. ochrany        0,3768 ha 
výměra záboru PUPFL:        0,0 ha 
 
1.1. Celkový rozsah ploch určených k rozvoji obcí  
Pro rozvoj obce a obecních částí je navrhována plocha celkové výměry 13,3092 ha.       
Tato plocha zahrnuje zemědělské i nezemědělské pozemky ležící vně nebo uvnitř 
zastavěného území. Zemědělské pozemky určené pro bydlení, ležící uvnitř 
zastavěného území, a pozemky uvnitř zastavěného území do 2000 m2, dle Společného 
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP červen 2011, nepodléhají vyhodnocení 
předpokládaných důsledků řešení na ZPF. 
 
 
1.2. Podíl ZPF v plochách určených k rozvoji obcí  
K záboru ZPF vyčísleném dle  „Společného metodického doporučení Odboru 
územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP 
z července 2011“ je navrhováno 4,4840 ha.  
 
Při akceptování uvedených Zásad řešení záboru ZPF nejsou uvnitř zastavěného území 
navrhovány žádné rozvojové plochy, které by podléhaly vyhodnocení důsledků řešení 
na ZPF. 
 
Podrobné údaje přináší přiložené tabulky zpracované dle „Společného metodického 
doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a 
půdního prostředí MŽP z července 2011.“ 
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Tabulka „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“ 
 
 
Katastrální území: Chrášťany u Dřemčic         Název části obce: 
 
 
 
Číslo 
lokality 

 
 
Způsob využití 
plochy 

 
Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

 
 
Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

C4 Plochy bydlení 0,3449 0 0 0 0 0,3449 0 0 0  0,0861 0,2588 0 

Plochy bydlení celkem: 0,3449 0 0 0 0 0,3449 0 0 0 0 0,0861 0,2588 0 

C3 
Plochy výroby  a 
skladování 
(zemědělský 
objekt) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plochy výroby a 
skladování 
(zemědělský objekt) 
celkem: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
k.ú. Chrášťany, 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

0,3449 0 0 0 0 0,3449 0 0 0 0 0,0861 0,2588 0 
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Katastrální území:  Děkovka           Název části obce: 
           
 
 
Číslo 
lokality 

 
 
Způsob využití 
plochy 

 
Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

 
 
Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

D2 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plochy bydlení celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D1 
Plochy výroby  a 
skladování 
(zemědělský 
objekt) 

0,1849 0,1849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1849 0 

Plochy výroby a 
skladování 
(zemědělský objekt) 
celkem: 

0,1849 0,1849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1849 0 

 
k.ú. Děkovka 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

0,1849 0,1849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1849 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           Odůvodnění územního plánu Podsedice                    - 
 

                                                                                                                                  57                   - 
 

Katastrální území:  Obřice           Název části obce: 
 
 
 
Číslo 
lokality 

 
 
Způsob využití 
plochy 

 
Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

 
 
Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

O1 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O2 Plochy bydlení 0,2112 0,2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1869 0,0243 0 

Plochy bydlení celkem: 0,2112 0,2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1869 0,0243 0 

  
k.ú. Obřice 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

0,2112 0,2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1869 0,0243 0 

 
 
Katastrální území: Pnětluky u Podsedic         Název části obce: 
 
 
 
 
 
Číslo 
lokality 

 
 
Způsob využití 
plochy 

 
Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

 
 
Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

k.ú. Pnětluky 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



                       Odůvodnění návrhu  územního plánu Podsedice                                                          
 

                        58                                                                                                                              - 
 

Katastrální území: Podsedice           Název části obce: 
  
 
 
Číslo 
lokality 

 
 
Způsob využití 
plochy 

 
Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

 
 
Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

PD1 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PD2 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PD3 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PD4 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PD10 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PD11 Plochy bydlení 0,3594 0,3594 0 0 0 0 0 0 0 0,3594 0 0 0 

PD13 Plochy bydlení 0,2130 0,2130 0 0 0 0 0 0 0,2130 0 0 0 0 

PD18 Plochy bydlení 2,0101 1,3127 0 0 0,1880 0,5094 0 0 0 2,0101 0 0 0 

PD19 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PD20 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PD21 Plochy bydlení 0,1274 0,1274 0 0 0 0 0  0,1274 0 0 0 0 

PD22 Plochy bydlení 0,5005 0,5005 0 0 0 0 0  0,0364 0,4640 0 0 0 

PD23 Plochy bydlení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plochy bydlení celkem: 3,2104  2,5130 0 0 0,1880 0,5094 0 0 0,3768 2,8339 0 0 0 

PD14 
Plochy 
infrastruktury 
(bioplyn. Stanice) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PD15 
Plochy 
infrastruktury 
(ČOV) 

0,5060 0,5060 0 0 0 0 0 0,0145 0 0,4915 0 0 0 
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Číslo 
lokality 

 
 
Způsob využití 
plochy 

 
Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

 
 
Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

Plochy technické 
infrastruktury celkem: 0,5060 0,5060 0 0 0 0 0 0,0145 0 0,4915 0 0 0 

MK3 Plochy dopravní 
infrastruktury 0,0266 0,0266 0 0 0 0 0 0 0 0,0266 0 0 0 

MK4 Plochy dopravní 
infrastruktury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plochy dopravní 
infrastruktury celkem: 0,0266 0,0266 0 0 0 0 0 0 0 0,0266 0 0 0 

PD16 
Plochy opatření 
v krajině – volný 
pohyb psů 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plochy opatření 
v krajině celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
k.ú. Podsedice 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

3, 7430 3,0456 0 0 0,1880 0,5094 0 0,0145 0,3768 3,3520 0 0 3,9675 

 
 
Správní území obce Podsedice 
 
 
 
Katastrální území: 

 
Celkový 
zábor 
ZPF (ha) 

 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

 
 
Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

 
k.ú. Chrášťany, 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

0,3449 0 0 0 0 0,3449 0 0 0 0 0,0861 0,2588 0 

 
k.ú. Děkovka 0,1849 0,1849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1849 0 
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Katastrální území: 

 
Celkový 
zábor 
ZPF (ha) 

 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

 
Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

 
 
Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

ZÁBOR ZPF CELKEM 
 
  
k.ú. Obřice 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

0,2112 0,2112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1869 0,0243 0 

 
k.ú. Podsedice 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

3, 7430 3,0456 0 0 0,1880 0,5094 0 0,0145 0,3768 3,3520 0 0 3,9675 

k.ú. Pnětluky 
ZÁBOR ZPF CELKEM 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
C E L K E M : 
 

4,4840 3,4417 0 0 0,1880 0,8543 0 0,0145 0,3768 3,3520 0,2730 0,4680 3,9675 
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1.3. Údaje o druhu pozemků ZPF určených k zástavbě   
 
K zástavbě je navrhována zejména orná půda, méně zahrady, ovocný sad a trvalé 
travní porosty.   

  

kultura celkový zábor /ha/ 

Orná půda 3,4417 
Zahrady 0,1880 
Ovocný sad 0,8543 
TTP - 
CELKEM 4,4840 
les 0 
 
 

1.4. Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ, třídě ochrany ZPF   
 

Ve smyslu Nařízení vlády č.262/2012 Sb. O stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu  patří k.ú. Děkovka, k.ú. Obřice, k.ú. Pnětluky u Podsedic a k.ú. Podsedice mezi 
vyjmenované „Zranitelné oblasti“ Pro ochranu vod před používáním hnojiv a pesticidů jsou 
stanoveny omezující a ochranné podmínky. K.ú. Chrášťany mezi vyjmenované oblasti 
nepatří. 

V navrhovaných rozvojových plochách jsou zastoupeny následující bonitované půdně 
ekologické jednotky (BPEJ) s  uvedenou třídou ochrany. 
Typ půdy udává druhé a třetí číslo kódu BPEJ (tzv. hlavní půdní jednotka: HPJ).  
 

BPEJ 
třída 
ochrany 
ZPF 

 

HPJ Popis HPJ 

10600 II. 06 Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých 
substrátech (jílech, slínech, karpatském flyši a tercierních 
sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním 
horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového 
převlhčení v prou 

 

10610 III. 
06 

 

10710 III. 

07 Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě 
pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých 
substrátech, seloprofilově velmi těžké, bezskeletové, často 
povrchově periodicky převlhčované 

 

11914 IV. 

19 Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a 
tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách, středně 
těžké až těžké, slabě až středně skeletovité,s dobrým vláhovým 
režimem až krátkodobě převlhčené. 
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BPEJ 
třída 
ochrany 
ZPF 

 

HPJ Popis HPJ 

12011 IV. 20 Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, 
kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých 
substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech a 
podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale 
i středně skeletovité, často i slabě oglejené 

 
42041 IV. 20  
12014 V. 20  
42044 V. 20  

42844 V. 

28 Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na 
bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně 
středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými 
vlhkostními poměry, středně hluboké. 

 

16100 I. 
61 Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních 

uloženinách, sprašových hlínách, spraších, jílech i slínech, těžké i 
velmi těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení 

 

 
Lokalizaci hranice BPEJ a třídy ochrany ZPF upřesňuje grafická část.  

 

Zábor chráněných půd: 
K záboru je navrhováno 4,8564 ha (tj.48564 m2) půd I.třídy ochrany a 0,3404 ha (tj. 
3404 m2) půd II.třídy ochrany. 
Celkový navrhovaný zábor chráněných půd je 0,2275 ha (tj.2275 m2). 
 
 
2. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY  
 
Rozvojová plocha PD17 v k.ú. Podsedice (retenční nádrž) je z části umístěna do 
prostoru meliorované orné půdy. Výměra meliorované půdy navrhované k záboru činí 
3,9675ha. 
 
 
3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY 
 
Na rozvojových se nenalézá žádné zařízení (silážní jáma, zpevněné polní hnojiště, 
rampa, apod.) sloužící zemědělské výrobě.  
 
 
4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF V ÚZEMÍ, ÚSES, CHKO 
 
Rozvojové plochy nenarušují žádnou z účelových polních cest. 
 
ÚSES, OP 
Rozvojová plocha PD17 v k.ú. Podsedice je navržena pro zbudování retenční nádrže, 
která vytvoří soustavu se sousedícím Podhrázským rybníkem. Podhrázský rybník je 
biocentrem místního významu LBC 19 (U61, U62). 
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Lokalita teplomilných bylin v jižní části území je součástí skladebných prvků ÚSES a 
není řešením dotčena. 
Lokalita opuštěné pískovny s výskytem chráněných druhů živočichů není řešením 
dotčena. 
 
5. HRANICE ÚZEMNÍCH OBVODŮ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 
 
Hranice řešených katastrálních území je vyznačena v grafické části. 
Územní obvody nejsou vymezeny. 
 
6. ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  
 
K rozvoji obce a obecních částí jsou navrhovány převážně plochy ležící uvnitř 
zastavěného území (ZÚ), nebo ostatní plochy. 
Viz následující porovnání celkové výměry a výměry záboru ZPF v jednotlivých 
plochách: 

 
  
POROVNÁNÍ ZÁMĚRŮ A JEJICH VLIVU NA ZPF: 
k.ú. číslo 

plochy 
funkce kód Výměra 

celkem 
/ha/: 

Výměra 
záboru 
ZPF  /ha/: 

Chrášťany C3 zemědělsky objekt SV 0,0727    0 
Chrášťany C4 bydlení SV 0,3449    0,3449 
Děkovka D1 zemědělský objekt VZ 0,1849    0,1849 
Děkovka D2 bydlení SV 0,2831    0 
Obřice O1 bydlení, garáž SV 0,0372    0 
Obřice O2 bydlení SV 0,5291    0,2112 
Podsedice PD1 bydlení SV 0,1390    0 
Podsedice PD2 bydlení SV 0,0868    0 
Podsedice PD3 bydlení, zemědělský objekt SV 0,1494    0 
Podsedice PD4 bydlení,  SV 0,2745    0 
Podsedice PD10 bydlení SV 0,3045    0 
Podsedice PD11 bydlení SV 0,3590    0,3590 
Podsedice PD13 bydlení SV 0,2130    0,2130 
Podsedice PD14 Bioplynová stanice VE 0,5336    0 
Podsedice PD15 čistírna odpadních vod TO.1 0,5808    0,5060 
Podsedice PD16 veřejná zeleň, volný pohyb psů PZ 0,3463    0   
Podsedice PD17 retenční nádrž  WT 5,4764    4,8419 
Podsedice PD18 bydlení SV 2,3188    2,0101 
Podsedice PD19 bydlení SV 0,7056    0 
Podsedice PD20 bydlení SV 0,2064     0 
Podsedic PD21 bydlení SV 0,1274    0,1274 
Podsedice MK3 obratiště DS 0,0285    0,0266 
Podsedice MK4 výhybna DS        0,0075    0 
CELKEM        13,3094    8,8173 
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Všechny rozvojové plochy vyjma D1 a D2 leží v CHLÚ.  
Všechny rozvojové plochy nad silnicí I/15 leží ve IV. zóně CHKO., 
v oblastech kraj. rázu. Zvýšená ochrana kraj. rázu  je zejména v plochách D1 a D2.    
 
Zdůvodnění návrhu jednotlivých ploch:  
 

Chráštany u Dřemčic: 
C3 Navrhovaný zemědělský objekt leží na nezemědělských pozemcích uvnitř zastavěného 

území. Této rozvojové plochy se vyhodnocení vlivu záboru na ZPF netýká. 
C4   Plocha pro bydlení je navrhována na zemědělské půdě nízkých stupňů ochrany. Tato 

rozvojová plocha doplňuje na východní okraj stávající zástavbu. Záměrem návrhu je 
podpora udržení obyvatelstva ve venkovských sídlech. 
 
      Děkovka: 

D1 Plocha pro objekt zemědělské výroby, navazuje na zastavěné území, doplňuje půdorys 
obce. Leží na zemědělských pozemcích nejnižší bonity. Záměrem návrhu je podpora 
pracovních příležitostí ve venkovských sídlech. 

D2 Plocha pro bydlení je navrhována v zastavěném území na nezemědělských pozemcích. 
Této rozvojové plochy se vyhodnocení vlivu záboru na ZPF netýká. 

        
   Obřice: 
O1 Plocha pro bydlení je navrhována v zastavěném území na nezemědělských pozemcích. 

Této rozvojové plochy se vyhodnocení vlivu záboru na ZPF netýká. 
O2 Plocha pro rezidenční bydlení je navrhována převážně jako přestavba starého 

rezidenčního sídla v zastavěném území. Částečně však rozvojová plocha přesahuje vně 
zastavěného území na zemědělskou půdu nízkých bonit.  Návrh této rozvojové plochy 
vhodně doplňuje půdorys obce. Záměrem návrhu je podpora udržení obyvatelstva ve 
venkovských sídlech a podpora povědomí vysokých, rezidenčních, hodnotách území. 

 
   Podsedice: 
PD1 Plocha pro bydlení je navrhována na pozemcích zahrad uvnitř zastavěného území a 

proto nepodléhá vyhodnocení vlivu na ZPF. 
PD2 Plocha pro bydlení je navrhována v zastavěném území na nezemědělských pozemcích. 

Této rozvojové plochy se vyhodnocení vlivu záboru na ZPF netýká. 
PD3 Plocha smíšená obytná je navrhována v zastavěném území na nezemědělských 

pozemcích. Této rozvojové plochy se vyhodnocení vlivu záboru na ZPF netýká. 
PD4 Plocha pro bydlení je navrhována na pozemcích orné půdy v zastavěném území a 

proto nepodléhá vyhodnocení vlivu na ZPF. 
PD10 Plocha pro bydlení je navrhována v prostoru sadu, ležícího uvnitř zastavěného území. 

Tato rozvojová plocha nepodléhá vyhodnocení vlivu na ZPF. Záměrem návrhu je 
podpora udržení obyvatelstva ve venkovských sídlech. 

PD11 Plocha pro bydlení je navrhována vně zastavěného území na zemědělských pozemcích 
nechráněné půdy. Navrhovaná zástavba přiléhá k nynějšímu zastavěnému území. 
Záměrem návrhu je podpora udržení obyvatelstva ve venkovských sídlech. 

PD13 Plocha pro bydlení je navrhována vně ZÚ na zemědělských pozemcích chráněné půdy.  
 Zemědělská půda zde leží v ostrém trojúhelníku křížení železniční trati a komunikace 

a je obtížněji obhospodařovatelná. Záměrem návrhu je podpora udržení obyvatelstva 
ve venkovských sídlech. 
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PD15 Plocha pro ČOV je navrhována na rozhraní zastavěného území. Vně ZÚ leží na 
převážně zemědělských půdách, avšak okrajově, výměrou 145m2 vstupuje půdy I. 
třídy ochrany. Záměrem návrhu je bezpodmínečná potřeba zvýšení úrovně komunální 
hygieny venkovských sídel. 

PD16  Plocha pro volný pohyb psů nebude oplocena a nebude požadována změna kultury 
(travní porost). Zemědělské využívání (seč trávy) zůstane zachováno. 

PD18 Plocha pro bydlení vyplňuje z převážné části nezastavěnou enklávu zemědělské půdy 
nízkých bonit, vklíněnou do zástavby SV části obce. Záměrem návrhu je podpora 
udržení obyvatelstva ve venkovských sídlech. 

PD19 Plocha pro bydlení je navrhována v prostoru zahrad v proluce mezi plochou PD10 
(rozestavěno) a stávající zástavbou, ležících uvnitř zastavěného území. Tato rozvojová 
plocha nepodléhá vyhodnocení vlivu na ZPF. Záměrem návrhu je podpora udržení 
obyvatelstva ve venkovských sídlech. 

PD20 Plocha pro bydlení je navrhována v prostoru zahrady v proluce mezi stávající 
zástavbou, leží uvnitř zastavěného území. Tato rozvojová plocha nepodléhá 
vyhodnocení vlivu na ZPF. Záměrem návrhu je podpora udržení obyvatelstva ve 
venkovských sídlech. 

PD21 Plocha pro bydlení je navrhována vně zastavěného území na zemědělských pozemcích 
chráněné půdy. Navrhovaná zástavba přiléhá k nynějšímu zastavěnému území. 

 Plocha nevyžaduje dopravní a technickou infrastrukturu. Záměrem návrhu je podpora 
udržení obyvatelstva ve venkovských sídlech. 

PD22 Plocha pro bydlení je navrhována vně zastavěného území na zemědělských pozemcích 
chráněné půdy. Navrhovaná zástavba přiléhá k nynějšímu zastavěnému území. 

 Plocha nevyžaduje dopravní a technickou infrastrukturu. Záměrem návrhu je podpora 
udržení obyvatelstva ve venkovských sídlech 

PD23 Plocha pro bydlení je navrhována na pozemcích bývalého zemědělského areálu 
(brownfield) uvnitř zastavěného území a proto nepodléhá vyhodnocení vlivu na ZPF 

MK3, MK4 Výhybna a točna jsou budovány na půdách nižších bonit, případně jsou 
lokalizovány v zastavěném území. 

 
   Pnětluky: 
 Bez návrhu rozvojových ploch. 
  

Návrh zastavitelných ploch respektuje zásady ochrany zemědělského půdního fondu 
ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF s cílem nenarušovat organizaci 
zemědělského využití ploch, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě 
zemědělských účelových komunikací. Zábor nejkvalitnějších půd je požadován jen 
v nezbytných a odůvodněných případech. 
 
Zábor PUPFL není navrhován. 
 
 
 
7.  HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POZEMKOVÁ DRŽBA 
 
Zákres hranice zastavěného území je součástí grafických příloh. Navrhované 
rozvojové plochy leží uvnitř i vně zastavěného území. 
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Plochy ležící uvnitř zastavěného území jsou převážně na nezemědělských pozemcích, 
případně dle  „Společného metodického doporučení Odboru územního plánování 
MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011“ 
nepodléhají vyhodnocení záboru na ZPF. 
Plochy navržené k zástavbě jsou majetkem soukromých nebo právnických osob. 
 
8. PROTIEROZNÍ OCHRANA 
 
Navrhované řešení neovlivní hydrologické a odtokové poměry v území. 
Zvyšování retenční schopnosti území a protierozní ochrana půd je významnou součástí 
péče o území. Tato péče je zakotvena v ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské 
půdy. Dále se uplatňuje jako součást Metodiky 16/1995 Zásady navrhování územních 
systémů ekologické stability v rámci procesu pozemkových úprav a zejména 
v metodice pro zpracování jednoduchých a komplexních pozemkových úprav dle zák. 
č. 221/1993 Sb. o pozemkových úpravách a Souboru technických opatření proti vodní 
erozi na zemědělském půdním fondu v souladu s ČSN 75 4500 Protierozní ochrana 
zemědělské půdy.  
Územní plán předpokládá zachování veškerých stávajících ploch s protierozní funkcí a 
doporučuje průběžné provádění pouze takových zásahů, které nenaruší retenční 
schopnost území. 
Je doporučeno případné zásahy do ploch ZPF provádět pouze tak, aby byla posílena 
protierozní funkce. Samostatná protierozní opatření navrhována nejsou. 
 
 
9. PODKLADY 
 
ÚP Podsedice, návrh -  v rozpracovanosti 04/2017. 
 

E) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Připomínky a námitky podané k návrhu ÚP Podsedice – veřejné projednání dle § 
52 stavebního zákona: 
1) Mgr. Zbyněk Marjanko, Podsedice 27, 411 15 Třebívlice – podáno na 
podatelnu MěÚ Lovosice dne 26. 05. 2017, č. ev.: MULO 19783/2017 

 

Text námitky: 
Podání námitky k územnímu plánu Podsedice 

 

Tímto dávám námitku proti návrhu územního plánu Podsedice. Jedná se o LV 787, 
parcelu 892/1 o výměře 4442 m2, k.ú. Podsedice. Při veřejném projednávání jsem podal 
návrh na zarhnutí stavby dvojdomu na uvedené parcele. Toto nebylo zahrnuto do 
územního plánu.  
Požaduji alespoň zaspání parcely p.č. 892/1 v k.ú. Podsedice v územním plánu jako 
plochy určené pro individuální rekreaci, s možností výstavby rekreační stavby, což bylo 



                                                           Odůvodnění návrhu územního plánu Podsedice                    
- 
 

                                                                                                                                  67                   
- 
 

při ústním projednání předběžně odsouhlaseno všemi přítomnými (dne 22. 05. 2017). 
Jedná se o plochu vedenou jako manipulační plocha (ostatní plocha), v minulosti zde 
stál ovčín, myslivna a o několik metrů dále nyní zbouraný Podhrázký mlýn. Potřebné 
energie pro zamýšlenou stavbu k individuální rekreaci bych zajistil pomocí ostrůvkovité 
soběstačnosti.  

 

N á m i t k a  s e  v  c e l é m  r o z s a h u  z a m í t á 
 

Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 892/1, k.ú. Podsedice je veden v návrhu ÚP Podsedice jako lokální 
biocentrum LBC 19/1055/U62 „Podhrázký mlýn“. Toto lokální biocentrum je součástí 
územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“). Územní systém ekologické 
stability má v České republice již dvacetiletou historii; v roce 1992 byl včleněn do 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a 
stal se tak jedním z hlavních pilířů obecné ochrany. Zákon o ochraně přírody a krajiny 
definuje ÚSES v § 3 odst. 1, písm. a) jako „vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability“. 
Vymezování ÚSES je proto prováděno i tam, kde v reálném čase nejsou přítomny 
přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy, ale vybrané plochy mají potenciál pro vznik 
přirozeného ekosystému a je nezbytné je chránit pro následná opatření směřující k 
jejich obnově. Zákon proto pamatuje i na tyto aktivity a v ustanovení § 4 odst. 1 uvádí, 
že „vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci 
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení 
provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního 
hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a 
uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát“. Budování ÚSES stále a zcela 
zaslouženě patří mezi ceněné a respektované nástroje ochrany přírody a krajiny.  
Veřejný zájem na vymezení (a následné realizaci – ať již formou založení či zlepšení 
současného stavu) je nadřazen zájmu soukromému. 
Zahrnutím pozemku pro bydlení by bylo v rozporu s dlouhodobými cíli rozvoje obce 
zakotvené v urbanistické koncepci ÚP Podsedice.  
 

Připomínky a námitky podané k opakovanému návrhu ÚP Podsedice – veřejné 
projednání dle § 52 stavebního zákona:  
 

1) MUDr. Jindřich Lahovský, U Albrechtova vrchu 1252/42, 155 00 Praha 5 a Dr. 
Josef Černohlávek, U Dívčích hradů 22, 155 00 Praha 5 – podáno na podatelnu MěÚ 
Lovosice dne 18. 07. 2021, č. ev.: MULO 22802/2021 
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Text námitky: 
Námitka k návrhu územního plánu obce Podsedice I.  
 

Vážení,  
Jakožto spoluvlastníci pozemků par. č. 410/4 a 412 v obci Podsedice, v k.ú. Podsedice, 
LV 434, tímto podáváme námitku k aktuálním návrhu územního plánu obce 
Podsedice. Konkrétně žádáme o to, aby pozemky byly změněny na stavební (stavba 
RD) protože: 
- Pozemky přímo navazují na zastavěnou část obce Podsedice, přímo vedle nich 
se nachází RD. 
- Pozemky jsou z naprosté většiny orná půda s nízkou bonitou (bodově 59 z 100) 
a s nižším stupněm ochrany (3). 
- Na pozemky bude přístup, neboť PČR a ŘSD vydaly závazná stanoviska 
ohledně připojení ke komunikaci I/15 (připojení RD), tato stanoviska jsou součástí 
tohoto podání, kladné stanovisko vydal i KÚÚK, toto stanovisko je toho času v 
poštovní přepravě. 
 

V Potůčkách dne 18. 07. 2021 

 

MUDr. Jindřich Lahovský 

Adresa: U Albrechtova vrchu 1252/42, 155 00, Praha 5 

Narozen: 28. 12. 1958 

 

Dr. Josef Černohlávek 

Adresa: U Dívčích hradů 22, Praha 5 

Narozen: 01. 05. 1970 

 

Přílohy: 
- souhlasné stanovisko PČR 

- souhlasné stanovisko ŘSD  
 

N á m i t c e  s e  v y h o v u j e 
 

Odůvodnění: 
Návrh ÚP Podsedice byl poprvé veřejně projednán dne 22. května 2017 v 18:00 hodin 
na Obecním úřadě Podsedice. Pozemky p.č. 410/4 a 412, k.ú. Podsedice byly v návrhu 
ÚP Podsedice vedeny v ploše NZ.1 – plochy zemědělské – orná půda. K tomuto 
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návrhu MUDr. Jindřich Lahovský ani Dr. Josef Černohlávek nepodal připomínku či 
námitku. Vzhledem k značným připomínkám ve stanovisku dotčeného orgánu ochrany 
přírody a krajiny, byl návrh ÚP Podsedice upraven a opětovně projednán dne 14. 
července 2021 v 17:00 hodin na OÚ Podsedice. V tomto novém upraveném návrhu ÚP 
Podsedice byly pozemky p.č. 410/4 a 412, k.ú. Podsedice opět vedeny v ploše NZ.1 – 
plochy zemědělské – orná půda.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil podanou námitku a na 
základě doložených dokumentů a doporučení zpracovatele územně plánovací 
dokumentace dospěl k závěru vhodnosti zástavby těchto pozemků rodinným domem.  

 

2) MUDr. Jindřich Lahovský, U Albrechtova vrchu 1252/42, 155 00 Praha 5 a Dr. 
Josef Černohlávek, U Dívčích hradů 22, 155 00 Praha 5 – podáno na podatelnu MěÚ 
Lovosice dne 18. 07. 2021, č. ev.: MULO 22805/2021 

 

Text námitky: 
Námitka k návrhu územního plánu obce Podsedice II.  
 

Vážení,  
Jakožto spoluvlastníci pozemků par. č. 515/2, 514/2, 514/3, 515/3 v obci Podsedice, v 
k.ú. Podsedice, LV 434, tímto podáváme námitku k aktuálním návrhu územního plánu 
obce Podsedice. Konkrétně žádáme o to, aby pozemky byly změněny na stavební 
(stavba RD) protože: 
 

- Pozemky se nacházejí v intravilánu obce 

- Pozemky nejsou orná půda, jsou vedeny jako trvalý travnatý porost 
- Již bylo vydáno souhlasné stanovisko AŽD Praha, které stavbu na těchto 
pozemcích za určitých podmínek připouští. 
 

V Potůčkách dne 18. 07. 2021 

 

MUDr. Jindřich Lahovský 

Adresa: U Albrechtova vrchu 1252/42, 155 00, Praha 5 

Narozen: 28. 12. 1958 

 

Dr. Josef Černohlávek 

Adresa: U Dívčích hradů 22, Praha 5 

Narozen: 01. 05. 1970 
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Přílohy: stanovisko AŽD Praha 

  

N á m i t k a  s e  v  c e l é m  r o z s a h u  z a m í t á 
 

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 515/2, 514/2, 514/3 a 515/3, k.ú. Podsedice nejsou vhodné k vymezení 
jako plochy bydlení. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dráhy. Dále vzhledem 
k urbanistické charakteristiky zástavby v obci rodinnými domy a založení struktury 
vesnice, která je pravidelné formy lineární vesnice – uliční se nabízí k zástavbě pouze 
pozemek p.č. 514/2, který je v bezprostřední blízkosti dráhy.  
Cíly a úkoly územního plánování je ve veřejném zájmu chránit mimo jiné 
urbanistické, architektonické dědictví (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). Vymezením 
výše uvedených pozemků pro bydlení by upřednostňovalo soukromí zájem nad 
zájmem veřejným, což je nepřípustné a bylo by v rozporu s dlouhodobými cíli rozvoje 
obce zakotvené v urbanistické koncepci ÚP Podsedice.  
Navíc tvrzení podatele, že bylo vydané souhlasné stanovisko AŽD Praha je 
irelevantní. AŽD Praha ve svém vyjádření jasně uvádí: „Abychom mohli relevantně 
posoudit přípustnost stavby vzhledem k provozování dráhy, je potřeba zaslat projekt 
uvažované stavby, ……….“.     

 

3) MUDr. Jindřich Lahovský, U Albrechtova vrchu 1252/42, 155 00 Praha 5 – 
podáno na podatelnu MěÚ Lovosice dne 20. 07. 2021, č. ev.: MULO 22969/2021 

 

Text námitky: 
Námitka k návrhu územního plánu obce Podsedice  
 

Vážení,  
Jakožto spoluvlastníci pozemků par. č. 515/2, 514/2, 514/3, 515/3 v obci Podsedice, v 
k.ú. Podsedice, LV 434, tímto podáváme námitku k aktuálním návrhu územního plánu 
obce Podsedice. Žádám o to, aby tyto pozemky byly změněny na stavební (stavba RD) 
protože: 
 

- Pozemky se nacházejí v intravilánu obce, jejich nezastavění vytváří 
nevzhlednou proluku uvnitř obce Podsedice 
- Pozemky nejsou orná půda, jsou vedeny jako trvalý travnatý porost 
- Souhlasné stanovisko AŽD Praha – majitel přilehlé dráhy, který připouští 
stavbu na těchto pozemcích za určitých podmínek (příloha) 
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Zároveň tímto podávám námitku systémové podjatosti obce Podsedice a celého 
zastupitelstva obce Podsedice a všech zaměstnanců obce Podsedice. Domnívám se, že 
obec nemůže o vypořádání námitky k návrhu územního plánu objektivně rozhodnout, 
neboť na těchto mých pozemcích bez mého souhlasu (a bez souhlasu předchozích 
vlastníků a spoluvlastníků) zbudovala nádrž na dešťovou kanalizaci a bez mého 
souhlasu (a bez souhlasu předchozích vlastníků a spoluvlastníků) zbudovala její 
propojení do Podsedického potoka, jako důkaz předkládám dopis starostky obce 
Podsedice, který byl zaslán společnosti Digimoat s.r.o., jako odpověď na dotaz na 
základě zákona o svobodném přístupu k informaci 106/1999 Sb.. Obec na našich 
pozemcích má černou stavbu, poškodila naše pozemky a zároveň za to cokoliv odmítá 
hradit a odškodnit nás. Pokud by se u soudu jednalo o odškodnění a pozemky by byly 
stavební, zcela jistě by měli větší hodnotu, tedy není v zájmu obce Podsedice 
rozhodnout o změně našich pozemků na stavební. Odmítám jakoukoliv ústní dohodu s 
obcí Podsedice, že naše pozemky může užívat za údržbu, stejně tak odmítám tvrzení 
starostky, že naše pozemky mohou užívat občané Podsedice za údržbu.  
 

V Potůčkách dne 18. 07. 2021 

 

N á m i t k a  s e  v  c e l é m  r o z s a h u  z a m í t á 
 

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 515/2, 514/2, 514/3 a 515/3, k.ú. Podsedice nejsou vhodné k vymezení 
jako plochy  

bydlení. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dráhy. Dále vzhledem k 
urbanistické charakteristiky zástavby v obci rodinnými domy a založení struktury 
vesnice, která je pravidelné formy lineární vesnice – uliční se nabízí k zástavbě pouze 
pozemek p.č. 514/2, který je v bezprostřední blízkosti dráhy.  
Cíly a úkoly územního plánování je ve veřejném zájmu chránit mimo jiné 
urbanistické, architektonické dědictví (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). Vymezením 
výše uvedených pozemků pro bydlení by upřednostňovalo soukromí zájem nad 
zájmem veřejným, což je nepřípustné a bylo by v rozporu s dlouhodobými cíli rozvoje 
obce zakotvené v urbanistické koncepci ÚP Podsedice.  
Navíc tvrzení podatele, že bylo vydané souhlasné stanovisko AŽD Praha je 
irelevantní. AŽD Praha ve svém vyjádření jasně uvádí: „Abychom mohli relevantně 
posoudit přípustnost stavby vzhledem k provozování dráhy, je potřeba zaslat projekt 
uvažované stavby, ……….“. 
O systémové podjatosti obce Podsedice a celého zastupitelstva obce Podsedice a všech 
zaměstnanců obce Podsedice bylo rozhodnuto Krajským úřadem Ústeckého kraje ze 
dne 21. 12. 2021, spis. zn. KUUK/125964/2021/UPS s výsledkem, že námitka 
systémové podjatosti je nedůvodná a dle ust. § 14 správního řádu nelze v daném 
případě vůbec aplikovat.  
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4) David Tirpák, Velká Hradební 16/60, 400 01 Ústí nad Labem – podáno na 
podatelnu MěÚ Lovosice dne 20. 07. 2021, č. ev.: MULO 22741/2021 

 

Text připomínky: 
 

Dobrý den,  
zasílám připomínku ohledně nově zpracovaného územního plánu v Podsedicích. 
Bohužel na našem pozemku není zaznamenáno, že se jedná o stavební parcelu, 
přestože tam již přes rok bydlíme a máme zkolaudovaný dům.  
 

Žádáme o opravu. 
Děkuji Tirpák 

 

Příloha: 
Sdělení o provedené závěrečné kontrolní prohlídce – MěÚ Lovosice, odbor stavebního 
úřadu a územního plánování ze dne 21. 07. 2020, č. ev.: MULO 21801/2020  
 

P ř i p o m í c e  s e  v y h o v u j e 
 

Odůvodnění: 
V průběhu procesu projednávání nového územního plánu obce byl v mezičase 
postaven a závěrečnou prohlídkou potrvzen RD na pozemku p.č. 380/40, k.ú. 
Podsedice.  

 

5) Mgr. Zbyněk Marianko, Podsedice 27, 411 15 Třebívlice – podáno na 
podatelnu MěÚ Lovosice dne 20. 07. 2021, č. ev.: MULO 23048/2021 

 

Text námitky: 
Námitky proti Návrhu Územního plánu Podsedice 

  

1) LV 484, k.ú. Pnětluky u Podsedic: parcely 102, 103, 104 a 107 jsou v 
současnosti vedeny jako ostatní plocha. Na můj dřívější požadavek převodu na trvalý 
travní porost všech pozemků se nepřihlédlo, bez jakéhokoliv odůvodnění. Požaduji 
začlenění všech pozemků v územním plánu jako pozemky vhodné k převodu na trvalý 
travní porost s následným využitím jako pastvina. V období od jara do podzimu bych 
na pozemku pásl hospodářská zvířata, v souladu se všemi pravidly stanovenými 
zemědělskou agendou. Pastva zvířat probíhá i na okolních pozemcích. Dále požaduji 
vytvoření malé plochy z části pozemku p.č. 104 jako pozemku stavebního, a to pro 
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stavbu přístřešku pro pastvená zvířata. Jedná se o jižní výběžek pozemku p.č. 104, 
mezi stavební parcelou st. 53 a st. 66, maximální výměra je 90 m2. Pozemky plánuji 
využívat v tzv. agrolesnickém systému hospodaření, jehož zavedení do zemědělské 
praxe se chystá již od roku 2022. Sám jsem registrovaným zemědělským 
podnikatelem. 

2) LV 787, k.ú. Podsedice: parcely 892/1, 892/2 a 893: na pozemcích provádím 
běžnou údržbu, na pozemcích a v jejich okolí se vyskytuje spousta odpadu, požaduji 
zapsání do územního plánu možnost pevného stabilního oplocení (buď všech pozemků 
nebo aspoň západní části pozemků), které by zabránilo jak ukládání odpadků, tak by 
ochránilo plánovanou výsadbu ovocných stromků před zvířecími i lidskými škůdci. 
Dále pro všechny pozemky nebo alespoň jejich západní část požaduji vymezení v 
územním plánu jako plochy sloužící k individuální rekreaci. Na pozemcích jsou 
ovocné stromy (švestky), které udržuji, plánuji dosadbu dalších zejména ovocných 
stromů. Bez pevného oplocení, které územní plán umožní, je výsadba ovocných 
stromků zbytečná. Bez oplocení bude docházet k další devastaci pozemků, k dalšímu 
zavážení odpadem.  
 

Vlastník, vlastníci: 
Mgr. Zbyněk Marjanko a Mgr. Lenka Marjanková 

 

N á m i t k a  s e  v  c e l é m  r o z s a h u  z a m í t á 
 

Odůvodnění: 
Add 1)  

Pozemky p.č. 102, 103, 104 a 107, k.ú. Pnětluky u Podsedic jsou v katastru 
nemovitosti vedeny jako lesní pozemky nikoliv jako pozemky s druhem využití ostatní 
plocha. V návrhu územního plánu jsou pozemky zazařeny do plochy zeleň přírodního 
charakteru – ZP. Výše popsaný záměr agrolesnického systému hospodaření je 
územním plánem přípustný.  
 

Add2) 

Pozemky p.č. 892/1, 892/2 a 893, k.ú. Podsedice jsou vedeny v návrhu ÚP Podsedice 
jako lokální biocentrum LBC 19/1055/U62 „Podhrázký mlýn“. Toto lokální 
biocentrum je součástí územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“). 
Územní systém ekologické stability má v České republice již dvacetiletou historii; v 
roce 1992 byl včleněn do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a stal se tak jedním z hlavních pilířů obecné ochrany. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES v § 3 odst. 1, písm. a) jako 
„vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a 
nadregionální systém ekologické stability“. Vymezování ÚSES je proto prováděno i 
tam, kde v reálném čase nejsou přítomny přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy, ale 
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vybrané plochy mají potenciál pro vznik přirozeného ekosystému a je nezbytné je 
chránit pro následná opatření směřující k jejich obnově. Zákon proto pamatuje i na 
tyto aktivity a v ustanovení § 4 odst. 1 uvádí, že „vymezení systému ekologické 
stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení 
na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání 
krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany 
přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního 
fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je 
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření 
je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát“. Budování 
ÚSES stále a zcela zaslouženě patří mezi ceněné a respektované nástroje ochrany 
přírody a krajiny.  

Veřejný zájem na vymezení ÚSES (a následné realizaci – ať již formou založení či 
zlepšení současného stavu) je nadřazen zájmu soukromému. 
Vybudování oplocení je přípustné na základě dohody s orgánem ochrany přírody a 
krajiny, taktéž výsadba ovocných stromů. Územní plán v tomto nezakazuje oplocení 
ani výsadbu ovocných stromů.   
Zahrnutím pozemku pro rekreaci by bylo v rozporu s dlouhodobými cíli rozvoje obce 
zakotvené v urbanistické koncepci ÚP Podsedice. 

 

6) Mgr. Zbyněk Marianko, Podsedice 27, 411 15 Třebívlice – podáno na 
podatelnu MěÚ Lovosice dne 20. 07. 2021, č. ev.: MULO 23066/2021 

 

Text námitky: 
Námitky proti Návrhu Územního plánu Podsedice 

  

1) LV 484, k.ú. Pnětluky u Podsedic: parcely 102, 103, 104 a 107 jsou v 
současnosti vedeny jako ostatní plocha. Na můj dřívější požadavek převodu na trvalý 
travní porost všech pozemků se nepřihlédlo, bez jakéhokoliv odůvodnění. Požaduji 
začlenění všech pozemků v územním plánu jako pozemky vhodné k převodu na trvalý 
travní porost s následným využitím jako pastvina. V období od jara do podzimu bych 
na pozemku pásl hospodářská zvířata, v souladu se všemi pravidly stanovenými 
zemědělskou agendou. Pastva zvířat probíhá i na okolních pozemcích. Dále požaduji 
vytvoření malé plochy z části pozemku p.č. 104 jako pozemku stavebního, a to pro 
stavbu přístřešku pro pastvená zvířata. Jedná se o jižní výběžek pozemku p.č. 104, 
mezi stavební parcelou st. 53 a st. 66, maximální výměra je 90 m2. Pozemky plánuji 
využívat v tzv. agrolesnickém systému hospodaření, jehož zavedení do zemědělské 
praxe se chystá již od roku 2022. Sám jsem registrovaným zemědělským 
podnikatelem. 

2) LV 787, k.ú. Podsedice: parcely 892/1, 892/2 a 893: na pozemcích provádím 
běžnou údržbu, na pozemcích a v jejich okolí se vyskytuje spousta odpadu, požaduji 
zapsání do územního plánu možnost pevného stabilního oplocení (buď všech pozemků 
nebo aspoň západní části pozemků), které by zabránilo jak ukládání odpadků, tak by 
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ochránilo plánovanou výsadbu ovocných stromků před zvířecími i lidskými škůdci. 
Dále pro všechny pozemky nebo alespoň jejich západní část požaduji vymezení v 
územním plánu jako plochy sloužící k individuální rekreaci. Na pozemcích jsou 
ovocné stromy (švestky), které udržuji, plánuji dosadbu dalších zejména ovocných 
stromů. Bez pevného oplocení, které územní plán umožní, je výsadba ovocných 
stromků zbytečná. Bez oplocení bude docházet k další devastaci pozemků, k dalšímu 
zavážení odpadem.  
 

Vlastník, vlastníci: 
Mgr. Zbyněk Marjanko a Mgr. Lenka Marjanková 

   

N á m i t k a  s e  v  c e l é m  r o z s a h u  z a m í t á 
Odůvodnění: 
Add 1)  

Pozemky p.č. 102, 103, 104 a 107, k.ú. Pnětluky u Podsedic jsou v katastru 
nemovitosti vedeny jako lesní pozemky nikoliv jako pozemky s druhem využití ostatní 
plocha. V návrhu územního plánu jsou pozemky zazařeny do plochy zeleň přírodního 
charakteru – ZP. Výše popsaný záměr agrolesnického systému hospodaření je 
územním plánem přípustný.  
 

Add2) 

Pozemky p.č. 892/1, 892/2 a 893, k.ú. Podsedice jsou vedeny v návrhu ÚP Podsedice 
jako lokální biocentrum LBC 19/1055/U62 „Podhrázký mlýn“. Toto lokální 
biocentrum je součástí územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“). 
Územní systém ekologické stability má v České republice již dvacetiletou historii; v 
roce 1992 byl včleněn do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a stal se tak jedním z hlavních pilířů obecné ochrany. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES v § 3 odst. 1, písm. a) jako 
„vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a 
nadregionální systém ekologické stability“. Vymezování ÚSES je proto prováděno i 
tam, kde v reálném čase nejsou přítomny přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy, ale 
vybrané plochy mají potenciál pro vznik přirozeného ekosystému a je nezbytné je 
chránit pro následná opatření směřující k jejich obnově. Zákon proto pamatuje i na 
tyto aktivity a v ustanovení § 4 odst. 1 uvádí, že „vymezení systému ekologické 
stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení 
na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání 
krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany 
přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního 
fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je 
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření 
je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát“. Budování 
ÚSES stále a zcela zaslouženě patří mezi ceněné a respektované nástroje ochrany 
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přírody a krajiny.  

Veřejný zájem na vymezení ÚSES (a následné realizaci – ať již formou založení či 
zlepšení současného stavu) je nadřazen zájmu soukromému. 
Vybudování oplocení je přípustné na základě dohody s orgánem ochrany přírody a 
krajiny, taktéž výsadba ovocných stromů. Územní plán v tomto nezakazuje oplocení 
ani výsadbu ovocných stromů.   
Zahrnutím pozemku pro rekreaci by bylo v rozporu s dlouhodobými cíli rozvoje obce 
zakotvené v  
urbanistické koncepci ÚP Podsedice. 

 

7) Digimoat s.r.o., IČ: 09995897, Ing. Marek Lahovský, U Albrechtova vrchu 
1252/42, 155 00 Praha 13 – podáno na podatelnu MěÚ Lovosice dne 20. 07. 2021, č. 
ev.: MULO 23177/2021 

 

Text připomínky: 
Připomínky k Návrhu územního plánu obce Podsedice I. 
 

Vážení,  
Tímto podáváme připomínku k aktuálním návrhu územního plánu obce Podsedice k 
pozemků par. č. 410/4 a 412 v obci Podsedice, v k.ú. Podsedice, LV 434. Konkrétně 
žádáme o to, aby tyto pozemky byly změněny na stavební (stavba RD) protože: 
 

- Pozemky přímo navazují na zastavěnou část obce Podsedice, přímo vedle nich 
se nachází RD viz. Obrázek 1 pozemky označeny zelenými čáry.  
- Pozemky jsou z naprosté většiny orná půda s nízkou bonitou (bodově 59 z 100) 
a s nižším stupněm ochrany (3) a právě zemědělské pozemky nízké bonity by měly být 
jako stavební využívány přednostně, viz. zásady plošné ochrany zemědělského 
půdního fondu podle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Zároveň dle veřejně dostupné databáze „nálezová databáze ochrany přírody“ se 
na pozemcích nevyskytují chráněné rostliny ani živočichové.  
- Pozemky nejsou znehodnoceny na rozdíl od jiných pozemků v Podsedicích 
plynovodem. 

- Na pozemky bude přístup, neboť PČR a ŘSD vydaly závazní stanoviska 
ohledně připojení ke komunikaci I/15 (připojení RD) – dle našich informací od 
majitelů MUDr. Lahovský a Dr. Černohlávek.  
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Zároveň tímto podáváme připomínku k pozemkům označeným na Obrázku 1 
červeným křížkem, jedná např. o pozemky par. č. 36/2, 14/2 atd. Je naprosto 
nevhodné, aby mezi zastavěným územím obce probíhala zemědělská činnost.  
 

Tímto podáváme připomínku k návrhu ÚP Podsedice jako celku, dle našeho názoru 
návrh územního plánu nedostatečně rozšiřuje zastavitelnou plochu, dle našeho názoru 
aktuální návrh ÚP Podsedice nedostatečně řeší bytové potřeby občanů obce Podsedice. 
Řešením je rozšířit zastavitelnou oblast v rámci návrhu ÚP Podsedice.  
 

Tímto podáváme připomínku k návrhu ÚP Podsedice jako celku, neboť aktuální návrh 
ÚP Podsedice zcela opomíjí prostory pro obnovitelné zdroje, jako jsou např. 
fotovoltaické elektrárny, což je zcela v rozporu s aktuálními trendy v oblasti životního 
prostředí. Tímto navrhujeme, aby pozemky par. č. 380/83, případně i 380/76 vše k.ú. 
Podsedice byly vyčleněny na provoz fotovoltaických elektráren.  
 

Za společnost Digimoat s.r.o. 
Ing. Marek Lahovský – jednatel společnosti.  
 

P ř i p o m í n c e  s e  č á s t e č n ě  v y h o v u j e a č á s t e č n ě  s e  z a m í t á 
 

Odůvodnění: 
Návrh ÚP Podsedice byl poprvé veřejně projednán dne 22. května 2017 v 18:00 hodin 
na Obecním úřadě Podsedice. Pozemky p.č. 410/4 a 412, k.ú. Podsedice byly v návrhu 
ÚP Podsedice vedeny v ploše NZ.1 – plochy zemědělské – orná půda. K tomuto 
návrhu MUDr. Jindřich Lahovský ani Dr. Josef Černohlávek nepodal připomínku či 
námitku. Vzhledem k značným připomínkám ve stanovisku dotčeného orgánu ochrany 
přírody a krajiny, byl návrh ÚP Podsedice upraven a opětovně projednán dne 14. 
července 2021 v 17:00 hodin na OÚ Podsedice. V tomto novém upraveném návrhu ÚP 
Podsedice byly pozemky p.č. 410/4 a 412, k.ú. Podsedice opět vedeny v ploše NZ.1 – 
plochy zemědělské – orná půda.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil podanou námitku a na 
základě doložených dokumentů a doporučení zpracovatele územně plánovací 
dokumentace dospěl k závěru vhodnosti zástavby těchto pozemků rodinným domem.  
 

Zástavba rodinnými domy v lokalitě označené červeným křížkem (např. p.p.č. 36/2, 
14/2 apod.) je nevhodná z následujících důvodů: 
- jedná se o pozemky I. a  II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). 
Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy 
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jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského 
půdního fondu. Bydlení není jiný veřejný zájem nýbrž zájem soukromý, tudíž 
nepřevažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF,  
- pozemky se nacházení v blízkosti silnice I. třídy a zasahovaly by do jeho 
ochrany,  

- vzhledem ke skutečnosti blízkosti silnice I. třídy lze očekávat nadlimitní hluk a 
tím i negativní stanovisko příslušné krajské hygienické stanice hájící práva ochrany 
zdraví, 
- v návrhu ÚP Podsedice jsou navrženy plochy bydlení v dostatečném množství 
v souladu s právními předpisy. Zástavba této lokality by již přesahovala nezbytné 
množství rozvojových ploch bydlení dle platné metodiky Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. 
 

Navržené rozvojové plochy v návrhu ÚP Podsedice jsou dostatečné a postup vymezení 
plochy byl zpracován na základě demografických údajů a platných metodik. 
Domněnka nedostatečnosti rozvojových ploch bydlení je v tomto případě irelevantní.  
 

Podpora obnovitelných zdrojů energií jako např. fotovoltaické elektrárny jsou v 
rozporu s dlouhodobými cíli rozvoje obce zakotvené v urbanistické koncepci ÚP 
Podsedice. Navíc záměr fotovoltaické elektrárny by musel být posuzován z hlediska 
vlivů na životní prostředí („SEA“).   
  

8) Digimoat s.r.o., IČ: 09995897, Ing. Marek Lahovský, U Albrechtova vrchu 
1252/42, 155 00 Praha 13 – podáno na podatelnu MěÚ Lovosice dne 20. 07. 2021, č. 
ev.: MULO 23178/2021 

 

Text připomínky: 
Připomínky k návrhu územního plánu obce Podsedice II. 
 

Vážení,  
tímto podáváme připomínku k aktuálním návrhu územního plánu obce Podsedice a to 
k těmto pozemkům par. č. 515/2, 514/2, 514/3, 515/3 v obci Podsedice, v k.ú. 
Podsedice, LV 434. Žádáme o to, aby tyto pozemky byly změněny na stavební (stavba 
RD) protože: 
 
- Pozemky se nacházejí v intravilánu obce, jejich nezastavění vytváří 
nevzhlednou proluku uvnitř obce Podsedice 

- Pozemky nejsou orná půda, jsou vedeny jako trvalý travnatý porost 
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Zároveň tímto podáváme námitku systémové podjatosti obce Podsedice a celého 
zastupitelstva obce Podsedice a všech zaměstnanců obce Podsedice. Domníváme se, 
že zastupitelé obce Podsedice nemohou o vypořádání připomínky k návrhu územního 
plánu objektivně rozhodnout, neboť obec Podsedice na těchto pozemcích bez souhlasu 
vlastníka zbudovala nádrž na dešťovou kanalizaci a její propojení do Podsedického 
potoka, jako důkaz předkládám dopis starostky obce Podsedice, který byl zaslán naší 
společnosti Digimoat s.r.o., jako odpověď na dotaz na základě zákona o svobodném 
přístupu k informaci 106/1999 Sb.. Obec na těchto pozemcích má černou stavbu, 
poškodila tyto pozemky a zároveň za to cokoliv odmítá hradit a odškodnit majitele 
pozemků. Pokud by se u soudu jednalo o odškodnění a pozemky by byly stavební, 
zcela jistě by měli větší hodnotu, tedy není v zájmu obce Podsedice rozhodnout o 
změně těchto pozemků na stavební. Je tedy zřejmé, že zastupitelé obce Podsedice 
nebudou rozhodovat objektivně a hlavní motivací jejich rozhodování bude ušetřit obci 
Podsedice peníze pro případ náhrad majitelů pozemků, na kterém obce Podsedice 
zřídila výše zmíněnou a dokladovanou černou stavbu. Znázornění černé stavby je 
možné vidět i v návrhu ÚP Podsedice. Neexistuje však žádné věcné břemeno.  
 

Za společnost Digimoat s.r.o. 
Ing. Marek Lahovský – jednatel společnosti.  
 

P ř i p o m í n k a  s e  v  c e l é m  r o z s a h u  z a m í t á 
 

Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 515/2, 514/2, 514/3 a 515/3, k.ú. Podsedice nejsou vhodné k vymezení 
jako plochy bydlení. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dráhy. Dále vzhledem 
k urbanistické charakteristiky zástavby v obci rodinnými domy a založení struktury 
vesnice, která je pravidelné formy lineární vesnice – uliční se nabízí k zástavbě pouze 
pozemek p.č. 514/2, který je v bezprostřední blízkosti dráhy.  
Cíly a úkoly územního plánování je ve veřejném zájmu chránit mimo jiné 
urbanistické, architektonické dědictví (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). Vymezením 
výše uvedených pozemků pro bydlení by upřednostňovalo soukromí zájem nad 
zájmem veřejným, což je nepřípustné a bylo by v rozporu s dlouhodobými cíli rozvoje 
obce zakotvené v urbanistické koncepci ÚP Podsedice.  
O systémové podjatosti obce Podsedice a celého zastupitelstva obce Podsedice a všech 
zaměstnanců obce Podsedice bylo rozhodnuto Krajským úřadem Ústeckého kraje ze 
dne 21. 12. 2021, spis. zn. KUUK/125964/2021/UPS s výsledkem, že námitka 
systémové podjatosti je nedůvodná a dle ust. § 14 správního řádu nelze v daném 
případě vůbec aplikovat. 

 

9) MUDr. Jindřich Lahovský, U Albrechtova vrchu 1252/42, 155 00 Praha 5 – 
podáno na podatelnu MěÚ Lovosice dne 20. 07. 2021, č. ev.: MULO 22970/2021 
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Text námitky: 
Námitka k návrhu územního plánu obce Podsedice   
 

Vážení,  
jakožto spoluvlastník pozemků par. č. 410/4 a 412 v obci Podsedice, v k.ú. Podsedice, 
LV 434, tímto podávám námitku k aktuálním návrhu územního plánu obce Podsedice. 
Konkrétně žádám o to, aby pozemky byly změněny na stavební (stavba RD) protože: 
- Pozemky přímo navazují na zastavěnou část obce Podsedice, přímo vedle nich 
se nachází RD.  
- Pozemky jsou z naprosté většiny orná půda s nízkou bonitou (bodově 59 z 100) 
a s nižším stupněm ochrany (3) a právě zemědělské pozemky nízké bonity by měly být 
jako stavební využívány přednostně viz. zásady plošné ochrany zemědělského půdního 
fondu podle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
Zároveň z veřejně dostupné databáze „nálezová databáze ochrany přírody“ se na 
pozemcích nevyskytují chráněné rostliny ani živočichové. 
- Pozemky nejsou znehodnoceny na rozdíl od jiných pozemků v Podsedicích 
plynovodem.    

- Na pozemky bude přístup, neboť PČR a ŘSD vydaly závazná stanoviska 
ohledně připojení ke komunikaci I/15 (připojení RD), tato stanoviska jsou součástí 
tohoto podání, kladné stanovisko vydal i KÚÚK, toto stanovisko je toho času v 
poštovní přepravě. 
 

V Potůčkách dne 18. 07. 2021 

 

MUDr. Jindřich Lahovský 

Adresa: U Albrechtova vrchu 1252/42, 155 00, Praha 5 

Narozen: 28. 12. 1958 

 

Přílohy: 
- souhlasné stanovisko PČR 

- souhlasné stanovisko ŘSD  
 

N á m i t c e  s e  v y h o v u j e 
 

Odůvodnění: 
Návrh ÚP Podsedice byl poprvé veřejně projednán dne 22. května 2017 v 18:00 hodin 
na Obecním úřadě Podsedice. Pozemky p.č. 410/4 a 412, k.ú. Podsedice byly v návrhu 
ÚP Podsedice vedeny v ploše NZ.1 – plochy zemědělské – orná půda. K tomuto 
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návrhu MUDr. Jindřich Lahovský ani Dr. Josef Černohlávek nepodal připomínku či 
námitku. Vzhledem k značným připomínkám ve stanovisku dotčeného orgánu ochrany 
přírody a krajiny, byl návrh ÚP Podsedice upraven a opětovně projednán dne 14. 
července 2021 v 17:00 hodin na OÚ Podsedice. V tomto novém upraveném návrhu ÚP 
Podsedice byly pozemky p.č. 410/4 a 412, k.ú. Podsedice opět vedeny v ploše NZ.1 – 
plochy zemědělské – orná půda.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem posoudil podanou námitku a na 
základě doložených dokumentů a doporučení zpracovatele územně plánovací 
dokumentace dospěl k závěru vhodnosti zástavby těchto pozemků rodinným domem.  

  

F) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Připomínky a podněty uplatněné k návrhu ÚP Podsedice – společné jednání podle 

§ 50 stavebního zákona: 
1) Mgr. Petr Červinský, Vlastislav 80, 411 14 Vlastislav – podáno na podatelnu 
MěÚ Lovosice dne 23. 08. 2016, č. ev.: MULO 30093/2016 

 

Text připomínky: 
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňuji jako vlastník níže 
uvedených pozemků v rámci projednávání Územního plánu Podsedice tyto připomínky:  
1. Žádám o zařazení parcel č.st. 1/1, st. 1/5, 3/1 a 619, katastrální území Pnětluky 
u Podsedice do plochy smíšení obytné vesnické (SV). 
 

2. U parcel č. 2/1, katastrální území Pnětluky u Podsedic, není zřejmé, o jakou 
plochu se jedná. Označení ZB není uvedeno v legendě ani v textové části návrhu 
územního plánu. Žádám o zařazení této parcely do plochy smíšené obytné vesnické 
(SV. 

 

P ř i p o m í n c e  s e  p l n ě  v y h o v u j e 
 

Odůvodnění: 
Pozemek p.č.st. 1/5 je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří na 
kterém se nachází objekt k bydlení s č.p. 57. Okolní pozemky slouží k tomuto objektu 
k bydlení a celkově tak vzniká areál rodinného domu s hospodářskými stavbami.    

 

2) Zdeněk Hönig a Ivana Hönigová, Chrášťany 99, 411 15 Podsedice – podáno na 
podatelnu MěÚ Lovosice dne 12. 09. 2016, č. ev.: MULO 32621/2016 

 

Text připomínky: 
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Požadavek na změnu způsobu využití pozemků v našem vlastnictví v rámci 
připravovaného územního plánu Podsedice.  
Dotčené pozemky: 171/1,  výměra  1415 m2  zahrada, 

    1017, výměra 1144 m2  ostatní plocha, 
    173/4,  výměra  64 m2   ostatní plocha. 

Žádáme o změnu druhu pozemku na stavební parcely, vzhledem k zamýšlené 
občanské výstavbě v rámci vytváření rodinného bydlení a ulice obklopené zelení, na 
čemž se již pracuje.  

 

Vlastníci uvedených pozemků: Zdeněk Hönig, Chrášťany 99, 411 15 Podsedice   
      Ivana Hönigová, Chrášťany 99, 411 15 Podsedice 

 

P ř i p o m í n c e  s e  č á s t e č n ě  v y h o v u j e 
 

Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 171/1, k.ú. Podsedice je zařazen do plochy smíšené obytné vesnické. 
Vzhledem k převážné urbanistické zástavbě obce (liniový typ – zástavba podél 
veřejných prostranství – komunikací) nejsou pozemky p.č. 1017 a 173/4 vhodné k 
umístění rodinného domu. Toto vyplývá z úkolů územního plánování, a to především z 
§ 19 odst. 1 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona. Taktéž se jedná o ochranu 
kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického a 
architektonického dědictví (§ 18 odst. 4 stavebního zákona.  

 

3) Mgr. Zbyněk Marjanko, Podsedice 27, 411 15 Třebívlice – podáno na 
podatelnu MěÚ Lovosice dne 12. 09. 2016, č. ev.: MULO 32613/2016 

 

Text připomínky: 
Tímto Vás žádám o zanesení do územního plánu Podsedice plochu pro stavbu 
rekreační chaty, a to na parcele 104 v k.ú. Pnětluky u Podsedice, která je v mém 
vlastnictví.   

 

P ř i p o m í n c e  s e  n e v y h o v u j e 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 104, k.ú. Pnětluky u Podsedic je veden v katastru nemovitostí jako lesní 
pozemek. Lesy mají v krajině nezastupitelný význam. Proto se lesy chrání a stanovuje 
předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, pro 
plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. V 
České republice platí zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen „lesní zákon“), který 
řeší výše uvedené. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně 
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obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno.  
 

4) Mgr. Zbyněk Marjanko, Podsedice 27, 411 15 Třebívlice – podáno na 
podatelnu MěÚ Lovosice dne 12. 09. 2016, č. ev.: MULO 32612/2016 

 

Text připomínky: 
Tímto Vás žádám o zanesení do územního plánu Podsedice plochu pro rodinného 
dvojdomku, a to na parcele k.ú. Podsedice 892/1, která je v mém vlastnictví.   
 

P ř i p o m í n c e  s e  n e v y h o v u j e 
 

Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 892/1, k.ú. Podsedice je veden v návrhu ÚP Podsedice jako lokální 
biocentrum LBC 19/1055/U62 „Podhrázký mlýn“. Toto lokální biocentrum je součástí 
územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“). Územní systém ekologické 
stability má v České republice již dvacetiletou historii; v roce 1992 byl včleněn do 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a 
stal se tak jedním z hlavních pilířů obecné ochrany. Zákon o ochraně přírody a krajiny 
definuje ÚSES v § 3 odst. 1, písm. a) jako „vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability“. 
Vymezování ÚSES je proto prováděno i tam, kde v reálném čase nejsou přítomny 
přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy, ale vybrané plochy mají potenciál pro vznik 
přirozeného ekosystému a je nezbytné je chránit pro následná opatření směřující k 
jejich obnově. Zákon proto pamatuje i na tyto aktivity a v ustanovení § 4 odst. 1 uvádí, 
že „vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci 
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení 
provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního 
hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a 
uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát“. Budování ÚSES stále a zcela 
zaslouženě patří mezi ceněné a respektované nástroje ochrany přírody a krajiny.  
Veřejný zájem na vymezení (a následné realizaci – ať již formou založení či zlepšení 
současného stavu) 
je nadřazen zájmu soukromému. 
Zahrnutím pozemku pro bydlení by bylo v rozporu s dlouhodobými cíli rozvoje obce 
zakotvené v  
urbanistické koncepci ÚP Podsedice.   
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POČET LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚP PODSEDICE A POČET VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÝCH 

 
(1) Textová část odůvodnění obsahuje 84 stran textu 
 
(2) Grafická část obsahuje: 
 4) Koordinační výkres       měř. 1: 5 000 
 5) Výkres předpokládaných záborů ZPF    měř. 1: 5 000 
 6) Výkres širších vztahů      měř. 1 :50 000 
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Pořizovatel:
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Ing. Milan $obr
ing. Milan ka#párek
RNDr. Jana Tesařová, CSc.

BIOKORIDORY, BIOCENTRA
K VYMEZENÍ

HRANICE ŘE%ENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 31.3.2017

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
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 No Window 

katastr číslo_plochy funkce kód plocha_m2
Chrášťany C3 hospodářský objekt SV 727
Chrášťany C4 bydlení SV 3 449
Celkem 4 176
Děkovka D1 zemědělský objekt VZ 1 849
Děkovka D2 bydlení SV 2 831
Celkem 4 680
Obřice O1 bydlení, garáž SV 372
Obřice O2 bydlení SV 5 291
Celkem 5 663
Podsedice PD1 bydlení SV 1 390
Podsedice PD2 bydlení SV 868
Podsedice PD3 bydlení, zemědělský objekt SV 1 494
Podsedice PD4 bydlení SV 2 745
Podsedice PD10 bydlení SV 3 045
Podsedice PD11 bydlení SV 3 590
Podsedice PD13 bydlení SV 2 130
Podsedice PD15 čistírna odpadních vod TI.1 5 808
Podsedice PD16 veřejná zeleň, volný pohyb psů PZ 3 463
Podsedice PD18 bydlení SV 23 188
Podsedice PD19 bydlení SV 7 056
Podsedice PD20 bydlení SV 2 064
Podsedice PD21 bydlení SV 1 274
Podsedice PD22 bydlení SV 5 005
Podsedice PD23 bydlení SV 46 699
Podsedice MK3 obratiště PV 285
Podsedice MK4 výhybna PV 75
Celkem 110 180
Chrášťany 4 176
Děkovka 4 680
Obřice 5 663
Podsedice 110 180
CELKEM 124 699

0
Podsedice PD24 bydlení rezerva SV 18 250
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VPS

D

P

V

ČOV

BIOCENTRA, BIOREGIONY

VPO - ÚSES

VPS Název

VPS energetika

E1 distribuční trafostanice včetně vysokonapěťové přípojky v sídle Podsedice

P1,2,3 středotlaké uliční plynovody v Pods!edicích

P4,5,6,7 středotlaké uliční plynovody v Chrá!ťanech

VPS doprava 

D1 místní komunikace funkční skupiny „C“ v Podsedicích, zpřístupňující lokality v"stavby rodinn"ch dom

D2 v"hybny u stávající místní komunikace v Podsedicích, zpřístupňující lokality v"stavby rodinn"ch domů
D3 místní komunikace funkční skupiny „C“ v Chrá!ťanech, zpřístupňující lokalitu v"stavby rodinného domu C5

D4 místní komunikace funkční skupiny „C“ v Pnětlukách, zpřístupňující lokalitu v"stavby rodinn"ch domů
D5 místní komunikace funkční skupiny „D2“  - chodník v Podsedicích, zpřístupňující lokality v"stavby rodinn"ch dom

VPS vodní hospodářství

V1,2.3 vodovodní řady k lokalitám nové v"stavby v Podsedicích

V4,5,6 vodovodní řady k lokalitám nové v"stavby v Chrá!ťanech

V7 vodovodní řad k loakalitě RD v Pnětlukách

K spla!ková kanalizace v Podsedicích, Chrá!ťanech, Obřicích

K-ČOV čistírna odpadních vod v Podsedicích

K-Č.ST. čerpací stanice spla!kú v Podsedicích, Chrá!ťanech

VPO Označení_prvku Název

S1 NRBK K 13 „Vědice-Oblík,Raná“

S2 RBK 0003 „Velká Kozí Horka – K13“

S3 LBC 12 „Pastvi!tě“

S4 LBK 1 (U103, U104) „Od Hrádku k Velké Kozí Horce“

S5 LBK 2 (U 106) „Voračka pod Kvítelem“

S6 LBK 3 (U 174) „Voračka směr Dla#kovice“

S7 LBK 4 „Mezi lány“

S8 LBK 5 „Ke Kvíteli“

S9 LBK 6 (U 175) „Za ml"nem“
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