Podkladový materiál pro zasedání Obecního zastupitelstva obce
Dolní Zálezly, konaného dne 7.května 1997.

Návrh územního plánu sídelního
útvaru Dolní Zálezly
- Návrh usnesení obecního zastupitelstva
- Důvodová zpráva k návrhu usnesení
- Výsledky projednání ÚPnSÚ Ipřipomínkyl
- Protokol o prověření návrhu ÚPnSÚ
- Vyhláška o závazných částech územního plánu
sídelního útvaru obce Dolní Zálezly

Vypracoval:

referát regionálního rozvoje
Okresního úřadu v Ústí nad Labem
- pořizovatel ÚPnSÚ

V Ústí nad Labem, leden 1997

Usnesení
Obecního zastupitelstva

ze dne:

obce Dolní Zálezly

7. května 1997

o schválení návrhu územního plánu sídelního útvaru Dolní Zálezly a
jeho správního území.

Obecní zastupitelstvo obce Dolní Zálezly po projednání na svém zasedání
aJ schvaluje
v souladu s § 36, odst. 1, písm.nl zákona České národní rady č.367/1990
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

územní plán sídelního útvaru Dolní Zálezly
b/ vymezuje
v souladu s §29, odst.2 a 3 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto
závazné části z řešení územního plánu:
• urbanistickou koncepci a funkční využití ploch
• hranice urbanizovaného

území obce Dolní Zálezly

• trasy a objekty technické infrastruktury
• veřejně prospěšné stavby
• územní systémy ekologické stability

ci ukládá starostovi obce
vydat obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územn ího plánu
sídelního útvaru Dolní Zálezly

Důvodová zpráva
k návrhu usnesení Obecního zastupitelstva obce Dolní Zálezly
Důvodem pro zpracování územního plánu sídelního útvaru Dolní Zálezly je skutečnost, že prokazatelně po roce 1945 nebyla pro danou lokalitu
zpracována žádná územně plánovací dokumentace.
Nový územní plán sídelního útvaru Dolní Zálezly (dále jen "ÚPnSÚ") je pořizován proto ve snaze
o co nejrychlejší zpracování návrhu na stabilizaci životního prostředí a zobrazení vlivu nových politických, ekonomických a hospodářských změn ve společnosti po roce 1990 ve venkovském osídlení. Zde se jedná zejména o určení rozvojových ploch a definování veřejně prospěšných staveb v rámci současné platné legislativy.
Průzkumy a rozbory pro ÚPnSÚ (dále jen "P+R") byly dokončeny v
roce 1992 firmou A-Projekt Ústí n.L. (p.ing.arch.Jiří Adamczyk). Na základě
těchto P+R byly vypracovány a projednány územně hospodářské zásady
(dále je "ÚHZ") pro zpracování ÚPnSÚ obce Dolní Zálezly. Tyto ÚHZ schválilo Obecní zastupitelstvo obce Dolní Zálezly dne 16.6.1993. Koncept ÚPnSÚ
vypracovala firma Terplán a.s. Praha v roce 1995 a dne 19.12.1995 byl koncept ÚPnSÚ obce Dolní Zálezly veřejně projednán podle §§25 a 26 vyhlášky
č.84/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Souborné stanovisko pro vypracování návrhu ÚPnSÚ obce Dolní Zálezly vydal referát regionálního rozvoje OkÚ Ústí n.L. dne 15.1.1996. Jeho
nedílnou součástí je dokladová část s připomínkami a požadavky dotčených
orgánů státní správy a právnických osob ke konceptu ÚPnSÚ. Ze žádného
stanoviska nevyplývá nutnost koncepčních úprav územního plánu takového
charakteru, která by vyžadovala opětovné projednání v rámci návrhu ÚPnSÚ.
Referátem regionál.rozvoje OkÚ Ústí n.L. byl koncept prověřen po technické
stránce (obsah, forma, koordinace, soulad ÚPnSÚ s ÚHZ, koncepce řešení)
a bylo konstatováno, že společně s dokladovou částí, s připomínkami
ref.reg.rozvoje OkÚ Ústí n.L. ke grafické a textové části, plně posloužil ke
zpracování návrhu ÚPnSÚ obce Dolní Zálezly.
Návrh ÚPnSÚ obce Dolní Zálezly byl vypracován firmou Terplán a.s.
Praha v roce 1996 a po jeho prověření podle §28 vyhlášky č.84/1976 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a po jeho drobných technických úpravách je předložen k posouzení nadřízenému orgánu územního plánování.
Po vydání stanoviska a podle §30, odst.1 a 2 výše uvedené vyhlášky,
bude ÚPnSÚ předložen ke schválení obecnímu zastupitelstvu obce Dolní
Zálezly podle zákona o obcích.
Cílem územního plánu sídelního útvaru Dolní Zálezly je zajištění jeho
hlavních funkcí, t.j.bydlení, občanské vybavenosti, vymezení ploch pro rozvoj
výrobních a podnikatelských aktivit, technické a dopravní infrastruktury. Dále
je řešena problematika životního prostředí, hygieny a územních systémů
ekologické stability.

#

Jako směrná část ÚPnSÚ je vypracován generel krajiny v měřítku
1:5.000, s doporučeným záměrem revitalizace krajiny a návrhem ploch vhodných k využití pro trvale travní porosty, k zalesnění a nebo k dalšímu zemědělskému využití. Součástí návrhu jsou rozborové a návrhové mapy, kde hranice urbanizovaného území je shodná s návrhem současně zastavěného
území (osídlení) obce Dolní Zálezly.
Předpokládaný časový horizont platnosti územního plánu sídelního
útvaru obce Dolní Zálezly je rok 2010.

#

2

Návrh ÚPnSÚ Dolní Zálezly
Připomínky:
1. Severočeská vodárenská společnost a.s., Ústí n.L.
- stanovisko SVS a.s. k zásobování pitnou vodou, k odkanalizování
čištění odpadních vod je v souladu s návrhem ÚPnSÚ,

a k

2. Okresní hygienická stanice, Ústí n. L.
- stanovisko OHS ke konceptu ÚPnSÚ, a to z hlediska realizace protihlukových opatření při nové zástavbě (byty, OV), je vzhledem k územnímu
plánu nad časové a lze jej pouze definovat mezi nezbytné regulativy výstavby v obci,
3. Severočeská plynárenská a.s., Ústí n.L.
- připomínky k dimenzování VTL přípojky, dále k tlaku v STL rozvodu a k
ochranným pásmům,
- akceptováno,
4. Okresní požární rada, OkÚ Ústí n.L.
- požadavek na řešení zajištění požární vody je v ÚPnSÚ akceptován, přístupové a nástupn í plochy pro požárn í zásah mohou být řešeny až při
konkrétních stavbách (projektech),
5. České radiokomunikace a.s., Praha
- upozornění na radioreléovou trasu v úseku RS Buková hora - RS Milešovka,
- akceptováno,
6. Policie ČR, DI Ústí n.L.
- požadavek na oznamování změn dopravního značení a rekonstrukce vozovek je v úrovni ÚPnSÚ irelevantní,
7. SčVK a.s., Ústí n.L.
- vyjádření SčVK je souhlasné s návrhem ÚPnSÚ, připomínka k zásobování rodinných domků bude detailně řešena až v rámci zastav ovací studie pro tyto RD,
8. Povodí Ohře a.s., Chomutov
- upozornění na nezbytnost zajištění vyjádření Povodí Labe ke stavbám v
inundačním území,
- zajištěno, stanovisko Povodí Labe bez připomínek,
- připomínku k návrhu výstavby školy (lokalizace v inundačním území)
nemůžeme akceptovat, stavbu lze technicky ochránit,
9. Policie ČR - odbor techn.zabezpečení. Ústí n.L.
- stanovisko PČR bez připomínek k návrhu ÚPnSÚ,
požadavek na zřízení kapacitních telekomunikačních
zajistit komerčním způsobem,
10. Dopravní rozvoj.středisko ČR, Praha
- vyjádření je v souladu s návrhem ÚPnSÚ,
- připomínky akceptovány,

#

přípojek

je nutno

11. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústí n. L.
- nevyjadřují se a kompetenci k vyjádření přenášejí na Správu
České středohoří,
12. Správa CHKO České středohoří, Litoměřice
- připomínky k přírodním památkám a k chybnému zákresu
CHKO akceptovány,
13. ref.ŽP OkÚ Ústí n. L. - úsek ochrany ZPF
- stanovisko ke konceptu ÚPnSÚ je zpracovatelem
vatelem akceptováno,

CHKO

hranice zón

a následně

pořizo-

14. Obecní úřad Dolní Zálezly
- umístění školy je navrženo v souladu s požadavkem obce,
- požadavek na zvýšení podjezdné výšky o 0,3m při rekonstrukci trati ČD
a podjezdů, je nutno uplatnit přímo u drážních úřadů,
15. ref.ŽP OkÚ Ústí n.L. - úsek lesního hospodářství
- požadavek na zpřístupnění lesních porostů z důvodů těžby, Je uzemním
plánem akceptován pouze částečně, upřesnění je možné až na základě
schváleného LHP a vyřešení vlastnických vztahů v území a při restitucích,
16. ref.ŽP OkÚ Ústí n.L. - úsek vodního hospodářství
- připomínka k řešení parametrů a typu ČOV, dále k produkci znečištění,
je v dané fázi návrhu irelevantní
a diskutovatelná, protože musí být
všechny nezbytné údaje definovány až projektem kanalizace a ČOV,
- návrh ÚPnSÚ stanovuje limity a předpokládá řešení, vycházející z platných ČSN a ostatních předpisů,
bez připomínek:
17. Obvodní báňský úřad, Most
18. Služba cizin.a pohran.policie ČR, Ústí n.L.
19. Povodí Labe a.s., Roudnice n.L.
20. ref.Žp OkÚ Ústí n:L., ochrana ovzduší
21. ref.RR OkÚ Ústí n.L., odbor kultury
22. ref.pozemkového úřadu OkÚ Ústí n.L.
23. SPT Telecom a.s. Ústí n.L., provoz přenos. techniky
24. SEl Ústí n.L.
25. SPT Telecom a.s. Ústí n.L., oblast Ústí n.L.
26. ref.RR OkÚ Ústí n.L., odd.územ.stavebně správní
27. SPT Telecom a.s. Ústí n.L., telekomunikační obvod
28. Český hydrometeorologický ústav, Ústí n.L.
29. Státní letecká inspekce, Praha
30. VUSS Litoměřice
31. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
32. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha
33. Český plynárenský podnik (Transgas), Praha
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Okresní

úřad

Ústí

nad

Labem

referát
životního
prostředí
Mírové nám. 3129/36, 40021 Ústí n. L.

O~ZálezlY

Naše mačka
RŽP 604/97- Vos/ne

Vyřizuje/linka
Ing. Voslařovál5241642

Ústí nad Labem
11. 2. 1997

Věc: Stanovisko k návrhu územního plánu sídelního útvaru obce Dolní Zálezly
Okresní úřad Ústí n. L., referát životního prostředí, posoudil zemědělskou část návrhu
územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ) podle § 15 písmo d) zákona č. 334/92 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění zákona č. 10/93 Sb. (dále jen
zákona) a uděluje pro něj podle § 5 odst. 2 zákona

souhlas.
ÚPnSÚ uvažuje se záborem 4,6022 ha zemědělské půdy v územním obvodu obce Dolní
Zálezly (k. ú. Dolní Zálezly) pro urbanistický rozvoj všech potřeb plošných nároků do roku 2010.
Jednotlivé lokality jsou graficky znázorněny na mapových listech a výměra v tabulkové části
zemědělské přílohy.
V grafické části (měř. 1 : 5.000) zemědělské přírody nazvané "Územní generel krajiny ochrany půdy a obnovy krajiny" (dále jen ÚGK) jsou, vedle nároků pro urbanistický rozvoj,
zároveň vymezeny potřeby a návrhy týkající se ekologické stability území. Jde o plochy
zemědělské půdy navrhované k zalesnění a budování lokálních systémů ekologické stability.
Výše vyjádřený soublas se však uděluje za podmínek, že:
1. Bytová výstavba RD či jiné nároky na plochy budou vždy řešeny v souladu s reálnou potřebou
této výstavby tzv. etapově. Při výstavbě budou důsledně řešeny zejména hydrologické a
odtokové poměry v území a zachována funkčnost stávajících melioračních zařízení. Pokud
nedojde k naplnění odsouhlasené plochy, bude nevyužitá část ponechána v ZPF.
2. V ÚGK navrhované opatření k zajištění ekologické stability krajiny budou součástí projednání
jednoduchých pozemkových úprava upřesněny komplexními pozemkovými úpravami.
3. Navrhované plochy zem. půdy k zalesnění budou výhradně využity k těmto účelům.
Podkladem pro vyjádření Okresního úřadu Ústí n. L., referátu životního prostředí, byly
,,Průzkumy a rozbory" ÚPD pro obec Dolní Zálezly, zpracované firmou A-PROJEKT
Ing. arch. Jiří Adamczyk, autorizovaný architekt, a "Územní generel krajiny" pro obce Řehlovice,
Habrovany a Dolní Zálezly, zpracovaný Epro - ekologické projekty, RNDr. 1. Tesařová, Teplice,

Telefon 047/5241111
Fax: 047/5210503

Bankovní spojení
KB Ústí n.L
19-142-1-111/0100
č.ú.

ICO:
672 866

-2.:

v roce 1995. Tento ÚGK je obsahově zpracován dle § 4 odst. 1 a přílohy č. 3 vyhlášky MŽP
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF v souladu s ustanovením § 5
odst. 1 zákona, a je jako zemědělská příloha nedílnou součásti ÚPnSÚ Dolní Zálezly,
zpracovaného Terplánem., a. s., Myslikova 20, Praha 2, červenec 1996.
Na udělení souhlasu podle § 5 odst. 2 zákona se nevztahují obecné předpisy o správním
řízení.
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lni TtříMareček, CSc.
vedoucí referátu životního prostředí

Na vědomí:
1. Magistrát města Ústí n. L., odbor ŽP
2. OkÚ UL - referát pozemk. úřadu
3. OkÚ UL - referát regionál. rozvoje, ing. Nosková, p. Žampach
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Okresní úřad
referát regionálního rozvoje
Mírové nám. 36
400 21 Ústí nad Labem

NASEZNACKA

VYŘIZUJEILINKA

CHOMUTOV

RPCH/44/97

Ing. Rothbauer

3.2. 1997
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Stanovisko
Zálezly

nadřízeného

orgánu

územního

plánování

k návrhu

ÚPN SÚ obce Dolní

Toto stanovisko je vydáváno podle ustanovení § 25 odst. 1. zákona Č. 5011 976 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona Č. 103/1990 Sb., zákona Č. 262/1992
Sb. a zákona Č. 43/1994 Sb. a podle § 30 odst. 1 a 2 vyhlášky FMTlR Č. 84/1996 Sb. ve znění
vyhlášky FVŽP Č. 377/1992 Sb.

1. Základní údaje
Posuzovaný návrh územního plánu sídelního útvaru obce Dolní Zálezly vypracoval
Terplan, a. s. Praha v roce 1996 na základě územně hospodářských zásad, schválených
zastupitelstvem obce Dolní Zálezly dne 16. 6. 1993 a soubomého stanoviska pořizovatele ze
dne 15. 1. 1996.

2. Zhodnocení

dokumentace

Předložený návrh ÚPN SÚ a dokumenty související jsou v zásadním souladu s platnou
právní úpravou jak po stránce obsahové, tak formální. Návrh řešení splňuje požadavky
schválených ÚHZ i soubomého stanoviska pořizovatele a není v rozporu se známými záměry
regionálního a nadregionálního stupně.
Požadovanou obsahovou i formální úroveň mají i oba návrhy schval ovacích dokumentů,
usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky.

TELEFON
0]96126264.21]95

éNBPRAHA I
é.ú.629001l0710
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66002222
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0]96127]}4

-2-

Závěrečné doporučení
Posuzovaný územní plán obce Dolní Zálezly je možné přeložit v souladu s § 36 zákona
ČNR Č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů ke schválení. Dále pak v souladu
s ustanovením § 29 odst. 2 novelizovaného stavebního zákona ČNR Č. 262/1991 Sb. vyhlásit
závaznou část územního plánu na základě příslušnosti ve smyslu § 45 písmo la) v souladu
s ustanovením § 16 zákona ČNR
367/1990 Sb. o obcích obecně závaznou vyhláškou jako
obecně závazný právní předpis pro řízení a regulaci činnosti rozvoje území obce.
č.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
regionální pra(~v "tě Chomulov
Skoln(

430 01

futo~
35

Ing. Franti~lek
vedoucí regionálního pracoviště

Protokol
o prověření návrhu územně plánovací dokumentace pro obec Dolní Zálezly
podle §28 vyhlášky č.84/1976 Sb. (dále jen "vyhláška") ve znění pozdějších
předpisů, zpracovaný pořizovatelem, referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu v Ústí nad Labem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Základní identifikační údaje:
Návrh územního plánu sídelního útvaru Dolní Zálezly (dále jen "ÚPnSÚ)
vypracoval Terplán a.s. Praha v roce 1996 na základě územně hospodářských zásad, schválených zastupitelstvem obce
Dolní Zálezly dne
16.6.1993, dále souborného stanoviska
pořizovatele z projednání konceptu návrhu ÚPnSÚ ze dne 15.1.1996 a smlouvy o dílo č.1 0001 95 049.
2. Prověření návrhu ÚPnSÚ podle vyhlášky:
al Dokumentace formálně a obsahově splňuje "základní obsah" dle přílohy
č.2 vyhlášky. Dokumentace je úplná.
bl Jsou splněny všechny pořizovateli známé regulativy
územně plánovacích dokumentací vyššího stupně.

schválených

cI Pořizovatel konstatuje, že byly splněny podmínky a požadavky úplatnéné při projednávání konceptu ÚPnSÚ, zahrnuté v souborném stanovisku pořizovatele.
dl Navrhovaná řešení nejsou v rozporu s obecně technickými požadavky
na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.83/1976 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
el ÚPnSÚ obsahuje zásady a regulativy pro uspořádání území.
ff ÚPnSÚ je zpracován tradiční formou po stránce obsahové a také z hlediska vlastního zpracování v požadované kvalitě.
gl Pořizovatel při prověřování ÚPnSÚ nezjistil žádné podstatné vady ve
smyslu ustanovení §28 vyhlášky. Drobné formální chyby byly zhotovitelem díla odstraněny.
V Ústí nad Labem, dne 24.1.1997.
Pořídil: referát regionálního rozvoje
Okresního úřadu v Ústí nad Labem
oddělení regionálního rozvoje
Karel Žampach, tel.č.047/5241 608

ing~Oda
ved.referátu region.rozvoje
Okresního úřadu v Ústí nad Labem
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Obec Dolní Zálezly vydává obecně závaznou vyhlášku č. :1 / fj"?o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Dolní Zálezly.

Starosta obce Dolní Zálezly v souladu s ustanovením §29 odst.2 a 3 zákona
č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §36 odst. 1 písm.n/,
§44 odst.2d, §45 písm.l, §24 odst. 1 a §16 odst.2 až 5 zákona ČNR
č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

vydává
obecně závaznou vyhlášku o závazných částech
územního plánu sídelního útvaru obce

Dolní

Zálezly

ČÁST
PRVNí
ÚVODNí USTANOVENí
článek 1
Účel
vyhlášky
1. Obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") vymezuje závazné části
územního plánu sídelního útvaru obce Dolní Zálezly, schváleného Obecním zastupitelstvem obce Dolní Zálezly 7.5.1997.
2. Vyhláška stanoví závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání
území, zásady uspořádání dopravy, technické
infrastruktury, územního
systému ekologické stability a vymezuje veřejně prospěšné stavby.
Rozsah

článek 2
platnosti

1. Vyhláška platí pro správní území obce Dolní Zálezly,
rálním územím Dolní Zalezly.

vymezeného katast-

2. Vyhláška se vydává na dobu neurčitou. Návrhový horizont územního plánu sídelního útvaru (dále jen "ÚPnSÚ") obce Dolní Zálezly je rok 2010.
3. Nedílnou součástí vyhlášky je grafická část územního plánu, která obsahuje soubor výkresů v mapových podkladech v měřítku 1:5.000 a 1:2.000,
se zákresem podmínek uspořádání a využití řešených území, doplněných
textovou částí.
4. Schválenou závaznou částí územně plánovací dokumentace se řídí rozhodování územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy při územním
a stavebním řízení, popřípadě při správních řízeních souvisejících, nestanoví-li zvláštní předpisy, jimiž se zakládá vznik, změna nebo zánik práva
povinností fyzických a právnických osob jinak.
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článek 3
Vymezení
pojmů
1. Závazné regulativy jsou:
al zásady pro uspořádání území
bllimity využití území, kterými se stanoví
hodnoty využití území
2. Urbanizované území tvoří:
al všeobecně obytné území
bl nerušivá výroba, komerce a služby
cI zahradnické podniky
dl veřejná zeleň parková
el zahrady s případně novou zástavbou
fl zahrádkové kolonie
gl plochy v užívání zahradnickými svazy
hl smíšené území bydlení a občanské vybavenosti
il školská zařízení
ji smíšené území obytné a rekreační
kI rekreační území stabilizované
1/ spc. tovni pluchy
ml technické vybavení
ni dopravní vybavenost
01 dopravní plochy
pl železnice
rl skládky
3. Neurbanizované

území

al plochy zemědělského půdního fondu
bl plochy lesního půdního fondu
ci plochy veřejné zeleně
dl vodní plochy a toky
el pozemky mimo zastavěné území obce
4. Veřejně prospěšné stavby
5. Územní systémy ekologické stability (dále jen "ÚSES")

ČÁST
DRUHÁ
ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚPnSÚ
článek 4
Závazné regulativy
1. Respektovat sídelní útvar obce Dolní Zálezly jako jedno z kvalitních venkovských osídlení v CHKO České středohoří v jižní části okresu. Dolní
Zálezly jsou sídlem s funkcí obytnou, s výraznou funkcí rekreační a slabou
funkcí zemědělskou.
2. Urbanizované plochy tvoří zastavěné plochy a plochy územním plánem
určené k zastavění. Hranice urbanizovaného území, v ÚPnSÚ klasifikována jako návrh současně zastavěného území obce (dále jen "SZÚO"), ne-
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může být pojmuta jako SZÚO bez souhlasu orgánů hájících zájem ochrany
ZPF.
Sestává z ploch stávajících a rozvojových. Nové rozvojové plochy budou začleněny do současně zastavěného území obce teprve na základě
vydaného územního rozhodnutí pro každou jednotlivou stavbu, řešenou v
rámci územního plánu.
S ohledem na předpokládaný rozvoj obce, který je třeba usměrňovat,
schválilo zastupitelstvo obce tuto hranici urbanizovaného území jako závaznou část územního plánu, bez dořešení vlastnických vztahů.
Respektovat dochovanou urbanistickou skladbu jádrového území obce.
Uplatňuje se zde zástavba úzkými patrovými domy, které patří k západoevropskému typu domů severozápadních Čech. Jsou to domy pouze zděné (hrázděné se nevyskytují), se sedlovou střechou.
Předmětem regulace může být:
• funkční využití území (pozemky a objekty je možno využívat jen pro
funkce, které jsou do plánu funkčního využití území přípustné nebo vyjímečně přípustné),
• intenzita využití území (koeficient zastavěnosti pozemku, podlažnosti,
obestavěného prostoru, event.stanovení výšky a počtu podlaží),
• umístění objektu (regulační čáry),
• druh zástavby (izolovaný dům, řadový dům a pod.),
• architektonické řešení ve vztahu k historickému charakteru
stavby nebo přírodnímu prostoru,

okolní zá-

• tvar a situování staveb podřizovat modelaci terénu,
• zastřešení objektu,
• převažující hřeben vždy rovnoběžně s vrstevnicí,
• otvory obdélníkové na výšku, vyjímečně čtverec, okna svisle jednou členěná.
Prostorová regulace:
Výšková regulace zástavby a koeficient zastavění pozemku
zóna

koeficient
zastavění

maximální
podlažnost

všeobecně obytné

40

2

smíšená obytná
občanská vybavenost

50

3

smíšená obytná
a rekreační

40

1,5

rekreační stabilizované

40

1,5

komerční, služby

60

2
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3. Neurbanizované území. Jde o ostatní plochy mimo urbanizované
území
obce. Jako směrná část územního plánu je vypracován územní generel
krajiny. Jeho návrhová část řeší budoucí využití území a revitalizaci dnes
značně poškozené krajiny.
Jako závazná část územního plánu je v tomto územním generelu krajiny
zkoordinováno řešení krajiny se závazným řešením územních systémů
ekologické stability (dále jen "ÚSES").
Jednotlivé prvky ÚSES jsou součástí veřejně prospěšných staveb, pozemky dotčené prvky ÚSES jsou chráněny ve smyslu zákona č.17/1992
Sb. o životním prostředí.
článek 5

Funkčníuspořádání
1. Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob
jeho využití a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně
jejich stavebních změn a změn v jejich užívání.
Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají,
nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny.
Funkční využití území a ploch je vymezeno na základním výkrese urbanistické situace schváleného územního plánu.

2. Urbanizované území
funkční využití - obecné podmínky
2.1 Všeobecně obytné území
Je to území s dominantní obytnou funkcí.
Přípustné jsou:
• rodinné obytné domy izolované a řadové,
• malá ubytovací zařízení do 20 lůžek a t.zv. pronajímání letních bytů,
• umístění objektů občanského vybavení a nerušivých živností lokálního
významu,
• umístění odstavných stání a garáží sloužících potřebě lokálního významu,
• nezbytné plochy technického vybavení.
Vylučuje se :
• umístění takových zařízení, která by obtěžovala hlučností, zápachem
nebo vyvolávala potřebu časté dopravní obsluhy.

2.2 Nerušivá výroba, komerce a služby
Přípustné jsou:
• nerušivé výroby a služby,
• zařízení zabezpečující provoz a potřeby území,
• parkovací plochy.
Vyjímečně přípustné:
• byty pro dozorčí personál, zařízení
vazbou na dominantní funkci.
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2.3 Zahradnické podniky
Území s pěstebními plochami, krytými i volnými,
Vyjímečně přípustné jsou: byty vlastníků zařízení.
2.4 Veřejná zeleň parková
Přípustné jsou:
• drobná hřiště,
• odpočinkové plochy,
• umístění čistírny odpadních vod.
2.5 Zahrady s připadně novou zástavbou
Přípustné jsou:
• rodinné domky izolované a řadové,
• malá ubytovací zařízení do 20 lůžek,
• umístění nerušivých živností lokálního významu,
• umístění odstavných stání a garáží sloužících potřebě
žití,
• nezbytné plochy technického vybavení.

funkčního vyu-

Vylučují se :
• umístění zařízení obtěžujících hlučností, zápachem nebo dopravní obsluhou.
2.6 Zahrádkové kolonie
Území stabilizované
ploch.

v současném

stavu, vylučuje se proto rozšiřování

2.7 Plochy v užívání zahradnickými svazy
Území stabilizované v současném stavu.
2.8 Smíšené území bydlení a občanské vybavenosti
Území s obytnou a obslužnou funkcí.
Přípustné jsou:
• rodinné obytné domy izolované, s vestavěnou občanskou vybaveností,
• umísťování zařízení ubytovacích, stravovacích, obslužných prodejen a
služeb souvisejících,
• zeleň plošná, liniová a veřejná s funkcí odpočinkových ploch,
• odstavná místa sloužící potřebě funkčního využití.
Vylučují se :
• umístění takových
chem.

zařízení, která by obtěžovala

hlukem nebo zápa-

2.9 Školská zařizení
Přípustné jsou:
• školská zařízení,
• byty pro dozorčí personál,
• zařízení zdravotnická, sportovní s vazbou na dominantní funkcí,
• zeleň liniová a plošná.

#

5

2.10 Smíšené území obytné a rekreační
Přípustné jsou:
• rodinné domy izolované,
• transformace soukromých rekreačních objektů na trvalé bydlení,
• rekreační objekty stávající,
• pronajímání t.zv. "letních bytů",
• zeleň plošná, liniová a ochranná.
Vylučuje se :
• umísťování
provozem.

aktivit,

které jsou provázeny

hlukem nebo dopravním

2.11 Rekreační územím stabilizované
Jedná se o lokality rekreační výstavby.
Přípustná je :
• zástavba ve stávajícím rozsahu.
Vylučuje se :
• rozšiřování plochy, zvyšování počtu objektů.
2.12 Sportovní plochy
Přípustné jsou:
• sportovní hřiště a plochy pro sport a rekreaci,
• zařízení zabezpečující provoz a potřeby území,
• parkovací plochy.
Vyjímečně přípustná:
• byty pro dozorčí personál, správce a vlastníky zařízení.
2.13 Technické vybavení
Funkce bude určována zařízeními, která zásobují.
Je nutno posoudit vlivy na další zóny.
2.14 Dopravní vybavenost
Přípustné jsou:
• odstavné a parkovací plochy,
• čerpací stanice pohonných hmot,
• dopravní služby,
• objekty technického vybavení.
2.15 Dopravní plochy
Zahrnují komunikace vozidlové.
2.16 Železnice
Zahrnují plochy železničních tratí a provozů souvisejících.
2.17 Skládky
Výhledově nutná rekultivace ploch.
2.18 Plochy veřejně prospěšných staveb
Jsou plochy pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby podle popisu v technické zprávě a se zakreslením na samostatném výkrese.
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3. Neurbanizované

území
Nesmí být zde umísťovány a povolovány novostavby s vyjímkou staveb
pozemních komunikací a liniových staveb technického vybavení, objekty
zemědělské prvovýroby, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků. Tato území se dělí podle funkčních kriterií na zemědělskou půdu, lesní půdu, plochy veřejné zeleně na nelesních pozemcích, vodní plochy a toky a ostatní pozemky mimo zastavěné území obce.
článek 6
Prostorové uspořádání

Řešené území navazuje jižním směrem na území města Ústí nad Labem.
Leží v atraktivní krajině s vysokou krajinářsko-estetickou hodnotou, v centrální části chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen "CHKO").
Současné urbanizované území je rozděleno na dvě hlavní zóny - obytnou,
která má základ v historickém jádru obce a rekreační, plynule navazující
na obytné plochy a která postupně přechází do neurbanizované krajiny.
Odklon silniční dopravy na jižní okraj sídla zpřetrhal přímou vazbu sídelního útvaru na vodní tok, kladnou stránkou je zklidnění obytné zóny.
článek 7
Uspořádání dopravy
1. Řešená oblast katastrálního

území Dolní Zálezly leží podél významných
dopravních koridorů, a to při vodní cestě splavného toku Labe, při mezinárodní železniční trati č.090 a podél silnice č.1I30, s možnou návazností na
hraniční přechody do SRN - Petrovice a Hřensko.

2. Pro řešené území představuje silnice č.1I30 hlavní dopravní osu každodenních vztahů Dolní Zálezly - Ústí n.L. a opačně Dolní Zálezly - Lovosice, v širších souvislostech pak návaznost na vybranou vyšší silniční síť ve
směru na Děčín, Prahu a Teplice.
3. Územím obce Dolní Zálezly prochází železniční trať č.090,
zástavkou Dolní Zálezly v úseku Ústí n.L.- Lovosice.

s železniční

4. Vlastní silniční a komunikační systém obce nesehrává v širších vztazích
žádnou důležitost. Omezuje se především na obslužnou funkci zastavěného území, okrajově na lokální propojení ve směru na Moravany.
5. Lodní doprava po Labi může být realizována jak v dálkové přepravě nákladu s vazbou na zámořské přístavy, tak i v osobní dopravě výletního
charakteru.
6. Prostorové limity a omezené rozvojové možnosti v obci nedávají podmínky
pro výrazný nárůst dopravy směřující do vnitřní části obce.
7. Skupina místních komunikací je zastoupena soustavou obslužných MK,
zpřístupňujících objekty bydlení, vybavenost, výrobní provozovny, objekty
rekreace a pod.
8. V krajině jsou doplněny hospodářské komunikace.
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článek 8
Uspořádání
a limity
technického
vybavení
1. Zásobování pitnou vodou.
Dolní Zálezly jsou dnes zásobovány jednak ze starých místních zdrojů,
zejména z nadřazeného systému oblastního vodovodu, přivaděče z Velkých Žernosek do Ústí n.L.
Obec má zástavbu s velkými výškovými rozdíly, vodovodní síť je proto
rozdělena do dvou tlakových pásem.
2. Zásobování provozní a požární vodou.
V západní části intravilánu obce je odběrný objekt labské vody, čerpací
stanice a výtlak ON 1000 t.zv. Labského vodovodu, zásobujícího dnes
pouze elektrárnu a úpravnu uhlí Ledvice.
Propojením vodojemů, rozšířením jejich akumulace a s dobudováním vodovodních řadů, bude zajištěno dostatečné množství požární vody v celém zastavěném území obce.
3. Odkanalizování a čištění odpadních vod.
V centrální jižní části obce je vybudována jednotná kanalizace. V severní
části obce se navrhuje k výstavbě kanalizační síť pouze splašková. Dosavadní přímé vyústění do Labe bude nahraženo novým sběračem do navrhované ČOV.
4. Zásobování plynem.
V roce 1995 byl v obci realizován středotlaký rozvod plynu. Do konečného
stavu zbývají některé malé lokality.
5. Zásobování elektrickou energií.
V současné době jsou všechny trafostanice napájeny venkovním vedením
VN. Pro uvažovanou lokalitu nové výstavby rodinných domků se navrhuje
provedení krátké přípojky venkovním vedením VN, jako odbočky ze stávajícího vedení k nové trafostanici,
situované na okraj lokality rodinných
domků.
Z nové trafostanice bude vyvedeno kabelové vedení NN do navrhované
lokality výstavby RD, s propojením na stávající síť NN v obci. Stávající
trafostanice zůstanou zachovány.
6. Telekomunikace.
V budově pošty je umístěn vlastní MTO Dolní Zálezly, napojený z ÚTO
Ústí n. L. Přenos televizního signálu zajišťuje základní televizní vysílač
Ústí nad Labem - Buková hora. Pro pokrytí míst s nevyhovujícím signálem
slouží televizní převaděč Sebuzín.
Ochrana
systémy

článek 9
přírody,
krajiny
a územní
ekologické
stability

1. Řešené území je součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Je zde velké množství významných lokalit s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.
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2. V území převažuje třetí zóna, která přechází v zónu čtvrtou. Ve třetí zóně
je hospodářská činnost limitována ohledy na uchování krajinářských hodnot, na dochovanou strukturu sídla a krajiny. Stavební činnost je omezena
jen uvnitř zastavěného území. Ochrana čtvrté zóny je dána všeobecnými
podmínkami §26 zákona č.114/1992 Sb.
3. Návrh vylučuje ukládání odpadů nebo jejich likvidaci ve volné krajině. Likvidace tuhého komunálního odpadu (t.j.svoz a ukládání) je zajištěna v lokalitě Modlany a to min. do doby návrhového horizontu.
4. Zpřísněné ochraně ZPF podléhají půdy zařazené do I. a II. bonitní třídy a
dále půdy na kterých jsou provedena investiční zúrodňovací opatření.
5. Územní generel krajiny navrhuje menší převody zemědělské půdy do lesního půdního fondu. Jedná se o plochy, kde se vyskytuje nálet. Je však
nutno respektovat zájmy ochrany přírody a nezalesňovat půdy s teplornilnými společenstvy.
6. Podle zákona č.114/1992 Sb. se ochrana přírody a krajiny zajišťuje rovněž
ochranou a vytvořením územních systémů ekologické stability (dále jen
"ÚSES"), které představují účelové propojení ekologicky stabilních částí
krajiny do funkčního celku s cílem:
a/ zachovat biodiverzitu přírodních systémů
b/ stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu
7. Výstavba a hospodaření v krajině (investiční činnost) se řídí v územích
ložisek, CHLÚ a ostatních ve smyslu zákona č.44/1988 Sb. o ochraně a
využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8. Lokální územní systém ekologické
následující biokoridory :

stability vymezuje v řešeném

území

• částečně vymezený, částečně nově navržený regionální
biokoridor
propojuje dvě regionální biocentra, který vede přes starý opuštěný lom,
lesní porosty šípákových doubrav a teplomilná společenství luk a pastvin,
• stávající regionální biokoridor propojující dvě biocentra
regionálního
významu, který je tvořen extrémně teplými a suchými stráněmi s lesostepními až stepními společenstvy,
extensivními sady s travním porostem a kamennými snosy.
Dále byla definována následující biocentra :
• regionální biocentrum Dubický kopec, který je součástí systému regionálních biocenter přecházejících z okresu Litoměřice,
• regionální biocentrum Labské stráně, Vrkoč a Vaňovský vrch, které do
k.ú. Dolní Zálezly zasahuje pouze nepatrnou částí svým jižním okrajem.
9. Plochy tvořící součásti biocenter a biokoridorů, zahrnuté do území a ploch
jsou nezastavitelné.
1O.Hlavní zásadou uplatňovanou při rozvoji území je nezasahování
zených úseků toků žádnými podstatnými regulačními úpravami.
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11Vodní plochy jsou v řešeném území stabilizovány, nepočítá se s výstavbou nádrží.
12.Lesy v území plní kromě krajinotvorné funkce významnou vodohospodářskou funkci - infiltrační a desukční, ekostabilizační, funkci genové základny, rekreační a pod.
13.Hospodaření na lesní půdě bude zaměřeno na zdokonalení a zlepšení
ochranných funkcí lesa. Při veškeré lesnické činnosti musí být respektovány zájmy ochrany přírody.
14.Stávající ovocné sady jsou navrženy k postupné obnově.

článek 10
Ostatní
limity
využití
a další
omezení

území

1. Ostatní regulační podmínky.
• umožnit rozvoj obytné funkce obce formou výstavby rodinných domků na
navržených plochách,
• dodržet územní rezervu pro výstavbu základní školy,
• veškerou novou výstavbu regulovat podle požadavku na stavby v chráněné krajinné oblasti, - preferovat výstavbu v již zastavěných částech
obce a adaptace stávajících objektů,
• podporovat proces přeměny v současné době rekreačně využívaných
objektů na objekty trvalého bydlení,
• hmotové proporce nových objektů volit obdobné tradiční zástavbě a používat obvyklé stavební materiály,
• pro realizaci soustředěné výstavby rodinných domků na navrhovaných
plochách je nutno zajistit zpracování podrobnějších studií, zejména pro
lokality s větším počtem navrhovaných objektů,
• v lesním hospodářství počítat s navrženým zalesněním ploch,
• respektovat půdu s nevýrobní funkcí jako důležitou složku životního
prostředí,
• nerozšiřovat plochy pro individuální pobytovou rekreaci,
• výstavbu chat i zahrádkových kolonií považovat za ukončenou,
• na sesuvných plochách prověřit před výstavbou únosnost základové
půdy,
• rekonstrukci železničních mostů řešit s ohledem na možné zvýšení
podjezdné výšky,
• územně chránit plochy pro nové přístupové komunikace k rozvojové
ploše bytové výstavby,
• respektovat navrženou úpravu dispozičního uspořádání Pražské ulice,
s doplněním ploch pro parkování, úpravu přednádražnlh'O prostoru,
centrálního prostoru od penziónu Labe až po mateřskou školku a úpravu chodníků,
• garáže stavět pouze na vlastních pozemcích,
• pro obsluhu obce je nezbytné zachovat systém autobusové dopravy
osob,
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• ve všech lokalitách respektovat navržená PHO vodních zdrojů, uvnitř
PHO je nutno pro každou činnost zajistit souhlas správce zdrojů,
• respektovat plochu navrženou pro výstavbu ČOV, včetně navrženého
ochranného pásma,
• rozvojové plochy v obci zásobovat elektřinou z nově vybudované trafostanice,
• u objektů nevyužívajících k vytápění plyn, upřednostňovat jiná ekologická paliva,
• nové objekty budou zásadně vytápěny ekologickými palivy,
• rozvíjet místní telekomunikační síť.
2. Památkově chráněné objekty a významné stavby.
V řešeném území obce Dolní Zálezly jsou ve státním seznamu
tyto následující objekty:

zapsány

• rej.č. 162 socha Ecce Homo (parc.č.1778)
• rej.č. 163 budova nádraží ČD
Řešené území je možné také považovat za území s archeologickými památkami. U konkrétních akcí je nutné záměr stavebních prací oznámit již v
době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR a vyžádat si jeho
vyjádření.
3. Vodní zdroje
• Dolní Zálezly I. - V. ( I.PHO)
• Dubický pramen ( I.PHO)
• jímání Dubičky (II.PHO)
poznámka:

vodní zdroje Sebuzín - Církvice zasahují do území obce Dolní
Zálezly svým ".PHO (širší území vodohospodářských zájmů).

4. Ložisko nerostných surovin.
• výhradní ložisko:

Chvalov, ložisko č.237 300 (stavební kámen)
- návrh CHLÚ

Až do rozhodnutí MŽP ČR musí být při případném územním řízení v dané
lokalitě postupováno podle §§18 a 19 zákona č.44/88 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
• ložisko nezařazené nebo vyřazené z bilance zásob:
Zalezly, ložisko č.018 000 (kaolin papírenský) - netěženo,
(plocha nepodléhá územní ochraně, s obnovením těžby se nepočítá).
5. Radonové riziko.
V detailně prozkoumaných lokalitách obce Dolní Zálezly byly
všechny tři stupně radonového rizika (nízký, střední a vysoký).

zjištěny

6. Sesuvy a poddolovaná území
V přilehlém území obce jsou identifikovány pouze pasivní sesuvy, částečně zasahující i do zastavěného území obce. Je proto nezbytné doporučit v
daných lokalitách omezení větších zásahů do terénu.
Poddolovaná území v lokalitě Dolní Zálezly nejsou.
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7. Vymezení ochranných pásem a chráněných území.
Ochranná pásma jsou vymezena ve výkresové části.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodů,
ochranné pásmo VN a trafostanice,
ochranné pásmo silnice I.třídy č.1I30 a silnic IIl.třídy,
pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů,
ochranné pásmo železniční tratě č.090,
CHKO České středohoří, III. a IV. zóna,
ochranné pásmo vodních toků,
ochranné pásmo hřbitova,
CHLÚ Chvalov (návrh).

Všechna ochranná pásma musí být respektována v plném rozsahu.
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ČÁST
TŘETí
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
článek 11
Veřejně prospěšné stavby (dále jen 'VPS"), pro které lze pozemky, stavby a
práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům omezit, jsou stavby
podle zpracované grafické přílohy v měřítku 1:5.000 v tomto rozsahu:
V1 - územní rezerva pro výstavbu školy
V2 - propojení vodovodů horního a dolního pásma
V3 - kanalizační řady v prostoru nad nádražím
V4 - čistírna odpadních vod
V5 - rozšíření tras elektrického vedení, vč.trafostanice TS7
V6 - plocha veřejného parku (úprava)
V7 - úprava podjezdné výšky u silnič.podjezdů pod železniční
tratí v rámci modernizace tratě č.090 Českých drah
V8 - protihluková opatření jako součást modernizace železniční
(I.koridor) a protihluková opatření podél silnice č.1I30

tratě č.090

V9 - úprava pěších podchodů pod silnicí č.1I30 ve vazbě na břehové partie
Labe a možný osobní přístav výletních lodí
V10 - parkoviště pro osobní automobily v ulici Pražské a u železniční zastávky
V11 - hospodářské komunikace a místní komunikace D.Zálezly-Chvalov
V12 - územní systém ekologické stability
• lokální biocentrum
• 2 regionální biocentra - Dubický kopec, Labské stráně
• 2 regionální biokoridory

článek 12
Vymezení ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro
vyvlastnění podle §108 zákona č.50/1976 Sb. (Stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů, pokud nedojde k dohodě s vlastníky pozemků nebo staveb.
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ČÁST
ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENí
článek 13
V případě sporných staveb, zařízení nebo jiných opatření v území, je oprávněn rozhodnout stavební úřad v součinnosti se starostou obce.

článek 14
Dokumentace návrhu územního plánu sídelního útvaru obce Dolní Zálezly je
uložena na Obecním úřadě v Dolních Zálezlech, dále na Stavebním úřadě
referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Ústí nad Labem.

článek 15
Změny a doplňky ÚPnSÚ bude schvalovat zastupitelstvo

obce Dolní Zálezly.

článek 16
Tato obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Dolní Zalezly, nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní
lhůty ode dne vyhlášení.

I
V Dolních Zálezlech, dne

2 . f.

1997

,;li

I
I
I
I

zástupce starosty
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