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a) postup při pořízení územního plánu
Obec Tuchořice a jeho místní části má pro své území zpracovaný Územní plán obce Tuchořice.
Zastupitelstvo obce Tuchořice schválilo dne 21.února 2011 pořízení nového územního plánu.
Pořizovatelem územního plánu byl na základě ust.§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
Městský úřad Žatec, odbor rozvoje a majetku města, jako úřad územního plánování v souladu
s ustanovením § 6 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Zpracovatelem byl na základě smlouvy o dílo autorizovaný architekt.
Na základě zpracovaných doplňujících průzkumů a rozborů pořizovatel vypracoval ve spolupráci
s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu, v souladu s ust. § 47 odst. 2 a podle ust. § 20
stavebního zákona oznámil pořizovatel zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu
dotčeným orgánům, sousedním obcím, obci, pro kterou se územní plán pořizuje, krajskému úřadu,
občanům, fyzickým a právnickým osobám a současně vyvěsil veřejnou vyhlášku ze dne 6.března
2012, čj. MUZA 6644/2012. Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu zadání územního
plánu byla vyvěšena na úřední desce Města Žatec a Obce Tuchořice a to v době od 7.března 2012 do
6.dubna 2012. V době od 7.března 2012 byl návrh zadání územního plánu podle ust. § 47 odst. 2
stavebního zákona po dobu 30 dnů vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu, odbor
rozvoje a majetku města – úřad územního plánování a Obecním úřadu Tuchořice, současně byly
dokumenty zveřejněny na webových stránkách.
Na základě došlých požadavků, podnětů a připomínek zpracoval pořizovatel vyhodnocení projednání
návrhu zadání a společně s určeným zastupitelem upravil návrh zadání. Zadání bylo schváleno
Zastupitelstvem obce Tuchořice dne 13. června 2012. Schválené zadání bylo zpracovateli předáno
dne 2.července 2012.
Po kontrole zpracovaného návrhu územního plánu pořizovatel oznámil místo a dobu konání
společného jednání o návrhu územního plánu dne 29.listopadu 2012 pod. čj. MUZA 32415/2012
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci pro kterou pořizuje
a sousedním obcím. Společné jednání se konalo dne 20.prosince 2012. Pořizovatel podle ust. § 50
odst. 2 stavebního zákona vyzval dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů
ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto
dobu pořizovatel umožnil uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu,
že od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona dne 23.ledna 2013 v souladu s § 50
odst. 3 novelou stavebního zákona doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou. Po dobu 30 dní
byl návrh územního plánu zveřejněn na webových stránkám Města Žatec a Obce Tuchořice a každý
mohl uplatnit připomínky.
Upravený návrh územního plánu předložil pořizovatel dne 3.dubna 2013 pod čj. MUZA 7482/2013
podle ust. § 51 odst. 1 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Krajský úřad vydal své
stanovisko k návrhu územního plánu dne 6.května 2013, JID 617425/2013/KUUK, čj. UPS/130/2012,
ve kterém byl zhodnocen soulad navrhovaného územního plánu z hlediska zajištění koordinace
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem s kladným výsledkem. V rámci metodické pomoci
byl pořizovatel upozorněn na menší nedostatky, které byly odstraněny.
Na základě došlých stanovisek zpracoval pořizovatel společně s určeným zastupitelem Vyhodnocení
projednání návrhu ÚP vč. posouzení krajským úřadem a dne 19.června 2013 zaslal pořizovatel
zpracovateli toto vyhodnocení s požadavkem o vypracování návrhu ÚP k veřejnému projednání a
vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona a vyhlášky č.
500/2006 Sb., úpravu návrh územního plánu v souladu s platnými předpisy.
Pořizovatel oznámil v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona místo a dobu konání veřejného
projednání návrhu územního plánu vyhláškou ze dne 28.února 2014 čj. MUZA 6012/2014. Současně
oznámení zaslal dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou pořizuje a sousedním obcím.
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Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu se konalo dne 9.dubna 2014.
V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky a připomínky. Pořizovatel ve spolupráci s
určeným zastupitelem vyhodnotil obdržené stanoviska, námitky a připomínky k návrhu územního
plánu a v souladu s § 53 odst. 1 vyzval pořizovatel dotčené orgány a nadřízený orgán, aby ve lhůtě 30
dnů uplatnili stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu, že na základě vyhodnocených námitek a
připomínek došlo k podstatné úpravě územního plánu, požádal pořizovatel v souladu § 53 odst. 2
stavebního zákona o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Na základě kladného stanoviska orgánu ochrany přírody vyzval pořizovatel
projektanta k úpravě návrhu územního plánu.
Pořizovatel oznámil v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona místo a dobu konání
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu a to v rozsahu úprav, vyhláškou čj. MUZA
24646/2014 ze dne 11.9.2014. Opakované veřejné projednání se konalo dne 15.října 2014. V rámci
opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky. Při posuzování obdržených námitek
bylo zjištěno, že všechny námitky se týkají neměněných částí. V souladu s odst. 2 § 53 stavebního
zákona nelze uplatňovat námitky k částem, které nebyly od původního veřejného projednání
měněny. Vzhledem k tomu, že obdržené námitky se netýkaly opakovaného veřejného projednání
(měněných částí) vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem podané námitky a v
souladu s ust. § 54 odst. 1 stavebního zákona předložil Zastupitelstvu obce Tuchořice návrh na vydání
územního plánu s jeho odůvodněním.
Vypořádání připomínek a námitek je uvedeno v kapitole o) tohoto opatření obecné povahy.

b) výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje
a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 53 odst. 4 písm. a) SZ
I.
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Správní území obce se nenachází dle Politiky územního rozvoje 2008, schválené vládou ČR 20.7.2009,
v žádné rozvojové oblasti republikového významu, ani jím neprochází žádná rozvojová osa.
PÚR 2008 neobsahuje konkrétní záměry týkající se území obce Tuchořice.
Návrh zastavitelných ploch, ploch přestavby a územní rezervy není v přímém rozporu s cíli a úkoly
Politiky územního rozvoje ČR 2008, neboť:
- respektuje záměry staveb dopravní a technické infrastruktury a vymezuje pro ně plochy VPS;
-

respektuje celorepublikové priority podle čl. 2.2. Politiky územního rozvoje ČR 2008:

Priorita 1 (odst. 14 PÚR)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako
důsledku nedostatku lidských zásahů.
Vyhodnocení:
Územní plán Tuchořice respektuje a posiluje prioritu č.1 Politiky územního rozvoje ČR a cíle územního
plánování. Prvořadým a deklarovaným cílem (viz. kapitola b)) je chránit a rozvíjet urbanistické,
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architektonické a kulturní hodnoty území, významné krajinné prvky a ekosystémy s ekologickou
stabilitou.
Priorita 2 (odst. 15 PÚR)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Vyhodnocení:
Územní plán respektuje prioritu č.2 Politiky územního rozvoje ČR a cíle územního plánování. Územní
plán vyhodnotil všechny podněty obyvatel a dotčených orgánů a stanovil udržitelný rozvoj území
zajišťující mimo jiné i sociální soudržnost obyvatel.
Priorita 3 (odst. 16 PÚR)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují
stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Vyhodnocení:
Urbanistická koncepce navazuje na stávající strukturu osídlení, vychází z obecných potřeb obce a
jejích obyvatel a vytváří předpoklady pro udržitelný územní rozvoj obce. ÚP utváří kompaktní obec s
nezbytným udržitelným rozvojem veřejné infrastruktury a tím respektuje a posiluje prioritu č.3 Politiky
územního rozvoje ČR a cíle územního plánování.
Priorita 4 (odst.17 PÚR)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Vyhodnocení:
ÚP splňuje požadavky dostatečného vymezení ploch pro výrobu. Tyto plochy jsou vymezeny jako
plochy přestavby bývalých zemědělských areálů a statků určených k asanaci a navrhují územní
rezervu pro plochu smíšenou výrobní.
Priorita 5 (odst.18 PÚR)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Vyhodnocení:
ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení a výrobu, zvyšuje atraktivitu místa, čímž posiluje vztahy
s okolními sídli a vytváří adekvátní konkurenční prostředí. Respektuje a posiluje prioritu č.5 Politiky
územního rozvoje ČR a cíle územního plánování.
Priorita 6 (odst.19 PÚR)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie,
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
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Vyhodnocení:
Návrh ÚP vytváří předpoklady pro využití opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields). Pro všechny
tyto plochy navrhuje plochu přestavby a ukládá příslušné využívání území. Splňuje požadavky
preferování umístění zastavitelných ploch v prolukách, v návaznosti na zastavěné území, s co
nejmenším rozsahem vlivů na životní prostředí. Zachovává a rozšiřuje veřejnou zeleň (především zeleň
izolační a ochrannou). ÚP Tuchořice preferuje intenzivní rozvoj a podporuje energeticky úsporné a
účelné využívání území.
Priorita 7 (odst. 20 PÚR)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí
krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. ÚP vymezuje zastavitelné plochy ve vhodných
lokalitách, kde umístěním nedojde k narušení krajinného rázu.
Vyhodnocení:
Prvořadým úkolem ÚP je ochrana a rozvoj přírodních hodnot. Ochrana krajinného rázu je zajišťována
především podmínkami pro plošné a prostorové uspořádání území.
Priorita 8 (odst. 21 PÚR)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
Vyhodnocení:
ÚP chrání před zastavěním pozemky pro ochranu a rozvoj volné krajiny s výjimkou rozvojových ploch
pro bydlení, rekreaci a výrobu. Obnovuje polní cesty, zajišťuje prostupnost krajiny, doplňuje prvky
ÚSES a zvyšuje retenční schopnost území.
Priorita 9 (odst. 22 PÚR)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Vyhodnocení:
Návrh ÚP Tuchořice koordinuje další rozvoj obce z hlediska ochrany a zachování atraktivity území
z hlediska cestovního ruchu. ÚP navrhuje zpřístupnění a propojení území pomocí sítě cyklotras,
polních cest a cest pro pěší.
Priorita 10 (odst. 23 PÚR)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z
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těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých
hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí
transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních
center osídlení.
Vyhodnocení:
ÚP vytváří předpoklady pro zkvalitnění veřejné infrastruktury realizací vodovodu a vymezením
veřejných prostranství s respektem k prostupnosti krajiny a jejího charakteru.
Priorita 11 (odst. 24 PÚR)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to,
jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně
šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Vyhodnocení:
ÚP respektuje vymezené stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu. ÚP podporuje rozvoj
cyklistické dopravy vymezením koridorů pro vybudování cyklistických tras, spojujících řešené území s
okolními obcemi.
Priorita 12 (odst. 25 PÚR)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích
a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Vyhodnocení:
V obci Tuchořice není stanoveno záplavové území. ÚP vymezuje požadavek na zadržování dešťových
vod v místě. ÚP zajišťuje ochranu před rozlivy území v obci Tuchořice vymezením veřejného
prostranství s převahou nezpevněných ploch na plochách bývalých zemědělských areálů v centru sídel
(Třeskonice, Nečemice). V problematických místech snižuje vodní eroze vytvořením izolační zeleně na
hranici zastavěného území s volnou krajinou.
Priorita 13 (odst. 26 PÚR)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Vyhodnocení:
Záplavové území není na správním území obce Tuchořice vymezeno. ÚP respektuje vodní režim území
a navrhuje rozvojové plochy s ohledem na profily a průtoky vodních toků.
Priorita 14 (odst. 27 PÚR)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů
udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na
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které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch
územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě
osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční
dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech
regionech.
Vyhodnocení:
ÚP zohledňuje při návrhu veřejné infrastruktury její pozici vůči sídelní struktuře a vazbám na okolní
obce.
Priorita 15 (odst. 28 PÚR)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného
i soukromého sektoru s veřejností.
Vyhodnocení:
ÚP koncepčně navrhuje rozvojové plochy dle zjištěných potřeb v území, stanovuje koncepci veřejné
infrastruktury a uspořádání krajiny v souladu s prioritami kraje, navrhuje plochy přestavby u
nevhodně využívaných a pod využívaných území pro vytvoření plnohodnotného kvalitního veřejného
centrálního prostoru obcí (Třeskonice, Nečemice).
Priorita 16 (odst. 29 PÚR)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s
požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.
Vyhodnocení:
ÚP vymezuje plochy veřejného prostranství včetně zeleně pro zajištění kvalitního životního prostředí,
sítí komunikací propojuje jednotlivá sídla a rekreační plochy a podporuje návaznost na okolní spádová
města.
Priorita 17 (odst. 30 PÚR)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Vyhodnocení:
ÚP navrhuje stavby technické infrastruktury pro zvýšení úrovně technické infrastruktury, aby
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Priorita 18 (odst. 31 PÚR)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a
rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
Vyhodnocení:
Návrh ÚP respektuje stávající plochy výroby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny u cihelny.
Další typy doporučuje na lokální úrovni u jednotlivých uživatelů nemovitostí.
Priorita 19 (odst. 32 PÚR)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
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Vyhodnocení:
ÚP vymezuje:
- plochy pro individuální bydlení vesnického charakteru;
- plochy přestavby v nevyhovujících územích;
- související veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
II.
Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pro území obce jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje, vydány zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5.10.2011 na základě usnesení ZÚK č.
23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011, které nabyly dne 20.10.2011 účinnost. Řešené území plně respektuje a
zpřesňuje požadavky vyplývající ze ZÚR – prvky ÚSES - návrh NRBK K 53 Střela, Rabštejn (20) –
Pochvalovská stráň (21), RBC 1800 Bučina; přírodní park Džbán, maloplošné zvláště chráněné území
přírodní památku Kozinecká stráň, území Natura 2000 – EVL; chráněné ložiskové území Kounov;
zájmové území armády ČR objektu Lažany; krajinný celek KC 13 Severočeské nížiny a pánve, KC 9
Jesenická pahorkatina, KC 10 Džbán. Z hlediska širších vztahů - elektrické vedení VVN 400 kV s
provozním označením V411 TR Výškov – TR Hradec.
Ústecký kraj nemá vydaný žádný regulační plán v rámci nadřazené ÚPD.
1.STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ
Pro zajištění udržitelného rozvoje, dosažení cílů a úkolů územního plánování a zvýšení atraktivity obce
Tuchořice respektuje ÚP krajské priority územního plánování.
Vyhodnocení:
Základní priority - ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje na
území v rámci Ústeckého kraje nabídkou nových ploch pro bydlení, rekreaci a smíšenou výrobu
doplněné o navržené funkční systémy ostatní veřejné infrastruktury, včetně ploch přestavby u
nevhodně využívaných nebo pod využívaných území, při zajištění dostatečné ochrany kvality
životního prostředí a hodnot území.
Životní prostředí - ÚP přispívá ke zvýšení ekologické stability ochranou stávajících přírodních hodnot v
podobě přírodního parku Džbán, přírodních památek, významných krajinných prvků, vodotečí a
vodních ploch, respektováním limitů využití území v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany vod,
ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa a ochraně ložisek
nerostných surovin, vymezením skladebných prvků ÚSES a vymezením rozvojových ploch sídelní
(ochranné) zeleně. ÚP respektuje vymezený koridor neregionálního ÚSES (NRBK K 53 Střela, Rabštejn
(20) – Pochvalovská stráň (21)) a regionální biocentrum (BRC 1800 Bučina).
Hospodářský rozvoj - ÚP přispívá k hospodářskému rozvoji vytvářením nabídky nových zastavitelných
ploch pro bydlení a podnikání, zajištěním udržitelného rozvoje veřejné infrastruktury a zvyšováním
ekonomického potenciálu obce.
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti – Území neleží v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose
ani specifické oblasti.
Dopravní a technická infrastruktura - ÚP vytváří předpoklady pro modernizaci stávajících systémů
technické infrastruktury.
Sídelní soustava a rekreace – ÚP respektuje podmínky ochrany přírodního parku Džbán a přírodní
památky Kozinecká stráň, Miocenní sladkovodní vápence a Travertinová kupa a podporuje jejich
začlenění do území s vysokým rekreačním potenciálem, respektuje stávající a navrhované cyklistické
a pěší trasy, navrhuje novou plochu rekreace.
Sociální soudržnost obyvatel - ÚP zvyšuje sociální soudržnost obyvatel podporou rozvoje bydlení,
rekreace, občanské vybavenosti, podnikání a zlepšováním hygieny životního prostředí, čímž posiluje
předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních míst a dosahuje vyšší míry vyváženosti
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řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hlediska ovlivňující sociální soudržnost
obyvatel.
Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami – ÚP navrhuje nové zastavitelné
plochy s ohledem na přírodní podmínky území, stanovuje protierozní opatření zamezením zvětšování
rozsáhlých zemědělských celků, návrhem provést diverzifikaci zemědělského půdního fondu s
vytvořením protierozních bariér a celkovým zvýšením ekologické stability.
2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A
VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM
PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY)
PÚR 2008 nevymezuje na území obce Tuchořice rozvojovou osu ani rozvojovou oblast.
Vyhodnocení:
ÚP respektuje nadřazenou dokumentaci ÚPD.
3. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ DALŠÍCH
SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ZÚR ÚK nestanovují na území obce Tuchořice specifickou oblast nadmístního významu.
Vyhodnocení:
ÚP respektuje nadřazenou dokumentaci ÚPD.
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
ÚK stanovují na území obce Tuchořice nadregionální a regionální prvky ÚSES, a to nadregionální
biokoridor NRBK K 53 Střela, Rabštejn (20) – Pochvalovská stráň (21) a regionální biocentrum RBC
1800 Bučina.
Vyhodnocení:
ÚP zpřesňuje vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního
ÚSES s využitím odborných podkladů a vlastních terénních průzkumů. Vymezené plochy a koridory
pro ÚSES ukládá chránit před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické
stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu nebo znemožnila založení
vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.
Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES
připouští v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň
nedojde k podstatnému snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
ÚP na základě větší podrobnosti znalostí a většího měřítka zpracování grafické části upřesňuje trasu
biokoridoru v souladu s právními předpisy platnými na úseku ochrany přírody a krajiny (zejména
vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a metodikami pro vymezování ÚSES. Při
zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES nadregionální a regionální úrovně významnosti a při
vymezování skladebných částí lokální úrovně významnosti preferuje řešení, které minimalizuje střety
se zájmy na ochraně ložisek nerostných surovin.
5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH
A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
Obec Tuchořice spadá do oblasti s nerostným bohatstvím, s kvalitní zemědělskou půdou a krajinné
části a přírodních prvků se stanovenou územní ochranou.
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Vyhodnocení:
Návrh ÚP Tuchořice chrání a rozvíjí přírodní a krajinné prostředí, přírodní park Džbán, maloplošná
zvláště chráněná území – přírodní památky Kozinecká stráň, Miocenní sladkovodní vápence,
Travertinová kupa a Na Spáleništi, území Natura 2000 – EVL Na spáleništi, stanovuje limity rozvoje
k zamezení poškození hodnot území. Vytváří podmínky pro další ekologicko-stabilizační opatření.
Stanoví krajinné plochy s cílem vytvořit podmínky pro ochranu a rozvoj krajiny, její prostupnost a
návaznost na urbanizované území s cílem umožnit navrhovanou výstavbu s co nejmenším dopadem
na krajinu a s co největší mírou kompenzačních opatření za zábor krajiny. ÚP ukládá respektovat
přírodní park Džbán, přírodní památku Údolí Hasiny u Lipence, významné krajinné prvky a spolu
s prvky ÚSES usilovat o co nejvyšší stupeň ochrany, v rámci nové výstavby navrhovat dopravní
prostory dostatečně široké pro možnost výsadby městské zeleně a pěší dopravy. ÚP zpřesňuje
skladebné části ÚSES a vymezuje je jako veřejně prospěšná opatření za účelem usnadnění jejich
realizace. Zachovává jedinečnost krajiny, minimalizuje zábor nejkvalitnějších zemědělských půd,
zvyšuje prostupnost zemědělské krajiny.
Úp Tuchořice podporuje ochranu a rozvoj veřejné infrastruktury, respektuje a chrání urbanisticky
hodnotná území, navrhuje plochu přestavby v centrální části sídla Třeskonice pro zajištění kvality
bydlení. ÚP respektuje území s archeologickými nálezy a objekty v památkové péči.
6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
Na základě členění „Typologie české krajiny“ (2005), příslušnosti k velkoplošným zvláště chráněným
územím (národní park, chráněné krajinné oblasti) a se zohledněním charakteristických rysů
specifických krajin je území obce Tuchořice v rámci Ústeckého kraje zařazeno do tří krajinných celků:


krajinného celku KC 9 Jesenická pahorkatina, pro který je charakteristická krajina
pahorkatinného charakteru s vyváženým zastoupením lesů a zemědělsky využívaných
pozemků, s menšími sídly s cílovou charakteristikou jednak krajiny harmonické, bez vysokých
přírodních či kulturních hodnot, avšak esteticky a krajinářsky kvalitní, s vysokou hodnotou
krajinného rázu, jednak krajiny venkovské.



Krajinného celku KC 10 Džbán, pro který je charakteristická krajina údolími vodních toků
rozřezané tabule s vyváženým zastoupením lesů a zemědělsky využívaných pozemků,
s menšími sídly s cílovou charakteristikou jednak krajiny harmonické, bez vysokých přírodních
či kulturních hodnot, avšak esteticky a krajinářsky kvalitní, s vysokou hodnotou krajinného
rázu, jednak krajiny venkovské.



Krajinného celku KC 13 Severočeské nížiny a pánve, krajiny nížin, širokých niv velkých vodních
toků a severočeských pánví, převážně intenzivně zemědělsky využívaná, která je
charakteristická strukturou menších a středních sídel, často vysokých urbanistických a
architektonických hodnot, s cílovou charakteristikou krajin s vysokými přírodními, krajinnými
a estetickými hodnotami, optimálními půdními a klimatickými podmínkami pro zemědělství a
krajin rozvíjených krajinných hodnot.

Vyhodnocení:
ÚP Tuchořice respektuje zemědělství jako určující krajinný znak krajinného celku, lokálně s typickým
tradičním zaměřením, napravuje narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským
hospodařením, prioritně realizuje nápravná opatření směřující k obnově ekologické rovnováhy
(ÚSES), zmírňuje narušení krajiny lokálně postižené zejména velkoplošnou těžbou štěrkopísků,
vápenců, těžbu nerostných surovin koordinuje s rekultivacemi, tak aby se postupně snižovalo zatížení
území těžebními aktivitami. Uvážlivě rozvíjí výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním
změnám přírodního a krajinného prostředí, individuálně posuzuje navrhované změny využití území a
zamezuje takovým změnám, které by krajinný ráz mohly poškozovat. ÚP Tuchořice podporuje trvale
udržitelné formy zemědělství, drobné výroby, cestovního ruchu, turistiky a rekreace a tím přispívá ke
stabilizaci obyvatelstva, individuálně posuzuje všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně
13
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ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým
zastoupením složek přírodních a kulturních.
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 nevymezují na území obce Tuchořice veřejně prospěšnou stavbu (dále jen „VPS“) ani veřejně
prospěšné opatření (dále jen „VPO“).
ÚP Tuchořice respektuje nadřazenou dokumentaci VPS a VPO na krajské úrovni se na správním území
obce Tuchořice nenachází, ÚP vymezuje VPS a VPO na území lokálního charakteru.
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 stanovují požadavek koordinace územně plánovací činnosti obce Tuchořice s návrhy
obsaženými v ZUR.
a) požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření (kromě ÚSES), návrhů, asanací a územních rezerv – nestanovuje.
ÚP Tuchořice respektuje nadřazenou dokumentaci.
b) požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených nadregionálních a regionálních
skladebných částí ÚSES (funkční části, části k založení - veřejně prospěšná opatření) - NRBK K 53
Střela, Rabštejn (20) – Pochvalovská stráň (21) – funkční, BRC 1800 Bučina – funkční.
ÚP Tuchořice vymezuje NRBK K 53 Střela, Rabštejn (20) – Pochvalovská stráň (21) a RBC 1800 Bučina
v souladu se ZÚR ÚK.
9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ
STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ STUDIE, JEJÍ
SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O ÚZEMNÍ STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI
ZÚR ÚK nevymezují na území obce Tuchořice plochy a koridory, pro které je nutno pořídit územní
studii.
ÚP Tuchořice respektuje nadřazenou dokumentaci.
10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, A DÁLE STANOVENÍ
LHŮTY PRO POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU A JEHO PŘEDLOŽENÍ ZASTUPITELSTVU KRAJE
ZÚR ÚK nevymezují na území obce Tuchořice plochy a koridory, pro které je nutno pořídit regulační
plán.
ÚP Tuchořice respektuje nadřazenou dokumentaci.
11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
JEJICH VYUŽITÍ POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST
ZÚR ÚK nevymezují na území obce Tuchořice plochy a koridory, pro které je nutno pořídit a vydat
regulační plán na vlastní žádost.
ÚP Tuchořice respektuje nadřazenou dokumentaci.
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12. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č.9 PRO PLOCHU NEBO KORIDOR
VYMEZENÝ PODLE BODŮ 10. A 11.
ZÚR ÚK nestanovují pro obec Tuchořice zadání zpracování regulačního plánu.
ÚP Tuchořice respektuje nadřazenou dokumentaci.
13. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
ZÚR ÚK nestanovují pro obec Tuchořice pořadí změn v území (etapizaci).
ÚP Tuchořice respektuje nadřazenou dokumentaci.
Podstatné zásady pro územní rozvoj obce Tuchořice jsou graficky zobrazeny ve výkrese č.1 a č.2 ZÚR
ÚK – viz. níže uvedené výřezy.

Obr. Výkres č. 1 uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti
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Obr. Výkres č. 2 ploch nadmístního významu, včetně ÚSES

Vyhodnocení: Územní plán Tuchořice není v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje a Politikou územního rozvoje ČR. Všechny limity vyplývající
ze ZÚR ÚK, PÚR ČR a širších vztahů jsou respektovány. Z programu rozvoje Ústeckého kraje
nevyplývají pro řešené území žádné další požadavky.

c) výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) SZ
Územní plán je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je stanoveno v §§ 18 a 19
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů a :
-

§ 18 odst. 1) - zjišťuje a posuzuje stav území, 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 a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích,

-

§ 18 odst. 2) - zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje
společenský a hospodářský potenciál rozvoje,

-

§ 18 odst. 3) - koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti
ovlivňující rozvoj území,

-

§ 18 odst. 4) - chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, stanovuje koncepci rozvoje
území a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a
16
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řešení staveb, určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků; zastavitelné plochy byly
vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území,
-

§ 18 odst. 5) - ÚP vymezuje na území obce plochy s rozdílným způsobem využití, které
stanovují hlavní, přípustné, nepřístupné a popř. podmíněně přípustné využití. Plochy
v zastavěném území mají vymezené využití v souladu s § 18 odst. 5) SZ,

-

§ 18 odst. 6) - ÚP vymezuje plošné a liniové prvky technické infrastruktury v souladu se SZ, na
nezastavitelných plochách umožňuje vymezení technické infrastruktury za podmínky, že
neznemožní jejich dosavadní využití (dle vymezených ploch s rozdílným způsobem využití,

-

§ 19 odst. 1) písm. a) - návrh ÚP respektuje základní úkoly územního plánování, byl proveden
detailní průzkum a analýza území, na základě které byly vyhodnoceny přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území,

-

§ 19 odst. 1) písm. b) - v souladu se SZ stanovil koncepci rozvoje území, která obsahuje
urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci krajiny,

-

§ 19 odst. 1) písm. c) - vyhodnotil stávající rozvojové plochy a plochy změn v území a
navrhnul udržitelný rozvoj území s ohledem na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
v území, byla prověřena potřeba změn v území s ohledem na možné přínosy, problémy a
rizika změny,

-

§ 19 odst. 1) písm. d) - vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, kde stanovuje
požadavky na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na architektonické,
urbanistické a estetické hodnoty území v souladu se SZ, zásadně nevyužívá nástroje pro
uspořádání v území v rozsahu regulačního plánu nebo územního rozhodnutí,

-

§ 19 odst. 1) písm. e) - vymezuje plochy přestavby v zastavěném území a plochy změn
v krajině na území obce a stanovuje podmínky plošného a prostorového uspořádání území,

-

§ 19 odst. 1) písm. f) - ÚP nestanovuje pořadí provádění změn v území (etapizaci),

-

§ 19 odst. 1) písm. g) - vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,

-

§ 19 odst. 1) písm. h) - vytváří v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých
hospodářských změn,

-

§ 19 odst. 1) písm. i) - stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní
bydlení,

-

§ 19 odst. 1) písm. j) - vytváří hospodárné podmínky pro rozvoj technické a dopravní
infrastruktury a koncepcí veřejné infrastruktury minimalizuje dopady na prostředky
z veřejných rozpočtů,

-

§ 19 odst. 1) písm. k) - vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,

-

§ 19 odst. 1) písm. l) - určuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území
(odstranění brownfields),

-

§ 19 odst. 1) písm. m) - vytváří podmínku pro ochranu území dle zvláštních předpisů jako jsou
například zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.13/1997 Sb., o
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pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.164/2001
Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-

§ 19 odst. 1) písm. n) - respektuje stávající vodní zdroje, ochranná pásma vodního zdroje,
ložiska nerostných surovin, navrhované zastavitelné plochy a plochy změn v krajině neohrozí
přírodní zdroje,

-

§ 19 odst. 1) písm. o) - urbanistická koncepce a koncepce krajiny zohledňuje architektonické,
urbanistické, estetické a přírodní hodnoty území, je založena na ochraně krajinného rázu a
nemovitých kulturních památek,

-

§ 19 odst. 2) - součástí ÚP není vyhodnocení vlivů na životní prostředí, na udržitelný rozvoj
území a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu.

d) výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy dle § 53 odst.4 písm. c) SZ
Při zpracování a projednávání územního plánu bylo postupováno v souladu s příslušnými
ustanoveními stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů. Dokumentace územního plánu včetně jeho odůvodnění byla zpracována podle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.
Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována oprávněnou
osobou.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ČÁST PRVNÍ

(§ 1-3)

-

ČÁST DRUHÁ

(§ 4-5)

-

ČÁST TŘETÍ

(§ 18-20)

-

(§ 22)

-

(§ 24)

-

(§ 43)

-

(§ 44)

-

(§ 47)

-

(§ 50-56)

-

Územní plán je zpracován dle pokynů stavebního zákona, použité
termíny v územním plánu jsou v souladu s termíny dle SZ;
Územní plán je v součinnosti s výkonem veřejné správy, s orgány
obce, orgány kraje a ministerstvem;
Územní plán respektuje cíle a úkoly územního plánování (viz kap.d)),
byl vyhotoven v tištěné a elektronické verzi v rozsahu a počtu dle
schváleného zadání územního plánu a předán pořizovateli;
Bude doplněno po veřejném projednání;
Zpracovatel územního plánu je autorizovaným architektem pro obor
územní plánování – je v souladu se SZ;
Územní plán stanovuje všechny body uvedené v odst.1, vymezuje
plochy pro územní studii dle odst.2, respektuje a zpřesňuje cíle a
úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje
kraje a politikou územního rozvoje, neobsahuje náležitosti
podrobnosti regulačního plánu nebo územního rozhodnutí;
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se SZ o pořízení územního
plánu z vlastního podnětu;
Zadání územního plánu bylo schváleno dle SZ;
Návrh územního plánu byl pořízen a zpracován dle pokynů pro
zpracování a dle zadání územního plánu, následné úkony byly a
budou provedeny v souladu se SZ;
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-
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-
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Není uplatněno;
Zastavěné území bylo vymezeno dle §58 zákona č. 183/2006 Sb. a
dle metodického pokynu Vymezení zastavěného území Ministerstva
pro místní rozvoj (duben 2007), další úkony budou provedeny
v souladu se SZ;
V návrhu ÚP byla uplatněna předkupní práva dle SZ;
V návrhu ÚP byly v souladu se SZ uplatněny VPS a VPO, pro která lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti
ÚP byl vypracován dle Přílohy 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., grafická část byla vypracována v měřítku
1:10 000 (Výkres základního členění, Hlavní výkres – správní území obce, Koordinační výkres – správní
území obce, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu), 1:5 000 (Hlavní výkres – výřez sídel,
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, Koordinační výkres – výřez sídle) a 1:50 000
(Výkres širších vztahů);
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.

e) výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů dle § 53 odst. 4 písm. d) SZ
SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ
ÚP vytváří podmínku pro ochranu území dle zvláštních předpisů jako jsou například zákon č.254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.164/2001 Sb., o
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ÚP respektujte podmínky ochrany zdravých životních podmínek v souladu se zákonem č.258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví a zájmů civilní a požární ochrany pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a
návštěvníků území především dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
Návrh respektuje ochranné pásmo hřbitova, ložiska nerostných surovin a zájmové území AČR
(ochranné pásmo radaru Lažany) dle zákona č.183/2006 Sb. §175.
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SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Obdržené a vyhodnocené byly požadavky vyplývajících ze stanovisek následujících dotčených orgánů,
uplatněné ke společnému jednání o návrhu územního plánu z hlediska hájení jejich veřejných zájmů a
týkající se územně plánovací problematiky:
Úřad pro civilní letectví - nepředpokládá ohrožení bezpečnosti leteckého provozu - bez připomínek;
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - bez připomínek - ÚP
nevymezuje nové plochy pro silniční dopravu, rozvojové plochy budou dopravně napojeny ze
stávajících místních a obslužných komunikací;
Obvodní báňský úřad v Mostě – souhlasí s předloženým návrhem územního plánu Tuchořice a nemá
k tomuto dalších připomínek, protože v předloženém návrhu je dostatečně řešena ochrana ložisek
nerostných surovin v uvedeném území;
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad – bez připomínek;
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad – Pozemkový úřad uplatnil ve svém stanovisku k návrhu
zadání územního plánu Tuchořice, č.j.: 43246/2012-MZE-130738 ze dne 4. 4. 2012, požadavky na
řešení koncepce uspořádání krajiny. Tyto požadavky jsou v projednávaném návrhu respektovány,
nemáme proto k návrhu územního plánu Tuchořice žádné připomínky;
Hasičský záchranný sbor ÚK - nesouhlasné stanovisko z těchto důvodů: Nebyl splněn požadavek
našeho stanoviska pod čj. HSUL-1750-2/ŽA-2012 z 21.03.2012 uvedený v bodě č. 1 a to: V souladu s §
11 v návaznosti na přílohu 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. požadujeme v dalším stupni řešit požadavky na
veřejnou infrastrukturu z hlediska požární bezpečnosti staveb – např. zajištění popř. kapacita zdrojů
požární vody (splnění normových požadavků ČSN 73 0873 tab.1 a 2)
Vyhodnocení: textová část územního plánu byla doplněna o požadavky HSZ ÚK a požádáno o
požádáno o nové stanovisko;
Hasičský záchranný sbor ÚK - souhlasné stanovisko (nové stanovisko po doplnění návrhu ÚP o
podmínky);
Ministerstvo obrany, VUSS Praha – vzhledem k tomu, že VUSS Praha neshledala rozpor mezi návrhem
funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
nemáme k řešené ÚPD při dodržení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., připomínek;
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší – bez
připomínek (upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí – přímá vazba na
rozvojové plochy pro průmysl a zemědělství; ochrana přírody a krajiny - Územní plán respektuje
všechna maloplošná zvláště chráněná území - PP Kozinecká stráň, PP Miocenní sladkovodní vápence
v Tuchořicích, PP Travertinová kupa, dále evropsky významnou lokalitu (EVL) Na Spáleništi. V této
souvislosti sdělujeme, že na území EVL Na Spáleništi byla v letošním roce vyhlášena PP Na Spáleništi.
Územní plán dále respektuje nadregionální biokoridor K 53 a regionální biocentrum (RBC 1800) a
zdejšímu úřadu známé lokality výskytu zvláště chráněných druhů. Pouze v případě plochy přestavby
P1 nesmí být nijak zasahováno do přilehlých vodních ploch a jejich blízkého okolí, které jsou
biotopem zvláště chráněných druhů, zejména obojživelníků. V souladu s ustanovením § 45i zákona
sdělujeme, že předložený návrh Územního plánu Tuchořice nebude mít samostatně ani ve spojení s
jinými významný vliv na předmět ochrany popř. celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. V řešeném území se nachází EVL Na
Spáleništi s předmětem ochrany, druhem střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).
V podkladech k územnímu plánu není dle textové části a zákresů v mapě plánován žádný záměr, který
by mohl ohrozit předmět ochrany popř. celistvost této nebo kterékoli jiné evropsky významné
lokality či ptačí oblasti.; ochrana ZPF - Řešení návrhu Územního plánu Tuchořice navrhuje zábor
celkem 5,3663 ha zemědělského půdního fondu v tomto případě jen mimo zastavěné území. Plochy
označené Z1, Z2, Z3 a Z6 s navrhovaným využitím pro plochy bydlení jsou umístěny na půdách
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zařazených do II. třídy ochrany, což jsou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu půdy
vysoce chráněné a jen podmíněně odnímatelné. Vzhledem k tomu, že obec Tuchořice leží převážně
na půdách s I. a II. třídou ochrany a s přihlédnutím k lokalizaci předmětných ploch v těsné návaznosti
na zastavěné území bez tvorby nežádoucích enkláv zemědělské půdy, lze výjimečně s navrhovanými
plochami souhlasit. S plochou označenou Z4 s navrhovaným využitím pro veřejné prostranství lze s
ohledem na její vymezení mezi plochou Z2 a Z3 souhlasit. S plochou označenou Z5 s navrhovaným
využitím pro občanské vybavení – pro tělovýchovu a sport lze s ohledem na to, že navazuje na již
stávající plochu pro sport a rekreaci souhlasit. S plochami označenými Z 7 a Z8 s navrhovaným
využitím ploch pro bydlení lze souhlasit. Plochy jsou navrhovány na půdách s III. třídou ochrany, což
jsou půdy se středním stupněm ochrany, které je možné územním plánováním využít pro výstavbu.
Plochy jsou navrženy při stávající komunikaci a navazují na zastavěné území obce. Plocha označená
Z9 s navrhovaným využitím plochy pro bydlení představuje zábor 0,1807 ha zemědělské půdy s III.
třídou ochrany. Návrhem této plochy dojde ke vzniku těžko zemědělsky obhospodařovatelné enklávy
zemědělské půdy mezi navrhovanou plochou a zastavěným územím obce (klín mezi zastavěným
územím a navrhovanou plochou). Jedná se o část pozemku p.č. 265/1 k.ú. Třeskonice, který je dle
údajů z katastru nemovitostí v druhu orná půda. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme tuto
část pozemku tvořící předmětnou enklávu zahrnout do předmětné plochy nebo navrhnout pro zeleň.
Upozorňujeme, že plochy vysoké a nízké zeleně, které je možno navrhnout na zbytkových enklávách
kolem zastavitelných ploch, určují navržené využití území a nepatří do zemědělského půdního fondu,
ale jako veřejná zeleň do ostatních ploch. V tomto případě budou takové plochy vyhodnoceny z
hlediska záboru zemědělské půdy. Vysoká zeleň zůstane v zemědělském půdním fondu, pokud půjde
o zeleň např. s protierozní funkcí v krajině. Po výše uvedené úpravě bude možné s plochou souhlasit.
S plochou označenou Z10 s navrhovaným využitím plochy pro bydlení lze souhlasit. Plocha je
navržena na půdách s IV. třídou ochrany a vyplňuje enklávu v zastavěném území obce. S plochou
označenou Z11 s navrhovaným využitím plocha občanského vybavení – pro tělovýchovu a sport
představující zábor 0,4222 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany lze souhlasit. Plocha ze
své severní části navazuje na zastavěné území obce a z jižní části přiléhá k vodnímu toku. Návrhem
této plochy nedojde k narušení organizace ZPF. S plochou označenou Z12 s navrhovaným využitím
plocha rekreace představující zábor 0,2718 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany lze
souhlasit. Návrhem této plochy nedojde k narušení organizace pozemků ZPF; vodní hospodářství –
není vodoprávním úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci obce;
státní správa lesů – není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu
Územního plánu Tuchořice; posuzování vlivů na životní prostředí - není nutno posoudit z hlediska
vlivů na životní prostředí - Návrh územního plánu vymezuje plochy bydlení (individuální v rodinných
domech – vesnické), plochy rekreace o rozloze do 1 ha, plochy občanského vybavení – pro
tělovýchovu a sport o rozloze do 1 ha, plochy veřejných prostranství, plochy přestaveb v
zastavitelném území sídel (plochy smíšené výrobní, plocha občanského vybavení – veřejné
vybavenosti, plocha veřejných prostranství, plochy smíšené obytné – vesnické, plochy bydlení, plocha
veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch), plochu vodní a vodohospodářskou (pro
založení suchého poldru), plochy ochranné a izolační zeleně. Návrh územního plánu nestanoví rámec
pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána
nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)); prevence závažných havárií - V
daném území se nachází objekt společnosti EPC-Česká republika s.r.o., IČ 272 62 383, zařazený
rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 7. 3. 2007 pod č.j.: 379/07/ZPZ/Zař- 27/Be do
skupiny B. Objekt se nachází v bývalém armádním muničním skladu Tuchořice. Jeho celková plocha
činí 28 ha. V areálu je prováděno skladování výbušnin a surovin pro výrobu výbušnin pro mobilní
zařízení typu Multiblend. V areálu není prováděna žádná výrobní činnost. V okolí výše uvedeného
objektu byla krajským úřadem dne 27. 1. 2010, v souladu s § 20 odst. 1 zákona o prevenci závažných
havárií, stanovena zóna havarijního plánování. Stanovená zóna zasahuje v okolí objektu pouze lesní
porost, nenachází se v ní žádná obydlí, průmyslové objekty, infrastruktura či místa navštěvovaná
veřejností. Dne 1. 3. 2010 vydal Krajský úřadu Ústeckého kraje, pod č.j.: 258/10/ZPZ/Z-06/Stát,
rozhodnutí o nezpracování vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování v okolí objektu
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„EPC – Česká republika s.r.o“. V rámci tohoto řízení obdržel krajský úřad dne 22. 2. 2010 souhlasné
vyjádření obce Tuchořice zn.: OUTU/0106/2010 s konstatováním, že obec souhlasí s nezpracováním
vnějšího havarijního plánu. Závěrem konstatujeme, že objekt (závod) má stanovenou zónu
havarijního plánování, pro kterou není, na základě rozhodnutí krajského úřadu, zpracován vnější
havarijní plán vzhledem k tomu, že sklady jsou svým maximálním množstvím skladovaných výbušnin
a také svým technickým provedením (konstrukční zabezpečení, ochranné valy atd.) řešeny tak, aby
bylo zabráněno vzniku dominoefektu. Z výše uvedeného důvodu nemáme k územnímu plánu
připomínky.;
Vyhodnocení: bude doplněna přírodní památka Na Spáleništi, plocha P1 je v rozsahu již stávající
využité plochy dříve určenou pro výrobu a průmysl, nerozšiřuje se a nijak nenaruší přilehlé vodní
plochy a jejich blízké okolí. Předmětná část zemědělské půdy (mezi návrhem plochy Z9 a zastavěným
územím) bude zpracovatelem posouzena a buď bude přiřazena k ploše Z9 nebo bude zařazena do
ploch zeleně a to z důvodu těžko obhospodařovatelné enklávy zemědělské půdy. Stanovisko je
respektováno.
Ministerstvo průmyslu a obchodu - s návrhem souhlasíme, na území obce nejsou situována výhradní
ložiska ani prognózní zdroje vyhrazených nerostů. Nebilancované ložisko vyhrazeného nerostu
Tuchořice - Lipno není územním limitem, stejně jako ostatní prognózní zdroje Tuchořice. Ložisko
nevyhrazeného nerostu Markvarec u Hřivic lze považovat ve smyslu § 7 horního zákona za součást
pozemku;
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - po zhodnocení souladu předloženého návrhu
s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydáváme toto stanovisko - souhlasíme
s návrhem ÚP;
Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší – za předpokladu
dodržování zákona č. 201/2012 Sb. souhlasíme bez připomínek; odpadové hospodářství – za
předpokladu dodržování zákona č. 185/2001 souhlasíme bez připomínek; ochrana přírody – za
předpokladu dodržování ust.zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění nemáme k návrhu ÚP
připomínek; ochrana ZPF – příslušným orgánem je krajský úřad, lesní hospodářství – při dodržování
zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění bez připomínek; vodní hospodářství – při dodržování zákona
č. 254/2001 Sb. v platném znění nemáme připomínek, upozorňujeme, že způsob likvidace odpadních
vod a likvidace dešťových vod musí být řešen v souladu s předpisy na úseku vodního hospodářství
platnými v době projednání příslušné žádosti;
Vyhodnocení: uvedené právní předpisy jsou respektovány, konkrétní řešení likvidace odpadních a
dešťových vod je předmětem územního a stavebního řízení ne územního plánu. Stanovisko je
respektováno.
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad (státní památková péče) – v koordinačním výkresu
- výřez sídel chybí označení nemovité kulturní památky venkovské usedlosti čp. 1 v Nečemicích;
Vyhodnocení: bude doplněno označení kulturní památky venkovské usedlosti čp. 1 v Nečemicích.
Stanovisko je respektováno.
Městský úřad Žatec, dopravy a silničního hospodářství – bez připomínek;
ČR - Státní energetická inspekce - souhlasí s návrhem Územního plánu Tuchořice. V návrhu Územního
plánu Tuchořice není v zájmovém území umísťován nový zdroj energie sloužící veřejnému zájmu. K
vytápění budou používány individuální zdroje – ekologické, alternativní a na elektrickou energii. Pro
zásobování elektrickou energií budou využity stávající výkonové rezervy;
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj - nemá námitek k návrhu
Územního plánu Tuchořice;
Policie ČR - Dopravní inspektorát v Lounech nemá k návrhu ÚP námitek ani připomínek;
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV - k předmětné ÚPD ministerstvo
sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a ochrany horninového
prostředí připomínek, neboť jsou výše uvedené zájmy v návrhu Územního plánu Tuchořice
respektovány (viz. odůvodnění na str. 109-110);
CHKO české středohoří (e-mail) - řešené území leží mimo území CHKO České středohoří;
Ministerstvo vnitra (e-mail) - na základě oznámení pořizovatelů prověřujeme jednotlivé stupně
územních případně regulačních plánů obcí a měst z hlediska zájmů Ministerstva vnitra a pokud
v daném případě nemáme žádné požadavky ani připomínky, tak se dále k tomuto ÚP nevyjadřujeme,
žádné stanovisko neuplatňujeme a domníváme se, že postupujeme v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, kde se o žádné povinnosti dané DO stanovisko vydat nehovoří - bez
připomínek;
Obdržené stanovisko nadřízeného orgánu - KÚ ÚK UPS posoudil předložený návrh ÚP Tuchořice z
hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona a sděluje následující:
ÚP Tuchořice respektuje Politiku územního rozvoje České republiky (PÚR 2008). Obec Tuchořice
nespadá do žádné rozvojové osy nebo oblasti, ani do specifické oblasti republikového významu a není
v kontaktu s koridorem dopravní či technické infrastruktury republikového významu. ÚP respektuje
kapitolu 2 „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“,
republikové priority jsou popsány a jejich naplnění uvedeno v odůvodnění.
KÚ ÚK UPS konstatuje, že ÚP Tuchořice respektuje platnou nadřazenou územně plánovací
dokumentaci, kterou jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) vydané dne 5.10.2011
na základě usnesení ZÚK č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011, které nabyly dne 20.10.2011 účinnosti.
Řešené území nespadá do žádné specifické oblasti ani rozvojové oblasti či osy nadmístního významu,
neprochází jím žádný z rozvojových záměrů nadmístní dopravní a technické infrastruktury.
ÚP respektuje priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
a způsob jejich naplnění vyhodnocuje v části odůvodnění ÚP.
Úkoly týkající se upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje (kap.5) jsou v části odůvodnění ÚP vyhodnoceny pouze částečně –
KÚ ÚK UPS proto požaduje před veřejným projednáním doplnit vyhodnocení upřesnění podmínek z
hlediska zajištění ochrany „civilizačních“ a „kulturních“ hodnot území kraje.
Návrh ÚP zpřesňuje nadregionální biokoridor K53 (Střela, Rabštejn - Pochvalovská stráň) a regionální
biocentrum č. 1800 – Bučiny (správný název), toto upřesnění je v části odůvodnění popsáno a
zdůvodněno. Upozorňujeme na to, že RBK K 53 není vymezen ochranným pásmem 2 km, jak uvádí
textová část kap. c.4.2.2) – KÚ ÚK UPS požaduje před veřejným projednáním tuto mylnou informaci z
textové části vyjmout.
ÚP respektuje v ZÚR ÚK stanovené krajinné celky KC10 – Džbán, KC9 – Jesenická pahorkatina a KC13
– Severočeské nížiny a pánve. V textové části odůvodnění je vyhodnoceno jak jsou dílčí kroky
naplňování cílových charakteristik krajiny stanovené v ZÚR ÚK respektovány.
KÚ ÚK UPS k návrhu ÚP dále upozorňuje, že se koridory územních rezerv označené v ZÚR ÚK jako
„ER3“ a „ER4“ netýkají řešeného území a proto je nezbytné informaci uvedenou v textové části
odůvodnění kap. a. 8 před veřejným projednáním vyjmout. Tyto koridory se uplatní pouze z hlediska
širších územních vztahů, což je již deklarováno předloženým výkresem širších vztahů.
Vyhodnocení: bude doplněno upřesnění podmínek z hlediska zajištění ochrany „civilizačních“ a
„kulturních“ hodnot území kraje, odstraněno ochranné pásmo RBK K53, vyjmuto ER3 a ER4 z kapitoly
a.8. Stanovisko je respektováno.
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Neobdržené požadavky následujících dotčených orgánů, ale vyhodnocené:
Ministerstvo dopravy a spojů ČR - v řešeném území se nenachází dráha (zákon č. 266/1994 Sb.),
vodní doprava (zákon č. 114/1995 Sb.), letiště (zákon č. 49/1997 Sb.) ani dálnice, rychlostní silnice a
silnice I.třídy (zákon č. 13/1997 Sb.) viz kapitola i.4.1) Dopravní infrastruktura.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost - územní plán nenavrhuje žádné jaderné zařízení nebo
pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření (zákona č.18/1997 Sb. o mírovém
využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a předpisů prováděcích, zejména pak
vyhl.č.307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany a další).

Obdržené a vyhodnocené byly požadavky následujících dotčených orgánů, uplatněných k veřejnému
jednání o návrhu územního plánu z hlediska hájení jejich zájmů a týkající se územně plánovací
problematiky:
Obvodní báňský úřad v Mostě - z hlediska zabezpečení ochrany nerostného bohatství nemá k ÚP
připomínek, neboť se v řešeném území nenacházejí dobývací prostory ani CHLÚ.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad ÚK, ODaSH - bez připomínek. Změny návrhu ÚP Tuchořice pro veřejné projednání oproti
dokumentaci pro společné jednání neobsahují žádné změny koncepce silnic II. a III. třídy.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
CHKO České středohoří (e-mail) - obec Tuchořice je mimo území CHKO
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajská veterinární správa ÚK - nemá námitky k ÚP
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
ČR - Ministerstvo obrany, AHNM - souhlasí s předloženým Návrhem územního plánu Tuchořice.
Vzhledem k tomu, že AHNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy
Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
ČR - Státní energetická inspekce - Státní energetická inspekce souhlasí s návrhem Územního plánu
Obce Tuchořice. V návrhu Územního plánu Obce Tuchořice v částech řešení, které byly od
společného jednání změněny, není v zájmovém území umísťován nový zdroj energie sloužící
veřejnému zájmu. K vytápění budou používány individuální zdroje, plyn není do obce zaveden a ani se
s tím nepočítá. Zásobování elektrickou energií zůstává stávající.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
MěÚ Žatec, SVÚ, ŽP - památková péče - v grafické části (koordinačním výkresu č. II.4.1. - je v úseku
Třeskonice Výrov chybně označena nemovitá kulturní památka (ta se zde ve skutečnosti nevyskytuje)
Vyhodnocení: chybné označení odstraněno. ÚP je v souladu se stanoviskem.
Hasičský záchranný sbor ÚK - souhlasné stanovisko
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - po zhodnocení souladu předloženého návrhu s
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydáváme toto stanovisko - souhlasíme s
návrhem ÚP.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší – bez
připomínek - upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1
zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely
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(rozvojové lokality); ochrana přírody a krajiny - Oproti původnímu Návrhu územního plánu Tuchořice
nedošlo v předložené územně plánovací dokumentaci k takové změně, která by mohla negativně
ovlivnit maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, prvky
regionálního ÚSES nebo lokality s aktuálně známým výskytem zvláště chráněných druhů. Z výše
uvedených důvodů nemáme k úpravě návrhu územního plánu podstatnějších připomínek; ochrana
ZPF - Od společného projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (dále jen ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 7.1.2013, JID
163852/2012/KUUK, č.j. 3627/ZPZ/2012/UP-850, byl návrh Územního plánu Tuchořice upraven dle
požadavků uvedených ve shora citovaném stanovisku. Došlo k vyřešení enklávy vznikající u plochy
označené Z9. Dále byla vypuštěna plocha Z12. Oproti společnému jednání byla do územního plánu
přidána plocha Z13 (plocha bydlení), která předpokládá zábor 1,9573 ha. Plocha je navržena na
půdách s IV. třídou ochrany, navazuje na zastavěné území a jejím vymezením nedojde k narušení
organizace ZPF. Lze konstatovat, že tato plocha je v souladu s § 4 písm. a) a b) zákona. S provedenými
změnami souhlasíme; státní správa lesů - není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání
stanoviska k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Tuchořice; vodní hospodářství –
není vodoprávním úřadem příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci obce;
posuzování vlivů na životní prostředí - není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho
důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní
prostředí (SEA); prevence závažných havárií - V daném území se nachází objekt zařazený do skupiny B
rozhodnutím krajského úřadu ze dne 7. 3. 2007 pod č.j.: 379/07/ZPZ/Zař-27/Be dle zákona o prevenci
závažných havárií. Provozovatelem objektu je společnost SSE Explo Česká republika s.r.o., IČ
27262383. Předmětem činnosti zařazeného objektu je skladování výbušnin a surovin pro výrobu
výbušnin, která se uskutečňuje v mobilním zařízení typu Multiblend. V areálu není prováděna žádná
výrobní činnost. V okolí výše uvedeného objektu byla krajským úřadem dne 27. 1. 2010 v souladu s §
20 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií stanovena zóna havarijního plánování, která zasahuje
v okolí objektu pouze lesní porost, nenachází se v ní žádná obydlí, průmyslové objekty, infrastruktura
či místa navštěvovaná veřejností. Dále bylo krajským úřadem vydáno rozhodnutí pod č.j.:
258/10/ZPZ/Z-06/Stát ze dne 1. 3. 2010 o nezpracování vnějšího havarijního plánu pro zónu
havarijního plánování v okolí zařazeného objektu, vzhledem k tomu, že sklady jsou svým maximálním
množstvím skladovaných výbušnin a také svým technickým provedením (konstrukční zabezpečení,
ochranné valy atd.) řešeny tak, aby bylo zabráněno vzniku tzv. „dominoefektu“. Z výše uvedeného
důvodu nemáme k územnímu plánu připomínky.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad ÚK, OÚPaSŘ - Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, ve znění platném od 1.1.2013
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje v řízení o územním plánu stanovisko k návrhu ÚP pouze k
těm částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Návrh byl doplněn ve smyslu
požadavků KÚ ÚK UPS uvedených ve stanovisku ze dne 6.5.2013. Doplněno bylo vyhodnocení
podmínek ochrany civilizačních a kulturních hodnot území. Upozorňujeme, že je i nadále nesprávně
uváděn název RBC 1800, správně je Bučiny, nikoliv Bučina, jak je uvedeno např. v hlavním a
koordinačním výkrese - nutno opravit před vydáním ÚP. Od společného jednání o návrhu ÚP
Tuchořice nedošlo (ve znění zveřejněném k řízení o ÚP na internetových stránkách www.mestozatec.cz a http://www.tuchorice.cz/ ) ke změně řešení, která by měnila zajištění koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje. KÚ ÚK UPS proto neuplatňuje stanovisko ve smyslu ust. § 52 odst.
3 stavebního zákona.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem, bude opraven název RBC 1800 z Bučina na Bučiny např. v hlavním a koordinačním výkresu.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel - Na správním území obce s rozšířenou
působností (dále jen ORP) Žatec se nenacházejí žádná místa, která by byla lázeňskými místy podle
lázeňského zákona, ani se v něm nenacházejí žádné zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu, které
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by byly prohlášeny za přírodní léčivé zdroje anebo za zdroje přírodních minerálních vod ve smyslu
lázeňského zákona, ani do něho nezasahují ochranná pásma těchto zdrojů. Na základě uvedených
skutečností ČIL není na správním území ORP Žatec, tedy ani na správním území obce Tuchořice,
dotčeným orgánem podle § 37 odst. 1 lázeňského zákona, a tedy neuplatňuje k projednávanému
návrhu územního plánu žádné stanovisko.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Obdržené stanoviska dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k veřejnému jednání o návrhu územního plánu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu - s návrhem rozhodnutí o námitkách souhlasíme. Na území obce
nejsou situována výhradní ložiska ani prognózní zdroje vyhrazených nerostů. Nebilancované ložisko
vyhrazeného nerostu Tuchořice - Lipno není územním limitem, stejně jako prognózní zdroje
Tuchořice. Ložisko nevyhrazeného nerostu Markvarec u Hřivic lze považovat ve smyslu § 7 horního
zákona za součást pozemku.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
MěÚ Žatec, SVÚ, ŽP - památková péče - z hlediska státní památkové péče s „Návrhem na rozhodnutí
o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Tuchořice“, který je tvořen třemi katastrálními
územími: Tuchořice, Třeskonice, Nečemice souhlasíme. Územní plán Tuchořice je v souladu se
stanoviskem orgánu státní památkové péče.
V grafické části (koordinačním výkresu č. II.4.1. - je v úseku Třeskonice Výrov chybně označena
nemovitá kulturní památka (ta se zde ve skutečnosti nevyskytuje)
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem, upravena chybně označena kulturní památka.
Krajský úřad ÚK, OŽPZ – ochrana ovzduší – nemá k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o
námitkách z hlediska ochrany ovzduší připomínky; ochrana přírody a krajiny - s návrhem vyhodnocení
připomínek a návrhem rozhodnutí o námitkách souhlasíme. Pouze v případě námitky č. 3 pana Ing.
Aleše Jelínka (jeho nesouhlasu s vyjmutím p.p.č. 896/4 a 899/1 z ploch pro výrobu) sdělujeme, že o
případném ponechání těchto ploch či jejich částí v kategorii plochy pro výrobu, je třeba rozhodnout
až na základě výsledků aktuálního biologického průzkumu (z vyhodnocení příslušné námitky není
úplně jasné, zda byl již výše uvedený průzkum v území proveden či se s jeho provedením počítá
teprve v budoucnu); ochrana ZPF - nemá k návrhu na vyhodnocení námitek a připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu Tuchořice připomínky; státní správa lesů - není příslušným
orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o
námitkách k návrhu Územního plánu Tuchořice; vodní hospodářství – není vodoprávním úřadem
příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci obce; posuzování vlivů na životní
prostředí - nemá k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Tuchořice připomínky; prevence závažných havárií - V daném
území se nachází objekt zařazený do skupiny B rozhodnutím krajského úřadu ze dne 7. 3. 2007 pod
č.j.: 379/07/ZPZ/Zař-27/Be dle zákona o prevenci závažných havárií. Provozovatelem objektu je
společnost SSE Explo Česká republika s.r.o., IČ 27262383. Předmětem činnosti zařazeného objektu je
skladování výbušnin a surovin pro výrobu výbušnin, která se uskutečňuje v mobilním zařízení typu
Multiblend. V areálu není prováděna žádná výrobní činnost. V okolí výše uvedeného objektu byla
krajským úřadem dne 27. 1. 2010 v souladu s § 20 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií
stanovena zóna havarijního plánování, která zasahuje v okolí objektu pouze lesní porost, nenachází
se v ní žádná obydlí, průmyslové objekty, infrastruktura či místa navštěvovaná veřejností. Dále bylo
krajským úřadem vydáno rozhodnutí pod č.j.: 258/10/ZPZ/Z-06/Stát ze dne 1. 3. 2010 o nezpracování
vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování v okolí zařazeného objektu, vzhledem k
tomu, že sklady jsou svým maximálním množstvím skladovaných výbušnin a také svým technickým
provedením (konstrukční zabezpečení, ochranné valy atd.) řešeny tak, aby bylo zabráněno vzniku tzv.
„dominoefektu“. Z výše uvedeného důvodu nemáme k územnímu plánu připomínky.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
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Krajská veterinární správa ÚK - nemá námitky k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách k
návrhu ÚP Tuchořice
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - po zhodnocení souladu předloženého návrhu rozhodnutí
o námitkách s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se vydává toto stanovisko: S
návrhem rozhodnutí o námitkách - návrh územního plánu Tuchořice se souhlasí.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
ČR - Státní energetická inspekce - Státní energetická inspekce nemá námitky k Územnímu plánu Obce
Tuchořice – návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad ÚK, ODSH - souhlasí s návrhem vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách k
návrhu Územního plánu Tuchořice bez připomínek
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad ÚK, OÚPSŘ - Návrh rozhodnutí o námitkách, ani návrh vyhodnocení připomínek
nevyvolá změny řešení, které by měnily zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na
širší územní vazby, soulad s platnou Politikou územního rozvoje 2008 nebo s vydanými Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
MěÚ Žatec, SVÚŽP – ochrana ovzduší – bez připomínek; odpadové hospodářství - bez připomínek;
ochrana přírody - s navrhovaným vyhodnocením připomínek a rozhodnutí o námitkách ÚP Tuchořice
souhlasíme. Ochrana územních prvků ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů
pozemků tvořících jeho základ. Vytváření prvků ÚSES vzniká systém, jenž je brán jako veřejný zájem;
ochrana ZPF - příslušným orgánem ochrany ZPF je krajský úřad; lesní hospodářství - bez připomínek;
vodní hospodářství – bez připomínek.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Obdržené a vyhodnocené byly požadavky následujících dotčených orgánů, uplatněných
k opakovanému veřejnému jednání o návrhu územního plánu z hlediska hájení jejich zájmů a týkající
se územně plánovací problematiky:
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy
z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických zařízení.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad ÚK, ODaSH - bez připomínek. Územní plán nevymezuje nové plochy pro silniční dopravu.
Rozvojové plochy budou dopravně napojeny ze stávajících místních a obslužných komunikací.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajská veterinární správa ÚK - nemá námitek k oznámení o zahájení opakovaného řízení o
upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Tuchořice, který je zveřejněn na
http://www.tuchorice.cz/.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
ČR - Ministerstvo obrany, AHNM - souhlasí s předloženým Návrhem územního plánu Tuchořice.
Vzhledem k tomu, že AHNM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy
Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
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ČR - Státní energetická inspekce - Státní energetická inspekce souhlasí s návrhem Územního plánu
Obce Tuchořice k opakovanému veřejnému projednání.
Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší – bez
připomínek - upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1
zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely
(rozvojové lokality); ochrana přírody a krajiny - V souvislosti s předpokládaným výskytem zvláště
chráněných druhů vázaných na biotop vodní plochy (severně od nově navržené zastavitelné plochy Z
14 a vodní plochy na hranici parcel 896/3 a 896/5), doporučujeme v rámci této smíšené výrobní
plochy mezi oběma územími s vodními plochami zachovat koridor, který zůstane bez zástavby a bude
umožňovat migraci obojživelníků, popř. jiných živočichů mezi výše uvedenými lokalitami. Umístění a
šířka tohoto koridoru by měla vyplynout z navrženého biologického průzkumu. Upozorňujeme rovněž
na skutečnost, že v případě zamýšlené realizace jakékoli činnosti, která by mohla představovat zásah
do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů (např. pokud by mělo dojít k dalšímu snížení
migrační prostupnosti území pro tyto živočichy nebo přímo k zásahu do jejich biotopu, bude
nezbytné požádat o povolení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. (výsledek správního
řízení nelze předjímat). Vzhledem ke skutečnosti, že k dalším významným změnám oproti původnímu
návrhu územního plánu, které by mohly negativně ovlivnit zájmy ochrany přírody a krajiny, nedošlo,
dalších podstatných připomínek k navržené úpravě návrhu územního plánu nemáme; ochrana ZPF Od společného projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(dále jen ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 7.1.2013, JID 163852/2012/KUUK, č.j.
3627/ZPZ/2012/UP-850, byl návrh Územního plánu Tuchořice upraven dle požadavků uvedených ve
shora citovaném stanovisku. Došlo k vyřešení enklávy vznikající u plochy označené Z9. Dále byla
vypuštěna plocha Z12. Oproti společnému jednání byla do územního plánu přidána plocha Z13
(plocha bydlení), která předpokládá zábor 1,9573 ha. Plocha je navržena na půdách s IV. třídou
ochrany, navazuje na zastavěné území a jejím vymezením nedojde k narušení organizace ZPF. Lze
konstatovat, že tato plocha je v souladu s § 4 písm. a) a b) zákona. Dále byla do návrhu územního
plánu zařazena plocha Z14 (plocha smíšená výrobní) představující zábor 0,6315 ha zemědělské půdy.
Vzhledem k tomu, že tato plocha byla součástí záboru ZPF pro kterou zdejší orgán ochrany ZPF vydal
dne 22.3.2010 pod č.j. 627/ZPZ/2009/10-SV-008 závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím
půdy ze ZPF, souhlasíme s návrhem této plochy. S provedenými změnami souhlasíme; státní správa
lesů - není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k upravenému a posouzenému
návrhu Územního plánu Tuchořice; vodní hospodářství – není vodoprávním úřadem příslušným k
vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci obce; posuzování vlivů na životní prostředí - není
nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí - Návrh územního plánu nestanoví rámec pro
umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána
nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA); prevence závažných havárií - V
daném území se nachází objekt zařazený do skupiny B rozhodnutím krajského úřadu ze dne 7. 3.
2007 pod č.j.: 379/07/ZPZ/Zař-27/Be dle zákona o prevenci závažných havárií. Provozovatelem
objektu je společnost SSE Explo Česká republika s.r.o., IČ 27262383. Předmětem činnosti zařazeného
objektu je skladování výbušnin a surovin pro výrobu výbušnin, která se uskutečňuje v mobilním
zařízení typu Multiblend. V areálu není prováděna žádná výrobní činnost. V okolí výše uvedeného
objektu byla krajským úřadem dne 27. 1. 2010 v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o
prevenci závažných havárií stanovena zóna havarijního plánování, která zasahuje v okolí objektu
pouze lesní porost, nenachází se v ní žádná obydlí, průmyslové objekty, infrastruktura či místa
navštěvovaná veřejností. Dále bylo krajským úřadem vydáno rozhodnutí pod č.j.: 258/10/ZPZ/Z06/Stát ze dne 1. 3. 2010 o nezpracování vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování v
okolí zařazeného objektu, vzhledem k tomu, že sklady jsou svým maximálním množstvím
skladovaných výbušnin a také svým technickým provedením (konstrukční zabezpečení, ochranné valy
atd.) řešeny tak, aby bylo zabráněno vzniku tzv. „dominoefektu“. Z výše uvedeného důvodu nemáme
k územnímu plánu připomínky.
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Vyhodnocení: ÚP je v souladu se stanoviskem. Doporučení, aby v rámci této smíšené výrobní plochy
mezi oběma územími s vodními plochami byl zachován koridor, který zůstane bez zástavby a bude
umožňovat migraci obojživelníků, popř. jiných živočichů mezi výše uvedenými lokalitami bude řešen až
v rámci samotného povolování jakékoli stavby či jiného zásahu do těchto pozemků. Zařazením tohoto
doporučení by došlo k podstatné úpravě územního plánu a muselo by být vypsáno další opakované
jednání, čímž by se zvýšily náklady obce - nehospodárné vynakládání veřejných prostředků obce.
Žádné rozpory nebyly řešeny.

f) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Obecně lze konstatovat, že ÚP využívá silné stránky a příležitosti, vyplývající ze SWOT analýz ÚAP ORP
Žatec a nevytváří nové hrozby.
Stávající slabé stránky a hrozby eliminuje tam, kde to náplň územního plánu umožňuje. Řada slabých
stránek a hrozeb je řešitelná opatřeními mimo působnost územního plánu, nebo je výhradně
ekonomického charakteru.

g) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ
Na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 7.1.2013, čj. 3627/ZPZ/2012/UP-850,
JID 163852/2012/KUUK:
-

V souladu s ustanovením § 45i zákona sdělujeme, že předložený návrh Územního plánu
Tuchořice nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany
popř. celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti
Krajského úřadu Ústeckého kraje. V řešeném území se nachází EVL Na Spáleništi s
předmětem ochrany, druhem střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). V podkladech k
územnímu plánu není dle textové části a zákresů v mapě plánován žádný záměr, který by
mohl ohrozit předmět ochrany popř. celistvost této nebo kterékoli jiné evropsky významné
lokality či ptačí oblasti.

a stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 12.11.2012, čj. 841/ZPZ/2012/SEA, JID
15304/2012/KUUK:
-

Z posouzení obsahu návrhu a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona provedl
zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona zjišťovací řízení podle § 10i odst.
3 s následujícím závěrem: „územní plán Tuchořice“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na
životní prostředí. Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících
posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).

nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 (tj. stanovisko k návrhu koncepce podle § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) vydáno.
Na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18.8.2014, čj. 3098/ZPZ/2014/N-2095,
JID 116864/2014/KUUK:
-

Lze vyloučit možnost, že Podstatná úprava návrhu ÚP Tuchořice by mohla mít samostatně či
ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého
kraje.

a stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 25.8.2014, čj. 841/ZPZ/2012/SEA, JID
119771/2014/KUUK:
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Z posouzení obsahu podstatné úpravy návrhu územního plánu a na základě kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle §
22 písm. b) zákona zjišťovací řízení podle § 10i odst. 3 s následujícím závěrem: „územní plán
Tuchořice“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí Podstatná úprava návrhu
územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho
důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní
prostředí (SEA).

nebylo podle § 53 odst. 2 vypracováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

h) sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno vzhledem k tomu, že krajský úřad
nepožadoval posouzení územního plánu dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - viz kap. g).

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Návrh ÚP není v rozporu s rozborem udržitelného rozvoje území dle ÚAP ORP Žatec, tj. vytváří
podmínky pro využití silných stránek a příležitostí a pro řešení slabých stránek a hrozeb.
Podrobnější vyhodnocení důsledků návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj podle ÚAP ORP
Žatec je uvedeno v kapitole i.13) tohoto odůvodnění. Pro vyhodnocení byly vybrány pouze ty části
RURÚ, týkající se správního území obce Tuchořice.
Důsledkem přijetí navrhované koncepce dojde především k posílení všech tří pilířů udržitelného
rozvoje území, konkrétně:
-

ke zvýšení ekologické stability území ochranou území a aktivní přeměnou méně stabilních
ploch (orná půda) na plochy zeleně a rozšířením prvků ÚSES;

-

ke zvýšení sociální soudržnosti obyvatel podporou rozvoje bydlení, občanské vybavenosti,
rekreace a zlepšování hygieny životního prostředí;

-

k podpoře ekonomiky spojené s rozvojem veřejné infrastruktury a ploch pro bydlení,
rekreace a výroby.

i.1) vymezení zastavěného území
(odůvodnění ke kapitole a) návrhu ÚP)

Zastavěné území bylo nově vymezeno k 21.7.2014 z důvodu aktualizace současného stavu. Vymezení
bylo provedeno dle §58 stavebního zákona, po veřejném projednání.
i.2) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje je hodnot
(odůvodnění ke kapitole b) návrhu ÚP)

Základní obecné zásady koncepce rozvoje území obce byly zvoleny z důvodu respektu ÚP k
dokumentům vydaných státem, krajem, ORP a obcí.
Seznam nejdůležitějších strategických dokumentů:


Politika územního rozvoje České republiky 2008 (20.7.2009);
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Program rozvoje Ústeckého kraje (2007);



ZÚR Ústeckého kraje (2011);



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (aktualizace 2007).

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot plně respektuje platné koncepční materiály z oblasti životního
prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany kulturního dědictví a civilizačních hodnot.
Seznam významných strategických dokumentů:


Státní politika životního prostředí ČR;



Integrovaný národní program snižování emisí v ČR;



Strategii biologické rozmanitosti ČR;



Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR;



Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje (2005);



Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje;



Povodňový plán Ústeckého kraje;



Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji (2010) ad.

Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot byla stanovena na základě požadavků dotčených
orgánů k zadání ÚP, závěru RURÚ ÚAP a na základě provedených doplňujících průzkumů a rozborů.
Hlavním prvkem koncepce ÚP je ochrana stávajících přírodních hodnot v podobě významných
krajinných prvků, vodotečí a vodních ploch.
Přírodními hodnotami v území jsou především:
-

Přírodní park Džbán;

-

Přírodní památka Kozinecká stráň;

-

Přírodní památka Miocenní sladkovodní vápence;

-

Přírodní památka Travertinová kupa;

-

Přírodní památka Na Spáleništi;

-

Natura 2000 – EVL Na spáleništi;

-

prvky ÚSES;

-

chráněné ložiskové území Kounov;

-

vodní plochy a rybníky;

-

zemědělský půdní fond (I. a II. třídy ochrany ZPF);

-

významné krajinné prvky, významné linie vzrostlé zeleně - liniová zeleň nivy Lipenského
potoka a potoka Hasina;

-

lesní plochy.

Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot zohledňuje především ochranu a rozvoj veřejné
infrastruktury a děl, které člověk v minulosti v území založil pro uspokojování potřeb obyvatelstva.
Jedná se zejména o:
-

urbanisticky hodnotná území – centrální části obce Tuchořice, Třeskonice, Nečemice
(vymezeno dle ÚAP ORP Žatec);

-

území s archeologickými nálezy;
31

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ

-

ČERVENEC 2014SRPEN 2013| 32

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot zdůrazňuje potřebu chránit objekty v památkové péči,
kterými jsou na území Tuchořic tyto nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR:
Číslo rejstříku
uz
Část obce
čp.
43331 / 5-1456
S Tuchořice
nč.
42544 / 5-1279
S Nečemice
42774 / 5-1277
S Nečemice
43730 / 5-1278
S Nečemice
čp. 1
Tab. 1: Nemovité kulturní památky (NPÚ)

Památka
sloup se sochou – Panny Marie, Morový sloup
tvrz, archeologické stopy
kostel sv. Bartoloměje
venkovská usedlost

č.or.

HZ R
Č
R
Č
Č
Č

i.3) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
(odůvodnění ke kapitole c) návrhu ÚP)

Základní urbanistická koncepce je definována prostřednictvím zastavěného území, zastavitelných
ploch, ploch změn v krajině, územních rezerv a ploch přestavby, které respektují stávající strukturu
obce s vazbou na okolní krajinu, a chrání její hodnoty prostřednictvím regulativů (podmínek pro
plošné a prostorové uspořádání území) pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití.
Zastavitelné plochy navazují na současné zastavěné území a plyne z historicky se rozvíjejícího území,
což vytváří příznivé předpoklady kvalitní dopravní obsluhy a napojení na stávající technickou
infrastrukturu a přispívá k přirozenému rozvoji jednotlivých sídel s ohledem na krajinné a přírodní
poměry.
Důvodem pro vymezení těchto ploch byly požadavky nadřazené ÚPD, zastupitelstva obce, majitelů
pozemků a dotčených orgánů.
i.3.1) bydlení
V řešeném území bylo k poslednímu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 evidováno úhrnem 262
domů, z toho 191 obydlených (180 v rodinných domech, 9 v bytových domech).
Návrh ÚP nepředpokládá výrazný nárůst počtu bytů v návrhovém období. Navržené rozvojové plochy
pro bydlení umožňují výstavbu cca 43 bytových jednotek, výhradně formou individuální výstavby
s předpokládanou a doporučenou výměrou stavebních pozemků v rozmezí 1.000 - 1.400 m2.
Navržené plochy pro bydlení bezprostředně navazují na stávající bytovou zástavbu a jsou výsledkem
uskutečněných průzkumů, požadavků občanů a obce, popřípadě převzaty z ÚPO Tuchořice (2001).
i.3.2) rekreace
Návrh ÚP respektuje stávající plochy pro rekreaci zastoupené v území v podobě zahrádkářských
kolonií a chatových osad.
ÚP vymezuje plochu územní rezervy R4 v k.ú. Třeskonice. Další plochy rekreace nejsou vymezeny
z důvodu udržitelného rozvoje území a ochrany stávajících přírodních hodnot krajiny. Předpokládá se
využití stávající rekreační plochy severovýchodně od místní části Nečemice, která je v současnosti
nevyužívaná.
Rekreační potenciál správního území obce Tuchořice je zvyšován stávající a navrhovanou cyklotrasou,
která spojuje důležitá místa a sídla v mikroregionu.

32

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ

ČERVENEC 2014SRPEN 2013| 33

i.3.3) výroba a skladování
Návrh ÚP nevymezuje nové plochy pro výrobu. Nabídka nových ploch pro výrobu je řešena
navržením ploch přestavby P1 a P2 na místě stávajících nevyužívaných nebo podvyužívaných
zemědělských areálů. ÚP navrhuje plochy přestavby P1 a P2 pro plochu smíšenou výrobní (MV).
i.3.4) zastavitelné plochy, koridory a plochy přestavby
Vymezení zastavitelných ploch
kód
plochy

Z1

kód
funkce

typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky T-mapy

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

k.ú.

Tuchořice

Z2

BV

PLOCHA BYDLENÍ–
individuální v rodinných
domech - vesnické

Tuchořice

Z3

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

Tuchořice

Z4

P

PLOCHA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ

Tuchořice

Z5

OS

PLOCHA OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ – pro
tělovýchovu a sport

Tuchořice

Z6

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

Tuchořice

Z7

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

Třeskonice

důvod vymezení
Převzato z dosud platného územního plánu.
Plocha pro navýšení ploch bydlení
v návaznosti na současně zastavěné území
obce Tuchořice.
Převzato z dosud platného územního plánu.
Plocha pro navýšení ploch bydlení
v návaznosti na současně zastavěné území
obce Tuchořice. Vymezená plocha pro
veřejné prostranství je přepočítaná plocha
dle vyhl. 501/2006 Sb.
Převzato z dosud platného územního plánu.
Plocha pro navýšení ploch bydlení
v návaznosti na současně zastavěné území
obce Tuchořice. Vymezená plocha pro
veřejné prostranství je přepočítaná plocha
dle vyhl. 501/2006 Sb.
Převzato z dosud platného územního plánu.
Plocha k obsluze navrhovaných ploch
bydlení.
V dosud platném územním plánu vymezeno
jako plocha pro výstavbu rodinných domů.
Nově navržena plocha občanského vybavení
pro sport a rekreaci na žádost obce. Plocha
navazuje na současnou plochu pro sport a
rekreaci, navazuje na zastavěné území.
V dosud platném územním plánu vymezeno
jako občanského vybavení pro sport a
rekreaci. Nově navržena plocha bydlení na
žádost obce. Plocha navazuje na zastavěné
území, leží v návaznosti na nově navrhované
plochy pro bydlení. Vymezená plocha pro
veřejné prostranství je přepočítaná plocha
dle vyhl. 501/2006 Sb.
Plocha bydlení vymezena z důvodu podání
žádosti vlastníka pozemku. Zařazení
pozemku do ploch bydlení není ve střetu
s limity využití území, ochranou přírody a
krajiny a je v návaznosti na zastavěné území
obce. Stanoveny specifické podmínky
zástavby.
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kód
plochy

kód
funkce

typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky T-mapy

k.ú.

Z8

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

Třeskonice

Z9

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

Třeskonice

Z10

Z11

Z13

Z14

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

OS

PLOCHA OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ – pro
tělovýchovu a sport

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

MV

PLOCHA SMÍŠENÁ
VÝROBNÍ
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důvod vymezení
Část plochy převzata z dosud platného
územního plánu, Plocha rozšířena z důvodu
nabídky nových zastavitelných ploch
v Třeskonicích a z důvodu respektování
urbanistické struktury sídla a potřeby
dotvoření obrazu sídla v krajině. Vymezená
plocha pro veřejné prostranství je
přepočítaná plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.
Převzato z dosud platného územního plánu.
Plocha pro navýšení ploch bydlení
v návaznosti na současně zastavěné území
obce Třeskonice. Vymezená plocha pro
veřejné prostranství je přepočítaná plocha
dle vyhl. 501/2006 Sb.

Nečemice

Plocha bydlení vymezena z důvodu podání
žádosti vlastníka pozemku. Zařazení
pozemku do ploch bydlení není ve střetu
s limity využití území, ochranou přírody a
krajiny a je v návaznosti na zastavěné území
obce.

Nečemice

Převzato z dosud platného územního plánu
(objekty a plochy sportovního vybavení –
dosud nedostatečně k tomuto účelu
využívána). Plocha pro navýšení občanského
vybavení pro sport a tělovýchovu v obci
Nečemice.

Tuchořice

Plocha bydlení vymezena z důvodu podání
žádosti vlastníka pozemku. Plocha navazuje
na zastavěné území, doplňuje strukturu
zástavby, není v rozporu s ochranou přírody
a krajiny a limity území.

Tuchořice

Plocha smíšená výrobní byla vymezena na
základě kladně vyhodnocené námitky
vlastníka pozemku, v souladu s platným
územním plánem obce v době konání
veřejného projednání. Plocha navazuje na
stávající areál bývalé Cihelny a je redukována
na základě požadavků dotčených orgánů,
především ochrany přírody a krajiny.

k.ú.

důvod vymezení

Tuchořice

Převzato z dosud platného územního plánu
(výrobní zóna). Navržena plocha přestavby
v současné době nevyužívané bývalé
v cihelny.

Vymezení ploch přestavby
kód
plochy

P1

Kód
funkce

MV

typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky T-mapy
PLOCHA SMÍŠENÁ
VÝROBNÍ
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P2

MV

PLOCHA SMÍŠENÁ
VÝROBNÍ

Tuchořice

Převzato z dosud platné územního plánu
(pro rozvoj podnikání) – bývalý areál
vojenského prostoru.

P3

OV

PLOCHA OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ – veřejné
vybavenosti

Tuchořice

Převzato z dosud platného územního plánu
((objekty a plochy občanského vybavení).
V současné době objekty nevyužívány.

Třeskonice

Navrženo z důvodu nefunkční plochy
veřejného prostranství. V ploše navržena
plocha územní studie pro návrh
plnohodnotně funkčního centrálního
veřejného prostoru obce.

Třeskonice

Vymezeno z důvodu nevhodného umístění
areálu rostlinné výroby v centrální části
obce. Vymezená plocha pro veřejné
prostranství je přepočítaná plocha dle vyhl.
501/2006 Sb.

Třeskonice

Vymezeno z důvodu podání žádosti
vlastníka nemovitosti a pozemku. Zařazení
pozemku do ploch smíšených obytných
není ve střetu s limity využití území,
ochranou přírody a krajiny a je v návaznosti
na zastavěné území obce.

Nečemice

Převzato z dosud platného územního plánu
(území budoucí přestavby–RD) z důvodu
nevhodného umístění areálu rostlinné
výroby. Vymezená plocha pro veřejné
prostranství je přepočítaná plocha dle vyhl.
501/2006 Sb.

Nečemice

Část území převzato z dosud platného
územního plánu (území budoucí
přestavby–RD) Z důvodu blízkosti kulturní
nemovité památky (kostel sv. Bartoloměje)
plocha zbořeniště navrženo na plochu
veřejného prostranství s převahou
nezpevněných ploch.

P4

P5

P6

P7

P8

P

SV

PLOCHA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ

PLOCHA SMÍŠENÁ
OBYTNÁ – vesnická

SV

PLOCHA SMÍŠENÁ
OBYTNÁ – vesnická

BV

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

PZ

PLOCHA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ s převahou nezpevněných
ploch

Vymezení ploch změn v nezastavěném území a systém sídelní zeleně
typ plochy dle vyhl.
č.501/2006 Sb.
a metodiky T-mapy
PLOCHA VODNÍ A
VODOHOSPODÁŘSKÁ

kód
plochy

kód
funkce

N1

W

N2

ZO

PLOCHA ZELENĚ zeleň ochranná a izolační

Tuchořice

N3

ZO

PLOCHA ZELENĚ zeleň ochranná a izolační

Třeskonice

k.ú.
Tuchořice

důvod vymezení
Vodohospodářská plocha pro založení
suchého poldru. Zpracován projekt pro ÚR.
Izolační zeleň plochy výrobní zemědělské
vymezena z důvodu ochrany krajinného
rázu ve smyslu zák. č. 114/2006 Sb.
(dotvoření obrazu sídla v krajině, vytvoření
přechodu sídla do volné krajiny).
Izolační zeleň pro rozvojovou plochu Z7
vymezena z důvodu nátoků cizích vod a
dotvoření obrazu sídla v krajině (z hlediska
ochrany krajiny ve smyslu zák. č. 114/2006
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ZO

PLOCHA ZELENĚ zeleň ochranná a izolační

Třeskonice
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Sb.).
Izolační zeleň pro rozvojovou plochu Z8
vymezena z důvodu nátoků cizích vod a
dotvoření obrazu sídla v krajině (z hlediska
ochrany krajiny ve smyslu zák. č. 114/2006
Sb.).

i.4) koncepce veřejné infrastruktury
(odůvodnění ke kapitole d) návrhu ÚP)

i.4.1) Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Současný stav
Územím neprochází žádná dálnice, rychlostní silnice, ani silnice I. a II. třídy. Nejbližšími hlavními
dopravními tepnami jsou silnice I/7 Praha – Louny - Chomutov – hranice SRN a silnice I/27 Plzeň –
Žatec – Most a jejich spojnice, silnice II/225, spojující nejbližší větší města Louny a Žatec.

Hlavní silniční osou území je silnice III/22541 procházející všemi místními částmi, která se napojuje
severním směrem na silnici II/225.
Síť silnic III. třídy je dále tvořena těmito úseky:
 III/22534 Třeskonice – Liběšice – II/225;
 III/22536 Tuchořice – Dubčany – II/225;
 III/22542 Tuchořice – Markvarec – Hřivice (žel.st.);
 III/22716 Lipno – Dubčany (mimo zastavěné území Tuchořic);
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III/22717 Nečemice – Lhota – II/227 (a dále směr Žatec).

Všechny uvedené úseky jsou málo zatíženy a nevyžadují zásadní úpravy. Šířka vozovky se pohybuje
mezi 4 a 6 m, kvalita povrchu je vcelku vyhovující, nevyskytují se výrazně nebezpečné úseky.
Místní a obslužné komunikace v zastavěných územích v zásadě vyhovují svému účelu.
Odůvodnění návrhu řešení
Územní plán nenavrhuje změny nebo úpravy stávajících silnic III. třídy a místních komunikací. Tyto
komunikace vzhledem k nízké dopravní intenzitě vyhovují z hlediska šířkového i směrového.
Pro napojení rozvojových ploch jsou navrženy místní komunikace na plochách veřejných prostranství.
Budou respektována silniční ochranná pásma mimo souvisle zastavěné území od osy silnic na obě
strany podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je
vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti:

Typ komunikace
Silnice II. a III. třídy

Vzdálenost od osy vozovky (příp. od osy přilehlého
jízdního pásu)
15 m (mimo zastavěné území)

V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem
a za podmínek v povolení uvedených:
a) provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu,
b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě
vozovky.
Povolení se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní dopravy, telekomunikačních
a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů.
V tělese silnice a na silničních pomocných pozemcích nesmějí být podélně umisťována energetická,
telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů, s
výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah, pokud nejsou zřizována pro potřeby silnice
nebo místní komunikace, nebo pokud to nežádá veřejný zájem.
Železniční doprava
Současný stav
Územím neprochází žádná železniční trať. Trať ČD 126, která je nejblíže území, nemá pro svůj lokální
charakter pro obec Tuchořice větší význam. Významnějšími železničními uzly v nejbližším okolí jsou
Louny a Žatec.
Letecká doprava
Současný stav
V řešeném území se nenacházejí letiště, letecké stavby, ani ochranná pásma letišť a leteckých staveb.
Nejbližší vnitrostátní letiště jsou Letiště Žatec, Letiště Panenský Týnec a Letiště Most. Nejbližší
mezinárodní letiště je Letiště Václava Havla.
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Pěší a cyklistická doprava
Současný stav
Terén v území je turisticky zajímavý, v jižní části zasahuje do přírodního parku Džbán s mnoha
geologickými i stavebními památkami. Zde prochází několik značených turistických cest a naučných
stezek. Územní plán respektuje stávající cyklotrasu „Chmelovelo II“ vedoucí po silnici III. třídy
z Liběšic přes místní části Třeskonice a Nečemice do Kounova.
Nepříznivý vliv na cykloturistiku má špatný stav polních cest mimo zastavěná území, především
v důsledku vytváření velkých obdělaných ploch ve 2. polovině 20. století.
Odůvodnění návrhu řešení
Územní plán navrhuje novou cyklotrasu vymezenou na komunikaci III. třídy vedoucí z Lipna přes
místní část Tuchořice, která se napojuje na cyklotrasu „Chmelovelo II“ v místní části Třeskonice.
Doprava v klidu
Současný stav
Vzhledem k charakteru zástavby výhradně domy pro individuální bydlení, není v území citelná
potřeba parkovacích míst. Možnosti parkování u zařízení občanské vybavenosti jsou vyhovující.
Odůvodnění návrhu řešení
Územní plán nevymezuje nové plochy pro parkování ve stávajícím zastavěném území.
Pro rozvojové plochy platí zásada zajištění odstavných stání na vlastních pozemcích ve smyslu
vyhlášky č.501/2006 Sb. § 20 – odstavec 5 písmeno a:
„Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných
a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu
požadavků příslušné České normy pro navrhování místních komunikací ČSN 73 6110, což zaručuje
splnění požadavků této vyhlášky“.
Pro odstavení a parkování nákladních vozidel nebudou vymezeny veřejné plochy, parkování těchto
vozidel musí zajistit jejich provozovatelé na vlastních pozemcích.
Dopravní zařízení
Současný stav
Dostupnost stávajících dopravních zařízení (Žatec, Louny) vyhovuje potřebám i pro návrhové
období.
Odůvodnění návrhu řešení
Územní plán nevymezuje nové plochy pro dopravní zařízení.
Veřejná doprava
Současný stav
Veřejná doprava je zajišťována výhradně autobusy, současný stav je vyhovující. Ve všední dny je
zajištěno spojení z Tuchořic do Loun a Žatce v intervalu 1 – 2 hodin. Do Třeskonic a Nečemic zajíždí
jen část spojů. Mimo pracovní dny je autobusová doprava omezena, z Třeskonic a Nečemic není
mimo pracovní dny spojení vůbec.
Odůvodnění návrhu řešení
Zkvalitnění veřejné dopravy je záležitostí organizačních opatření, včetně ekonomických podmínek.
V územním plánu není nutno vymezovat nové plochy pro veřejnou dopravu.
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i.4.2) Technická infrastruktura
Vodní hospodářství – zásobování vodou
Současný stav

TUCHOŘICE
Obec Tuchořice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Tuchořice M-LN.025. Zdrojem vody
je prameniště Tuchořice I a Tuchořice II. Voda je akumulována ve VDJ Tuchořice - Arabela – 1 x 50 m3
(337,50 / 340,00 m n. m.) a dále je čerpána do VDJ - Tuchořice 2 x 75 m3 (329,50 / 332,90 m n. m), ze
kterého je zásobována obec. Kvalita vody ve zdroji Tuchořice po instalaci filtrů splňuje požadavky
vyhl. 376/2000 Sb. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je
obec Tuchořice a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Propojení na skupinový
vodovod Holedeč není zatím v provozu.
Zdrojem požární vody jsou:
o požární nádrž na návsi
o rybník (dříve chovný) v centru Tuchořic
o rybník na severním okraji Tuchořic
Všechny nádrže jsou uzpůsobeny pro odběr požární vody a přístupné pro požární techniku (platí i pro
místní části Třeskonice a Nečemice).

NEČEMICE
Místní část Nečemice je zásobována z vodovodu M-LN.022 Nečemice. Zdrojem vody je studna –
Nečemice dolní (nová), která dodává vodu přímo do obce a studna Nečemice - horní (stará), která
dodává vodu do VDJ Nečemice – 1 x 30 m3 (297,00 / 300,00 m n. m.). Kvalita vody v obou zdrojích po
instalaci filtrů splňuje požadavky vyhl. 376/2000 Sb. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících
obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výhledově je v Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje navrženo napojení vodovodu na skupinový vodovod z Kounova.
Zdrojem požární vody jsou:
o požární nádrž na návsi
o nádrž (bývalé koupaliště) v chatové osadě u Klučeckého potoka

TŘESKONICE
Místní část Třeskonice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Třeskonice M-LN.024.
Zdrojem vody je studna Třeskonice – Pichrt (stará), ze které se čerpá voda do VDJ Třeskonice – 2 x 25
m3 (398,00 / 401,00 m n. m.) a vrt, ze kterého se voda čerpá do vodovodní sítě. Kvalita vody v obou
zdrojích po instalaci filtrů splňuje požadavky vyhl. 376/2000 Sb. Na vodovodní síť je napojeno 88 %
trvale bydlících obyvatel, 12 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem
vodárenského zařízení je obec Tuchořice a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Je vydáno územní rozhodnutí na výstavbu vodovodního řadu z Ličkova, kterým budou Třeskonice
napojeny na vodárenskou soustavu Holedeč.
Zdrojem požární vody jsou:
o požární nádrž na návsi
o nádrž na východním okraji Třeskonic v údolí Liběšického potoka
Odůvodnění návrhu řešení
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Pro výpočet nárůstu potřeby vody byly použity hodnoty, vycházející z vývoje skutečné spotřeby
v uplynulých letech, která je v současnosti stabilizována:





potřeba vody na obyvatele a den 110 l;
potřeba vody na zaměstnance a den 60 l ;
koeficient denní nerovnoměrnosti 1,35;
koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,8.

Výpočtem vychází nárůst potřeby pitné vody :
3

3

denní potřeba m /den

max. potřeba m /hod

nárůst na zdroji l/sec

Tuchořice

10,15

1,03

0,12

Třeskonice

5,74

0,58

0,07

Nečemice

3,83

0,39

0,04

Územní plán vymezuje trasu vodovodního řadu pro zprovoznění napojení na skupinový vodovod
Holedeč. Tento řad spojí již vybudovaný řad z vodojemu Skalka s vodojemem Tuchořice.
Územní plán vymezuje trasu vodovodního řadu z Ličkova, kterým budou Třeskonice napojeny na
vodárenskou soustavu Holedeč v souladu s platným územním rozhodnutím.
Jako zdroje požární vody budou nadále využívány stávající nádrže. Po zprovoznění napojení Tuchořic
na vodárenskou soustavu Holedeč bude možno v severozápadní části Tuchořic využívat vodovod i
jako zdroj požární vody. Nová výstavba v této oblasti musí být vybavena požárními hydranty podle
platných předpisů.
Územní plán respektuje ochranná pásma vodovodů podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů:
Kapacita vodovodního řadu
do DN 500 mm

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí
1,5 m

nad DN 500 mm

2,5 m

nad DN 200 mm při uložení v hloubce od
2,5 m

+ 1 m ke stanovenému ochrannému pásmu

Vodní hospodářství – odvádění a likvidace odpadních vod (kanalizace)
Současný stav
TUCHOŘICE
Místní část Tuchořice má splaškovou kanalizační síť K-LN.018-S.C, odpadní vody jsou svedeny na ČOV
s kapacitou 480 EO, recipientem je Liběšický potok. Kanalizace byla rekonstruována a rozšířena
v letech 2008 – 2009 a technicky i kapacitně vyhovuje.
NEČEMICE
Místní část Nečemice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec. Odpadní vody od 10% trvale
bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 15% trvale
bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním a 15 % má septiky s
odtokem do povrchových vod.
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TŘESKONICE
Místní část Třeskonice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 65 % trvale bydlících obyvatel jsou
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 35 % trvale bydlících obyvatel jsou
odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.
Odůvodnění návrhu řešení
TUCHOŘICE
Stávající kanalizace včetně ČOV vyhovuje i pro navrhovaný rozvoj. Napojení rozvojových ploch bude
řešeno ve veřejných prostorech.
TŘESKONICE
Problémem Třeskonic je zejména odvádění dešťových vod, zejména nátoku z okolních polí. Územní
plán navrhuje opatření k eliminaci nátoku výsadbou zelených pásů.
Případná výstavba splaškové kanalizace naráží na problém umístění ČOV, neboť v údolí Liběšického
potoka, který by byl vhodným recipientem, jsou zdroje pitné vody pro místní vodovod. Územní plán
navrhuje v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací zachycování odpadních vod
v bezodtokových jímkách, případně budování domovních ČOV.
NEČEMICE
S ohledem na malý počet obyvatel územní plán v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
navrhuje zachycování odpadních vod v bezodtokových jímkách, případně budování domovních ČOV.
Územní plán respektuje ochranná pásma kanalizací podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů:
Kapacita kanalizační stoky
do DN 500mm

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí
1,5m

nad DN 200mm při uložení v hloubce od + 1m ke stanovenému ochrannému pásmu
2,5m

Energetika – zásobování elektrickou energií
Současný stav
Územím prochází vedení ZVN 400 kV V 411 Výškov – Hradec ve správě ČEPS, a.s. Vedení ZVN
prochází v blízkosti zastavěného území a představuje pro další rozvoj území výrazný limit.
Území je zásobeno ze sítě VN 22 kV z rozvodny Louny. Současná volná kapacita této rozvodny činí 40
MVA. Rozvod VN je proveden převážně jako nadzemní, pouze v intravilánu místní části Tuchořice jako
podzemní. V území je instalováno 11 distribučních trafostanic 22/0,4 kV. Rozvod NN je proveden
převážně jako nadzemní, částečně podzemní. Ve všech částech obce je vybudováno veřejné
osvětlení.
Ne severozápadním okraji území je vybudována fotovoltaická elektrárna, přesahující na území obce
Liběšice. Elektrárna je napojena na místní síť VN 22 kV.
Odůvodnění návrhu řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity výchozí hodnoty:


instalovaný příkon na domácnost 10 kW;



instalovaný příkon na hektar výrobní plochy 30 kW;



součinitel soudobosti 0,3.
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Pro navržené rozvojové plochy vychází výpočtem nárůst potřeby elektrické energie:


Tuchořice 120 kW soudobého příkonu;



Třeskonice 50 kW soudobého příkonu;



Nečemice 40 kW soudobého příkonu.

Pro místní části Třeskonice a Nečemice nevyžaduje tento nárůst zásahy do sítě VN. Pro místní část
Tuchořice navrhuje územní plán vybudování nové distribuční stanice pro rozvojové plochy na
jihozápadě zastavěného území nejen pro zajištění potřebného příkonu, ale zejména pro zachování
přijatelných délek navazujících NN rozvodů. Trafostanice je navržena v bezprostřední blízkosti
stávajícího nadzemního vedení.
Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic ve smyslu zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (§46, §98, odst.2):
Ochranná pásma elektrického vedení:
Napětí a typ
nadzemní nad 220 kV do 400 kV
nadzemní nad 1 kV do 35 kV
(vodiče bez izolace)
včetně
podzemní do 110 kV
Ochranná pásma elektrických stanic:
Typ stanice
stožárové elektrické stanice
kompaktní a zděné elektrické stanice
vestavěné elektrické stanice

Vzdálenost od krajních vodičů
20m
7m (10 m*)
1m
Vzdálenost od hrany objektu
7m (10 m*)
2m
1m

*Podle ustanovení § 98odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického zákona
nezměnila ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních předpisů, platí tedy
hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce)

Energetika – zásobování zemním plynem
Současný stav
V území není zaveden zemní plyn , zadání územního plánu plynofikaci nepředpokládá.
Energetika – vytápění
Současný stav
V obci nejsou systémy centrálního zásobování teplem. K vytápění se používají v převážné míře tuhá
paliva.
Odůvodnění návrhu řešení

Současný systém zůstane zachován, vzhledem k tomu, že plynofikace se nepředpokládá,
žádoucí je rozvoj vytápění s využitím obnovitelných a netradičních zdrojů tepla.
Telekomunikace
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Současný stav
V místní části Tuchořice je vybudována kabelová telefonní síť. Místní část Třeskonice je napojena na
telefonní síť nadzemním vedením z Liběšic, místní rozvod je rovněž nadzemní. Místní část Nečemice
je napojena na telefonní síť nadzemním vedením z Deštnice, místní rozvod je rovněž nadzemní.
Odůvodnění návrhu řešení
Současný stav vyhovuje i pro návrhové období, v územním plánu se nepředpokládají zásadní změny.
Napojení rozvojových ploch bude provedeno rozšířením stávající sítě.
Územní plán nevymezuje nové plochy pro telekomunikační zařízení, u stávajících respektuje
ochranná pásma podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
podzemní komunikační vedení … 1,5 m.
Odpadové hospodářství
Současný stav
Svoz komunálního včetně tříděného odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen, provozovna MP Žatec.
Likvidace směsného komunálního odpadu je zajištěno na skládce Vrbička s.r.o., Cyrila a Metoděje
266, Podbořany s předpokládanou životností do r. 2014.
Firma Marius Pedersen má rovněž zřízeny sběrné dvory pro veškeré druhy odpadu v Žatci a Lounech,
tedy ve vyhovující vzdálenosti.
V obci Tuchořice je vybudováno přechodné úložiště nebezpečného odpadu.
Severozápadně od Tuchořic je skládka, dříve používaná pro inertní odpad, v současné době ve
vlastnictví místního zemědělce a postupně rekultivovaná.
Odůvodnění návrhu řešení
Současný systém odpadového hospodářství vyhovuje a zůstane zachován. ÚP respektuje zákon č.
185/2001 Sb.
V rozvojových plochách musí být vymezeny plochy pro sběrné nádoby na tříděný odpad
v dostatečném počtu s ohledem na docházkovou vzdálenost.
Předpokládá se rozšíření působnosti stávajícího přechodného úložiště nebezpečného odpadu i pro
sběr biologicky odbouratelného odpadu.

i.4.3) Občanské vybavení
Současný stav
Vzdělávání
Na území správního obvodu obce Tuchořice se nachází základní a mateřská škola v místní části
Tuchořice. V roce 2010 došlo ke sloučení samostatných objektů do společné organizace Základní
škola a Mateřská škola Tuchořice, jejímž zřizovatelem je obec. Jsou zde umístěny dvě třídy, první třída
pro 1. a 2. ročník a druhá třída pro 3, 4 a 5 ročník. K areálu školy patří i multifunkční hřiště a dětské
hřiště. Za základním vzděláním druhého stupně žáci vyjíždějí do okolních obcí a měst. Za
středoškolským vzděláním cestují studenti nejblíže do Žatce, Loun a Podbořan, vysoké školy,
popřípadě jejich pobočky jsou nejblíže v Plzni, Mostě, Chomutově a Litvínově.
Sociální služby
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V Tuchořicích se nachází zařízení sociální péče Domov „Bez zámků“ Tuchořice, jedná se o
příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje, poskytující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Další sociální služby jsou zastoupeny především
v Žatci.
Zdravotní služby
Zdravotní služba v obci není zajišťována, obyvatelé navštěvují lékaře v okolních obcích. Nejbližší
nemocnice je v Žatci (Nemocnice Žatec, o.p.s., Husova 2796, Žatec). Oblastní středisko Zdravotnické
záchranné služby se nachází v Lounech, pod které spadá výjezdové stanoviště Louny a výjezdové
stanoviště Žatec. Lékárenské zařízení se v obci nenachází. Dopravní dostupnost do jednotlivých
zdravotnických zařízení je dostačující.
Kultura
V Tuchořicích se nachází místní kulturní dům, kde se pořádají různé kulturní akce. V obci je k dispozici
místní lidová knihovna. Kulturní dům v Nečemicích není v současné době využíván. Obec pořádá
během roku pro občany řadu společenských akcí, jako například vítání občánků, Staročeské máje,
Tuchořická pouť, školní slavnost, podzimní drakiáda a mnoho dalších. Další kulturní zařízení se
nachází v Žatci a Lounech.
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost obyvatel zajišťuje Policie ČR sídlící nejblíže v Lounech, Žatci a Postoloprtech. Požární
stanice Hasičského záchranného sboru jsou v Žatci, Lounech a Podbořanech. V obci funguje Jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice, Od poloviny roku 2010 je Jednotka SDH Tuchořice
zařazena v kategorii JPO-II, do její působnosti patří i sousední obce. Požární zbrojnice je umístěna
v centrální části obce Tuchořice, jako zdroj požární vody slouží celkem 7 vodních nádrží (popsány v čl.
c.3.2). Po zprovoznění propojení na vodovodní soustavu Holedeč, bude možno v severozápadní části
Tuchořic využívat i vodu z veřejného vodovodu.
Obrana státu a civilní ochrana
ÚP respektuje zájmová území Armády ČR dle §175 stavebního zákona.
Pro požární zabezpečení nadále využívat stávající zdroje požární vody, uvedené v čl. c.3.2. Po
zprovoznění propojení na vodovodní soustavu Holedeč, bude možno v severozápadní části Tuchořic
využívat i vodu z veřejného vodovodu.
Tělovýchova a sport
V Tuchořicích se nachází fotbalové hřiště se šatnami a sociálním zázemím umístěné na západním
okraji obce, multifunkční hřiště a dětské hřiště leží v těsné blízkosti základní a mateřské školy. V
Třeskonicích je hřiště na malou kopanou umístěné nedaleko středové části obce. V Nečemicích
sportovní plocha chybí. Střelecký klub Třeskonice provozuje otevřenou venkovní střelnici umístěnou
jihozápadně od obce Třeskonice.
Ubytování, stravování, obchod a služby
V Tuchořicích se nachází prodejna COOP a Konzum (potraviny, večerka, drogerie), V Třeskonicích a
Nečemicích je absence podobných zařízení. Na území správního obvodu obce Tuchořice se nachází
několik stravovacích zařízení. V Třeskonicích není objekt č.p. 10 s potravinami a hostincem v
současnosti využíván.
Na celém území Tuchořic je absence ubytovacích zařízení. V Tuchořicích se nachází bývalá ubytovna,
která v současné době neslouží tomuto účelu.
Veřejná pohřebiště
Hřbitov se nachází v Tuchořicích (severozápadně od obce) a místní části Nečemice (při její
severovýchodní hranici). Jeho ochranné pásmo je 100 m.
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Veřejná správa
Výkon veřejné správy v obci Tuchořice zajišťuje obecní úřad v Tuchořicích. Příslušnou obcí s
pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností je pro správní území obce Tuchořice
město Žatec. Tuchořice patří pod krajskou správu Ústeckého kraje.
Odůvodnění návrhu řešení
ÚP nevymezuje nové plochy pro ubytování, předpokládá se využití stávajících ploch veřejné
vybavenosti. V řešeném území se vymezuje nová plocha veřejné vybavenosti pro tělovýchovu a sport
z důvodů rozšíření stávajících ploch v Tuchořicích a z důvodu absence takového zařízení
v Nečemicích. Pro rozšíření občanské vybavenosti lze využít stávající stabilizované plochy, případně
navrhované polyfunkční plochy (smíšené obytné).

i.4.4) Veřejná prostranství
Současný stav
Veřejná prostranství zahrnují všechny nezastavěné prostory, které jsou volně přístupné všem
obyvatelům a návštěvníkům správního území obce, mají významnou městotvornou a komunikační
funkci a jsou určeny pro pohybové a pobytové činnosti. Z výše uvedených důvodů jsou v územním
plánu tyto prostory pod zvláštní ochranou.
Odůvodnění návrhu řešení
ÚP vymezuje novou plochu veřejného prostranství Z4 (P) v Tuchořicích pro zajištění veřejného
prostoru u nově navrhovaných ploch pro bydlení a veřejné vybavení, plochu přestavby P4 (P)
situovanou uvnitř místní části Třeskonice k zajištění veřejného prostoru v centrální části a plochu
přestavby P8 – plochu veřejného prostranství PZ s převahou nezpevněných ploch pro vytvoření
důstojného prostoru kolem místního kostela.
i.5) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývaní nerostů a podobně
(odůvodnění ke kapitole e) návrhu ÚP)

i.5.1 Návrh koncepce uspořádání krajiny
Základní krajinné plochy, které jsou nositeli koncepce uspořádání krajiny, byly vymezeny v souladu
s vyhláškou č.500/2006 Sb. a dle metodiky Krajského úřadu Ústeckého kraje – T-mapy.
Typy ploch koncepce krajiny:
Plocha vodní a vodohospodářská (W);
Plocha zeleně – zeleň nezastavitelných soukromých zahrad (ZN);
Plocha zeleně – zeleň ochranná a izolační (ZO);
Plocha přírodní (NP);
Plocha zemědělská (NZ);
Plocha lesní (NL);
Plocha smíšená nezastavěného území (NS.p).
Samotné vymezení jednotlivých ploch bylo provedeno na základě ÚAP ORP Žatec, doplňujících
průzkumů a rozborů a na základě platné ÚPD.
Stanovené rozvojové krajinné plochy byly zvoleny s cílem vytvořit podmínky pro ochranu a rozvoj
krajiny, její prostupnost a návaznost na nejbližší turisticky zajímavá místa a spádová města. Dále s
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cílem umožnit navrhovanou výstavbu s co nejmenšími dopady do krajiny a co s největší mírou
kompenzačních opatření za zábor půdy resp. volné krajiny.
i.5.2 Ochrana přírody a krajiny, ÚSES

i.5.2.1 Přírodní prostředí
KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Dle Quitta (1971) náleží převážná část správního území obce Tuchořice do klimatické oblasti T2,
teplá oblast charakteristická dlouhým létem a krátkým zimním obdobím, nejjižnější část území náleží
do klimatická oblast MT11, tedy oblast mírně teplá, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým
létem a mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Ze severu sem
nepatrně zasahuje klimatická oblast VT (velmi teplá, suchá). Celé území patří do srážkově chudé
oblasti, srážkový úhrn během roku je nižší než 500 mm, neboť území se nachází v dešťovém stínu
Krušných hor.
GEOMORFOLOGIE
V řešeném území je terén členitý a velmi různorodý. V okolí Tuchořic je zvlnění méně výrazné,
generální stoupání k jihu je však značné. Z 256 m n. m. (u vodoteče směr Drahomyšl) se terén zvedá
do cca 360 m n.m. na vyvýšeninách. Průměrná nadmořská výška je cca 300 m n. m.
Třeskonice jsou z geomorfologického pohledu kopcem (se sídlem na úpatí). Mají výrazný všesměrný
výškový gradient –stoupání. Prudkými stráněmi se zde terén zvedá z 360 m n. m. (obec Třeskonice)
do 460 m n. m. náhorní Markvarecké plošiny s vrcholem Výrov (510 m n. m.). Průměrná nadmořská
výška činí 410 m n. m.
Nečemice mají charakter širokého údolí s všesměrným výškovým gradientem – klesání. Klučecký
potok opouští území na výšce 300 m n. m., zatímco okolní vrchy dosahují až 434 m n. m. Stráně jsou
členěny hlubokými roklemi a stržemi. Průměrná nadmořská výška činí 330 m n. m.
Řešené území je rozděleno do třech oblastí s rozdílnými geomorfologickými poměry. Jižně od
Tuchořic prochází hranice subprovincií České tabule (Tuchořice) a Poberounské soustavy (Třeskonice
a Nečemice). Východně od Nečemic se nachází rozhraní mezi Brdskou oblastí (Třeskonice) a
Plzeňskou pahorkatinou (Nečemice). Tím má každá obec vlastní geomorfologickou charakteristiku.
GEOLOGIE A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Řešené území leží v krajinném typu C2 – moderátní pohoří s bukovodubovými lesy na luvisolech a
kambisolech, v podtypu C.2.3 – rozčleněná tabule. Jižní část řešeného území je z geologického
pohledu víceméně jednotná. Nachází se zde převážně paleozoické horniny (hnědočerné jílovce,
prachovce, pískovce, arkozovité pískovce, slepence). V menší míře jsou zde mezozoické horniny
(písčité slínovce až jílové spongilické, místy silicifikované (opuky) a jílovce, prachovce, pískovce
křemenné, jílové, glaukonické, slepence). Severní část řešeného území je geologickou stavbou velmi
složité. Zasahuje sem jak líňské souvrství tak geologický podklad z mezoika s jizerským souvrstvím
(vápenité jílovce, slínovce, prachovce), bělohorské sozvrství (glaukonitické pískovce) a perusko –
korycanské souvrství (jílovce, pískovce, uhelné jíly). Významné jsou i terciální usazeniny. V nivách a
údolích v celém území se nachází kvartérní podklad. Zejména jsou přítomny pleistocenní spraše a
holocenní deluviální převážně hlinité sedimenty.
Právní předpisy:
 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), §§ 4-7, 25, 26,
27, 29, 30.
 Vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech.
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Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, § 13, 17.



Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích, §§ 3, 16, 19, 29.



Vyhláška č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů.

BIOGEOGRAFICKÉ POMĚRY
Do řešeného území zasahují 2 biogeografické regiony – Řipský bioregion (1.2) v severní oblasti
řešeného území (Tuchořice) a Džbánecký bioregion (1.17) ve střední a jižní části území (Třeskonice,
Nečemice).
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA, LESY
Z celkové výměry správního území obce Tuchořice (2318 ha) tvoří zemědělská půda cca 44%. Největší
podíl z celkové výměry zemědělské půdy tvoří orná půda. Potenciál zemědělských půd je velmi
rozdílný. V území jsou zastoupeny půdy nejvyšších i nejnižších bonit. Orná půda je z větší části
využívána pro zemědělskou výrobu (pěstební plochy, pastviny, chmelnice). Zemědělský charakter má
především severní část správního území obce.
Správní území obce se vyznačuje velmi vysokou lesnatostí, kde jsou lesní pozemky (PUPFL)
zastoupeny v téměř polovině celkové plochy správního území. Lesy zabírají 1131 ha (49 % celkové
výměry obce). Lesní pozemky jsou převážně v jižní části správního území obce. Z klimatického
hlediska odpovídá současné zařazení lesů nízkému pásmu imisního ohrožení.
Dle zákona o lesích č.289/1995 Sb. jsou na území obce evidovány:
a) lesy ochranné
b) lesy zvláštního určení
c) lesy hospodářské
KVALITA OVZDUŠÍ, KVALITA VOD, HLUK
Pro řešené území nejsou k dispozici přímá měření znečištění ovzduší. Podle Atlasu životního prostředí
není řešené území nadměrně zatíženo oxidy síry. Znečištění polétavým prachem je vyšší v severní
části správního území obce, pravděpodobně v důsledku nadměrné rozlohy orné půdy a vlivem
vzdálenějších zdrojů znečištění prachem ležících v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi. Na celém
správním územím obce Tuchořice je dle ÚAP ORP Žatec oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší ve
smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanovují
imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší ve znění
nařízení vlády č. 60/2004 Sb. V území nejsou žádné významné zdroje znečištění. ÚP respektuje zákon
č. 201/2012 Sb.
Kvalita nejvýznamnějšího vodního toku ORP – Ohře – je od vodní nádrže Nechranice na dobré úrovni.
Vodní tok je zařazen do 1. - 2. třídy jakosti vody. Vzhledem k nedostatku informací o vodních zdrojích
a výsledků sledování kvality vody není možné stanovit charakteristiku znečištění vodních toků a
kvalitu vodních toků a ploch.
Ve správním území obce Tuchořice nebyl zjištěn významný zdroj hluku. Hladina hluku nebyla v obci
měřena.
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i.5.2.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Projekt MÚSES byl v roce 2000 zpracován pro k.ú. Tuchořice, Třeskonice, Nečemice RNDr. J.
Tesařovou, CSc. Následující tabulky uvádějí charakteristiky jednotlivých prvků místního ÚSES, jejichž
součástí je i nadregionální biokoridor K 53 a regionální prvek ÚSES – RBC 1800 Bučina.
Nadregionální biokoridor K 53 mezofilně bučinný, se okrajově dotýká jihovýchodní hranice řešeného
území. Jeho celková délka činí 45 km. Do řešeného území přichází od regionálního biocentra č. 1800
„Bučina“ a pokračuje směrem ke Špičáku. V řešeném území ochranné pásmo NRBK K 53 vstupuje od
jihu do k.ú. Nečemice až nad Nečemická Lada.
Regionální biocentrum č. 1800 „Bučina“ vstupuje do řešeného území menší částí, jeho hlavní část je
vymezena ve správním území Deštnice a v okr. Rakovník.
Návrh managementu a základní charakteristiky prvků USES:
Pořadové číslo:

K 53

Název:

Nadregionální biokoridor K 53

Katastrální území:

Nečemice

Rozloha:

Délka cca 1 300m v řešeném území
(vně vložených LC), min. šíře 40 m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Funkční biokoridor. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny na permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin Kultura: les

Návrh opatření:

Stávající lesní společenstvo doplnit, smrčiny nahradit výsadbou, BK, DBL, DBZ, HB,
JV babyka, LP. K obnově lesa již neužívat jehličiny ani kultivary. Těžba pasečná,
nebo výběrná.

Pořadové číslo:

RBC 1800

Název:

Regionální biocentrum 1800 BUČINA

Katastrální území:

Nečemice

Rozloha:

V řešeném území cca 30ha dále dosud
nevymezeno

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny a permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin Kultura: les

Návrh opatření:

Stávající lesní společenstvo doplnit zejména o BK, DBL, DBZ, JV babyka, LP, HB na
úkor SM. Hospodařit s ohledem na umístění biocentra a obory.

Pořadové číslo:

LBC 9

Název:

Rybník u Tuchořic

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

8 ha + 1,75 ha PP Tuchořice

Stav:

Návrh opatření:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2BC4, 2D2, 2B3, 2BD3-4
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4, 3, 2
Funkční biocentrum. Dolní Poohří (1) plošin a ploché pahorkatiny na mezozoických
až kvartérních sedimentech. Kultura: vodní plochy, les, sad, pastviny, ostatní
plocha
Zachovat břehový doprovod, Lesní porost postupnou obnovou doplnit. Při
výsadbách již neužívat jehličnany ani kultivary. Travnaté části sekat, nebo přepásat,
omezit růst křovin. V prostoru PP je zakázána sběratelská činnost, těžba,
skládkování. Dno PP zbavit ruderální vegetace a doplnit skupinovou výsadbou
domácích druhů dřevin do podoby lesoparku. K provedení nutný alespoň
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zjednodušený projekt.

Pořadové číslo:

LBC 10

Název:

Les jižně od Tuchořic

Katastrální území:

Tuchořice , Lipno

Rozloha:

10 ha

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3,4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny a permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin (3) stinné opukové stráně s STG
lipových sedimentů a typických dubových bučin, vápnomilé bučiny a vápnomilé
reliktní bory Kultura: les

Návrh opatření:

Stávající lesní společenstvo doplnit zejména výsadbou DBL, DBZ, JV babyka, LP, HB,
BK. K obnově lesa neužívat jehličnany ani kultivary. Hospodařit s ohledem na
umístění biocentra. Těžba pasečná nebo výběrová.

Pořadové číslo:

LBC 11

Název:

Lesní očko v Páži

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

3 ha

Stav:

Návrh opatření:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BC3-4, 2BC5
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (3) stinné opukové stráně s STG lipových
sedimentů a typických dubových bučin, vápnomilé bučiny a vápnomilé reliktní bory
Kultura: les
K obnově lesa neužívat jehličnany ani kultivary. Stávající lesní společenstvo
nahradit výsadbou DBL, DBZ, JV babyka, LP, HB, BK. Těžba pasečná. Obnova
s přihlédnutím k funkci biocentra. Ve vzdálenosti cca 15 m od vodní plošky
neužívat těžkou mechanizaci. Vhodná obnova tůňky dle pokynů OOPK.

Pořadové číslo:

LBC 12

Název:

Nový svět

Katastrální území:

Třeskonice

Rozloha:

20 ha

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny a permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin (3) stinné opukové stráně s STG
lipových sedimentů a typických dubových bučin, vápnomilé bučiny a vápnomilé
reliktní bory Kultura: les, pastvina

Návrh opatření:

Lesní společenstvo i při obnově udržet ve stávající skladbě druhů, vysazovat možno
DBL, DBZ, JV babyka , LP, HB, BK. K obnově lesa neužívat jehličnany ani
kultivary.Těžba pasečná. Stávající meze s křovinami respektovat, neměnit kulturu
na ornou půdu ani nezalesňovat. 2x ročně sekat, nebo přepásat.

Pořadové číslo:

LBC 13

Název:

Nebesák v novém Světě

Katastrální území:

Třeskonice

Rozloha:

3 ha
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GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3-4, 2BC5
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (3) stinné opukové stráně s STG lipových
sedimentů a typických dubových bučin, vápnomilé bučiny a vápnomilé reliktní bory
Kultura: les

Návrh opatření:

K obnově lesa neužívat jehličnany ani kultivary. Stávající lesní společenstvo
nahradit výsadbou DBL, DBZ, JV babyka , LP, HB, BK. Těžba pasečná. Obnova
s přihlédnutím k funkci biocentra. Stávající „nebesák“ ležící při lesní cestě při těžbě
a obnově lesa neporušit. V e vzdálenosti 30 m od vodní plochy neužívat těžkou
mechanizaci. Do vzdálenosti 15 m od břehu je možné jen drobná údržba.

Pořadové číslo:

LBC 14

Název:

Výrov

Katastrální území:

Třeskonice

Rozloha:

7 ha

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD2-3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (2) vysychavé, slunné opukové stráně
s významným zastoupením teplomilných druhů s STG omezených habrových
doubrav (geobotanicky vápnomilné reliktní bory) Kultura: les

Návrh opatření:

Lesní společenstvo i při obnově udržet ve stávající skladbě druhů, vysazovat možno
DBL, DBZ, JV babyka , LP, HB, BK. K obnově lesa neužívat jehličnany ani kultivary.
Těžba výběrná nebo pasečná. Nejlépe bez těžeb.

Pořadové číslo:

LBC 15

Název:

PP Kozinecká stráň

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

7,53 ha

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD2-3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 5
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (2) vysychavé, slunné opukové stráně
s významným zastoupením teplomilných druhů s STG omezených habrových
doubrav (geobotanicky vápnomilné reliktní bory) Kultura: les

Návrh opatření:

Lesní společenstvo na převážné části plochy ponechat bez zásahů a bez těžby.
Skupiny SM a BO při okrajích doplnit podsadbou DBL, DBZ, HB, BK a po zalesnění
cílových dřevin jehličiny odstranit výběrnou těžbou.

Pořadové číslo:

LBC 16

Název:

Spáleniště

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

3 ha

Stav:

Návrh opatření:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD2-3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (2) vysychavé, slunné opukové stráně
s významným zastoupením teplomilných druhů s STG omezených habrových
doubrav (geobotanicky vápnomilné reliktní bory) Kultura: les
Šetrně převést les do společenstev doubrav. Nutný projekt.
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Pořadové číslo:

LBC 17

Název:

Nečemická lada

Katastrální území:
Stav:

Nečemice

Rozloha:

12 ha

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD2-3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 5
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (2) vysychavé, slunné opukové stráně
s významným zastoupením teplomilných druhů s STG omezených habrových
doubrav (geobotanicky vápnomilné reliktní bory) Kultura: les

Návrh opatření:

Neměnit kultury tj. nepřevádět na ornou půdu a nezalesnit. 1x ročně kosit, nebo
přepásat, průběžně odstraňovat invazní dřeviny

Pořadové číslo:

LBC 18

Název:

Slatiny pod Špičákem

Katastrální území:

Nečemice

Rozloha:

20 ha

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2BC3, 2BC4
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 5
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny a permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin Kultura: les, pastvina

Návrh opatření:

Lesní společenstvo vně strže doplnit o DBL, DBZ, JV babyka HB, BK. K obnově
preferovat BK, DB. Těžba pasečná. Strž s nivou potoka ponechat zcela bez zásahů a
podrobit dalším botanickým průzkumům pro možnost výskytu dalších vzácných a
chráněných druhů.

Pořadové číslo:

LBC 19

Název:

Buky u Třeskonic

Katastrální území:

Třeskonice

Rozloha:

6 ha

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD2-3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (3) stinné opukové stráně s STG lipových
sedimentů a typických dubových bučin, vápnomilé bučiny a vápnomilé reliktní bory
Kultura: les

Návrh opatření:

Lesní společenstvo i při obnově udržovat ve stávající skladbě druhů BK, DBL, DBZ,
JV babyka, LP, HB. K obnově lesa neužívat jehličnany ani kultivary. Těžba výběrná
nebo pasečná.

Pořadové číslo:

LBC 20

Název:

Prameniště

Katastrální území:
Stav:

Třeskonice

Rozloha:

3 ha

Klučeckého potoka

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BC3-4, 2BC5
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3,4
Funkční biocentrum. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny a permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin Kultura: les

Návrh opatření:

K obnově lesa neužívat jehličnany ani kultivary. Stávající lesní společenstvo
nahradit výsadbou DBL, DBZ, JV babyka, LP, HB, BK. Těžba pasečná. Obnova
s přihlédnutím k funkci biocentra.

Pořadové číslo:

LBK 7

Název:

Od Lipna na Tuchořice

Katastrální území:

Tuchořice, Lipno

Rozloha:

Délka cca 2000m, min. šíře 15m z toho cca
1600 m v řešeném území, pod Lipnem úsek
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700 m nefunkční
Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 1, 2, 3
Biokoridor k založení. Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na
mezozoických až kvartérních sedimentech, převažují půdy černozemního a
hnědozemního typu Kultura: les, orná půda, ostatní plochy

Návrh opatření:

Respektovat stávající tok a jeho břehový doprovod. Stávající lesní společenstva
směřovat k teplomilným doubravám posílením zastoupení DB zimního a letního.
K obnově lesa neužívat jehličnany a kultivary. Omezit akát. V agrikultuře je
biokoridor nutno realizovat výsadbou. Doporučena výsadba DBZ, DBL, JV babyka,
LP, HB. Z keřů kalina obecná a tušalaj, zimolez obecný, svídy, dříny (domácí druhy).
Dřeviny pouze na max. 50% plochy. Zbytek zatravnění a 2x ročně seč. Současně
realizovat polní cesty.

Pořadové číslo:

LBK 9

Název:

Přes hranici bioregionů

Katastrální území:

Tuchořice , Lipno

Rozloha:

Délka cca 2000 m, z toho cca 300 m
v řešeném území, min. šíře 15m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3,4
Funkční biokoridor. Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na mezozoických
až kvartérních sedimentech s STG habrových a lipových doubrav Kultura: les,
ostatní plocha

Návrh opatření:

Stávající lesní společenstvo doplnit zejména výsadbou DBL, DBZ, JV babyka, LP, HB,
v džbánské části také BK. K obnově lesa neužívat jehličnany a kultivary. Postupně
nahradit monokulturu smrku domácími listnáči. Těžba pasečná. Stávající meze
s křovinami (Lipno) postačí respektovat.

Pořadové číslo:

LBK 12

Název:

Od Tuchořic na Drahomyšl a na Dubčany

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

Délka cca 1000 m, a cca 1600 m v řešeném
území min. šíře 15 m úsek 400 m omezeně
nefunkční

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3-4
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 2, 3
Funkční biokoridor. Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na mezozoických
až kvartérních sedimentech s STG habrových a lipových doubrav
Kultura: vodní plocha, orná půda, ostatní plochy

Návrh opatření:

Respektovat stávající toky a jeho břehový doprovod. Možno zlepšit funkčnost
řídkou výsadbou VR. Podél stávající polní cesty doporučena výsadba DBL, LP, HB.
Z keřů kalina obecná a tušalaj, zimolez obecný, svídy, dříny. Dřeviny pouze na max.
50% plochy. Zbytek zatravnění a 2x ročně seč. Respektovat polní cestu. Rybníčky a
rákosiny ponechat přirozenému vývoji, nepoškodit nevhodnou „rekultivací“.

Pořadové číslo:

LBK 13

Název:

Pod Veselou

Katastrální území:

Tuchořice, Třeskonice

Rozloha:

Délka cca 1400 m , min. šíře 15m,
z toho 1100 nefunkční
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GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Biokoridor k založení. Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na
mezozoických až kvartérních sedimentech s STG habrových a lipových doubrav.
Kultura: orná půda, pastvina, les

Návrh opatření:

Stávající lesní společenstvo a meze zachovat. V agrikultuře je nutno biokoridor
vytvořit výsadbou. Doporučená výsadba DBL, DBZ, JV babyka, LP, HB. Z keřů kalina
obecná a tušalaj, zimolez obecný, svídy, dříny, líska. Dřeviny pouze na max. 50%
plochy. Zbytek zatravnění a 2x ročně seč. Současně realizovat polní cestu.
Trasování respektuje přirozené členění terénu. Je však možné jeho trasu dále
upřesnit.

Pořadové číslo:

LBK 14

Katastrální území:

Tuchořice, Třeskonice

Stav:

Název:

Ekotonový

Délka cca 1400 m,a cca 1900 (mimo
vložené LC 19) min. š. 15 m.
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Funkční biokoridor. Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na mezozoických
až kvartérních sedimentech s STG habrových a lipových doubrav. Kultura: les,
ostatní plochy
Rozloha:

Návrh opatření:

Jde o kontaktní biokoridor, zachycující společenstva přechodu ploché pahorkatiny
lesnatých strání. Zahrnuje plastické společenstvo s bohatými ekotonovými efekty a
překonává rozhraní bioregionů a biochor plynulým přechodem. Biokoridor
obsahuje vložené biocentrum LC 19.

Pořadové číslo:

LBK 15

Název:

Lesní

Katastrální území:

Tuchořice, Třeskonice

Rozloha:

Délka cca 2000 m, (mimo vložené
LC 11) min šíře 15 m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Funkční biokoridor. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny na permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin. Kultura: les

Návrh opatření:

Stávající lesní společenstvo doplnit zejména výsadbou BK, DBL, DBZ, JV babyka, LP,
HB. K obnově lesa neužívat jehličnany a kultivary. Těžba pasečná, nebo výběrová.

Pořadové číslo:

LBK 16

Název:

Krátký

Katastrální území:

Tuchořice, Třeskonice

Rozloha:

Délka cca 850 m, (mimo vložené LC
13) min šíře 15 m

Stav:

Návrh opatření:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Funkční biokoridor. Džbánský bioregion (3) stinné opukové stráně s STG lipových a
typických dubových bučin, vápnomilné bučiny a vápnomilné reliktní bory Kultura:
les
Stávající lesní společenstvo doplnit zejména výsadbou BK, DBL, DBZ, JV babyka, LP,
HB. K obnově lesa neužívat jehličnany a kultivary. Monokultury SM postupně
odstranit. Těžba pasečná, nebo výběrová.

53

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ

ČERVENEC 2014SRPEN 2013| 54

Pořadové číslo:

LBK 17

Název:

Třemdavový

Katastrální území:

Tuchořice, Třeskonice

Rozloha:

Délka cca 1600 m, min šíře 15m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Funkční biokoridor. Džbánský bioregion (2) vysychavé, slunné opukové stráně
s významným zastoupením teplomilných druhů, STG omezených habrových
doubrav Kultura: les

Návrh opatření:

Lesní společenstvo biokoridoru ale pokud možno celé stráně pod chatou ponechat
bez zásahů a bez těžeb. Pouze část se SM a BO podsadbou DBL, DBZ, HB, BK a po
zesílení cílových dřevin jehličiny odstranit v výběrnou těžbou.

Pořadové číslo:

LBK 18

Název:

Na Pnětluky

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

Délka cca 600 m v řešeném území
(mimo LC 16), min šíře 15m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Funkční biokoridor. Džbánský bioregion (2) vysychavé, slunné opukové stráně
s významným zastoupením teplomilných druhů, STG omezených habrových
doubrav Kultura: les

Návrh opatření:

Lesní společenstvo biokoridoru pokud možno bez zásahů a bez těžeb. Případná
těžba pasečný nebo výběrná. Při obnově nebo dosadbách neužívat jehličiny ani
kultivary.

Pořadové číslo:

LBK 19

Název:

Kolem chatové kolonie Výhledy

Katastrální území:

Tuchořice, Třeskonice

Rozloha:

Délka cca 1500 m, min šíře 15m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Funkční biokoridor. Džbánksý bioregion (1) ploché pahorkatiny na permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin Kultura: les

Návrh opatření:

Stávající lesní společenstvo doplnit, smrčiny nahradit výsadbou, DBL, DBZ, HB, BK,
JV babyka, LP. K obnově lesa již neužívat jehličiny ani kultivary. Těžba pasečná,
nebo výběrná.

Pořadové číslo:

LBK 20

Název:

Klučecký potok

Katastrální území:

Nečemice, Třeskonice

Rozloha:

Délka cca 1 500 m, min. šíře 15m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Funkční biokoridor. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny na permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin
Kultura: vodní plocha, pastvina

Návrh opatření:

Tok a jeho břehový doprovod respektovat.

54

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ

ČERVENEC 2014SRPEN 2013| 55

Pořadové číslo:

LBK 21

Název:

Falcká strž

Katastrální území:

Nečemice

Rozloha:

Délka cca 2000m, min. šíře 15m,
z toho cca 500 m nefunkční

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BC3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 1, 2, 3, 4
Biokoridor k založení. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny na permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin
Kultura: vodní plocha, les, zastavěná plocha, ostatní plocha

Návrh opatření:

V rokli doplnit LP, JS, OL. V zastavěném území trasu biokoridoru alespoň naznačit
zelení sídla (viz současný stav)

Pořadové číslo:

LBK 22

Název:

Nad vojenským táborem

Katastrální území:

Nečemice

Rozloha:

Délka cca 1200 m, šíře 15 – 100 m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BC3-4
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY: 4, 5
Funkční biokoridor. Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny na permu, STG
bukových doubrav a typických dubových bučin
Kultura: vodní plocha, les, zastavěná plocha, ostatní plocha

Návrh opatření:

Ponechat rokli s potokem trvale zcela bez zásahů (je téměř nepřístupná).
V prostoru pokračovat v ochranářském průzkumu. Pouze na základě podrobného
biologického šetření je možno obnovit některé paseky. Výsadba SM a BO je zcela
nepřípustná.

Pořadové číslo:

IP 5

Název:

Od Lipna na Tuchořice

Katastrální území:

Lipno, Tuchořice

Rozloha:

Cca 20 ha v řeš. Území

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3-4
Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na mezozoických až kvartérních
sedimentech, převažují půdy černozemního a hnědozemního typu od pravěku
zemědělsky využívané s STG habrových a lipových doubrav.
Kultura: les

Návrh opatření:

Stávající lesní společenstvo lesa směřovat k teplomilným doubravám posílením
zastoupení DB zimního a letního. K obnově lesa neužívat jehličiny ani kultivary.
Omezit akát.

Pořadové číslo:

IP 10

Název:

Strouha v polích

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

Délka cca 800m, šíře dle stávající
vegetace cca 10 – 15 m

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3-4
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3
Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na mezozoických až kvartérních
sedimentech, převažují půdy černozemního a hnědozemního typu od pravěku
zemědělsky využívané s STG habrových a lipových doubrav.
Kultura: vodní plocha, orná půda, ostatní plochy
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Návrh opatření:

Respektovat stávající tok a jeho břehový doprovod. Možno zlepšit funkčnost řídkou
výsadbou VR.

Pořadové číslo:

IP 11

Název:

Pastvina Kapoun

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

Cca 20 ha, z toho 11,374
návrh VKP

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2B3, 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 3, 4
Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na mezozoických až kvartérních
sedimentech s STG habrových a lipových doubrav Kultura: les, pastvina, sad

Návrh opatření:

Pokud možno ponechat bez zásahů, travnaté části sekat. Na p.p.č. 867/12
nepřipustit zalesnění, odstraňovat nálety a v době vegetačního klidu odstraňovat
stařinu. Nutno průběžně botanicky sledovat

Pořadové číslo:

IP 12

Název:

Nad památným dubem

Katastrální území:

Tuchořice

Rozloha:

Cca 1,5 ha

Stav:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2BD3
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Dolní Poohří (1) plošiny a ploché pahorkatiny na mezozoických až kvartérních
sedimentech, převažují půdy černozemního a hnědozemního typu od pravěku
zemědělsky využívané s STG habrových a lipových doubrav.
Kultura: les

Návrh opatření:

Zachovat trvale v terénu jako dubinu

Pořadové číslo:

IP 13

Název:

Mokřiny

Katastrální území:

Nečemice

Rozloha:

Délka cca 500 m, šíře 15 – 100
m

Stav:

Návrh opatření:

GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE – 2BC 4-5
STUPEŇ EKOLOGICKÉ STABILITY – 4
Džbánský bioregion (1) ploché pahorkatiny na permu, STG bukových doubrav a
typických dubových bučin
Kultura: vodní plocha, les, zastavěná plocha, ostatní plocha
Ponechat pokud možno bez zásahů. V prostoru pokračovat v ochranářském
průzkumu.

i.5.2.3 Ochrana přírody a krajiny
Předpisem pro ochranu přírody a krajiny je zákon č.114/1992 Sb., který definuje ochranu obecnou
(ÚSES, VKP, památné stromy, přírodní parky) a zvláštní (ZCHÚ, NATURA 2000).
Téměř celé řešené území (mimo severní části k.ú. Tuchořice) leží v Přírodním parku Džbán. Hranice
přírodního parku prochází středem obce Tuchořice. Jedná se o poměrně rozsáhlé přírodovědně a
krajinářsky cenné území, ležící mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a
Kladensko-rakovnické pánve. Území Džbánu představuje pahorkatinu, která zejména v okolí Ročova
přechází ve vrchovinu.
Jeho posláním je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými
hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a
faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň. Některé činnosti lze provádět pouze se souhlasem příslušného
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úřadu. To se týká například umísťování a povolování nových staveb, těžby nerostů a hornin, změn
současné skladby a rozsahu zemědělských a lesních kultur, kácení dřevin rostoucích mimo les ve
volné krajině, zřizování parkovišť, tábořišť a kempů, odstavných ploch, zřizování a rušení stezek, pěšin
a účelových komunikací atd. V Přírodním parku Džbán je třeba usměrňovat výstavbu ve volné krajině
a výstavbu nových chatových osad.
V řešeném území se nachází:
Přírodní památka Kozinecká stráň – k.ú. Tuchořice. (vyhlášena v roce 1997), její výměra činní 7,53 ha.
Teplomilná doubrava s příměsí buku a habru na výslunném vrchu s opukovým podložím. Součást
přírodního parku Džbán. Plocha je zařazena do MSES jako biocentrum.
Přírodní památka Miocenní sladkovodní vápence – k.ú. Tuchořice (vyhlášeno roku 1983), výměra činí
1, 75 ha. Jedná se o stěnu bývalého lomu o délce cca 300 m a výšce až 25 m. Miocenní vápence
s velkým množstvím zkamenělin zvl. Již vymřelých druhů plicnatých plžů, ale i řady subtropických
rostlin a subtropických živočichů.
Přírodní památka Travrtinová kupa – k.ú. Tuchořice, vyhlášeno v roce 1989, výměra činí 0.14 ha. Je to
významné geologické a paleontologické naleziště s výskytem kosterních zbytků třetihorních
obratlovců, měkkýšů a subtropických vyšších rostlin. Není zařazena do MSES díky svému umístění
uvnitř zástavby.
Přírodní památka Na Spáleništi – k.ú.Tuchořice, vyhlášeno v roce 2012, výměra činí 1,6 ha. Základním
cílem ochrany je zlepšení stavu a uchování biotopu střevíčníku pantoflíčku, vedoucí k zachování jeho
zdejší populace. Je vymezeno ochranné pásmo 50 m od hranic ZCHÚ.
Natura 2000 – EVL Na spáleništi – k.ú. Tuchořice, její výměra činí 2,18 ha. Lokalita se nachází 2 km jv.
Od obce Tuchořice, 0,3 km od PP Kozinecká stráň v lesním komplexu Džbán. Jedná se o slabší
populaci, která neustále mírně kolísá (36-92 ex.), v současné době se zde vyskytuje 51 jedinců.
Fragment bučiny a kulturní bor na svazích ve zvlněném terénu ploché vrchoviny Džbánu s výchozy
vápnitých karbonských sedimentů. Navrhovaná kategorie ochrany – PP přírodní památka.
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí. Každá krajina
má svůj ráz ve smyslu § 12 zákona. Tento ráz krajiny je dán specifickými rysy a znaky krajiny, které
vytvářejí její rázovitost – odlišnost, jedinečnost. Oblasti krajinného rázu je možné popsat pomocí
přírodní, kulturní a historické charakteristiky.
Vzhledem k tomu, že § 12 je zahrnut do Části druhého zákona – „Obecná ochrana přírody“, týká se
ochrana KR celého území ČR. Toto pojetí odpovídá pojetí „krajiny“ dle uvedeného zákona. Ochrana
krajinného rázu je nejčastěji uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a estetickými
hodnotami, dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace krajiny a harmonií měřítka
a vztahů v krajině.
Na území obce Tuchořice jsou vymezené oblasti a místa krajinného rázu, které nejsou v textové části
ÚAP ORP Žatec dále specifikovány. Na správním území obce Tuchořice jsou vymezeny krajinné zóny
dle hodnoty KES (koeficient ekologické stability), které by měly sloužit pro hodnocení krajinného
rázu. Jiná specifikace na řešeném území není vymezena.
Vzhledem k přítomnosti přírodního parku Džbán je žádoucí na řešené území zpracovat podrobnější
studii hodnocení krajinného rázu a vymezit oblasti a místa krajinného rázu s doporučenou mírou
ochrany a s podmínkami rozvoje a změn v území. Určitá místa jsou natolik exponovaná a ve vztahu ke
krajinnému rázu jedinečná, že je nutné tato místa chránit před dalším nevhodným rozvojem nebo
změnami ve struktuře zástavby a přilehlé zeleně.
Vzhledem k tomu, že § 12 je zahrnut do Části druhého zákona – „Obecná ochrana přírody“, týká se
ochrana KR celého území ČR. Toto pojetí odpovídá pojetí „krajiny“ dle uvedeného zákona. Ochrana
krajinného rázu je nejčastěji uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a estetickými
hodnotami, dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace krajiny a harmonií měřítka
a vztahů v krajině.
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V území jsou dle ZÚR ÚK vymezeny krajinné celky KC 9 Jesenická pahorkatina, KC 10 Džbán a KC 13
Severočeské nížiny a pánve, pro které jsou specifické dané charakteristiky a dílčí kroky naplňování
cílových charakteristik krajiny.
ÚAP Ústeckého kraje zahrnul přírodní park Džbán do oblasti s vysokou hodnotou krajinného rázu.
Na řešeném území se nachází památný strom (k.ú. Tuchořice)
i.5.3) Vodní hospodářství a protipovodňová opatření
ÚP Tuchořice respektuje zákon č. 254/2001 Sb. Správní území obce Tuchořice leží v povodí Ohře. Je
odvodňováno drobnými potoky pramenícími v řešeném území. Tuchořice a Třeskonice jsou
odvodňovány Liběšickým potokem, Nečemice jsou odvodňovány Klučeským potokem a jeho
drobnými přítoky. Vodní toky jsou významným krajinotvorným a ekostabilizačním prvkem v území.
Liběšický potok vede zemědělsky využívanou krajinou, má přirozené koryto, u Třeskonic charakteru
strouhy, v obcích je potok zatrubněn. V Tuchořicích jsou zbudovány vodní nádrže. Voda je
znečišťována průsaky z polí i průsaky přímím odváděním splaškových vod. Klučecký potok se svými
přítoky pramení v lesním celku a vytváří výrazné rokle. V okolí obce Nečemice prochází potok
zemědělsky využívanou krajinou, přítok vedoucí obcí Nečemice je v obci částečně zatrubněn. V obci
je vybudována vodní nádrž. Záplavové území není na správním území obce Tuchořice vymezeno.
i.5.4) Dobývání nerostů
V jižní části správního území obce Tuchořice, která je z geologického hlediska jednotná, se nachází
převážně paleozoické horniny (hnědočerné jílovce, prachovce, pískovce, arkozovité pískovce,
slepence), v menší míře jsou zde mezozoické horniny. Severní část řešeného území je geologickou
stavbou velmi složité. Zasahuje sem jak líňské souvrství tak geologický podklad z mezoika s jizerským
souvrstvím (vápenité jílovce, slínovce, prachovce), bělohorské sozvrství (glaukonitické pískovce) a
perusko – korycanské souvrství (jílovce, pískovce, uhelné jíly). Významné jsou i terciální usazeniny. V
nivách a údolích v celém území se nachází kvartérní podklad. Zejména jsou přítomny pleistocenní
spraše a holocenní deluviální převážně hlinité sedimenty.
V řešeném území se nachází sesuvy, poddolovaná území, výhradní ložiska nerostných surovin a
chráněné ložiskové území.
Území není ohroženo seismickou činností. Dle mapy radonového indexu ČGS leží řešené území
převážně v oblasti 1 a 2 – s nízkým a přechodným radonovým rizikem z geologického podloží.
Kategorie přechodná je zastoupena zejména v nivách vodních toků na nehomogenních kvartérních
sedimentech.
Územní plán respektuje níže uvedené sesuvy:
Identifikační
Klasifikace
číslo
Třeskonice
661
Blokový posuv
Třeskonice
664
Blokový posuv
Třeskonice
665
Blokový posuv
Třeskonice
666
Blokový posuv
Geologické jevy v území (zdroj www.geofond.cz)
Lokalita

Stupeň aktivity
Stabilizovaný
Stabilizovaný
Stabilizovaný
Stabilizovaný

Rok pořízení
záznamu
1963
1963
1963
1963

Aktualizace
1978
1990
1990
1978

Územní plán respektuje níže uvedená poddolovaná území:
Název

Identifikační
číslo

Surovina

Rozsah

Rok pořízení
záznamu

Stáří

Třeskonice

1325

Jíly

ojedinělá

1984

Před r. 1945

Třeskonice - Výrov

1336

Jíly

systém

1984

Před i po r.
1945
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Třeskonice - Čihadlo

1326

Jíly

systém

1984

Před r. 1945

Tuchořice

1342

Jíly

ojedinělá

1984

Před r. 1945

Tuchořice –
Markvarecká hora

1363

Jíly

systém

1984

Před r. 1945

Tuchořice - Veselá

1329

Jíly

ojedinělá

1984

Před r. 1945

Surovina

Způsob těžby

Uhlí černé

Dřívější
hlubinná

Geologické jevy v území (zdroj www.geofond.cz)

Územní plán respektuje níže uvedená výhradní ložiska a CHLÚ:
Jev

Identifikační
číslo

Název

Výhradní ložisko

3112300

Kounov

Chráněné ložiskové
území

11230000

Kounov

Organizace
Česká
geologická
služba
Česká
geologická
služba

Uhlí černé

Geologické jevy v území (zdroj www.geofond.cz)

i.6) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu
(odůvodnění ke kapitole f) návrhu ÚP)

Návrh ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití na základě vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb.
s respektováním metodiky Krajského úřadu Ústeckého kraje včetně datového modelu T-mapy pro
zpracování ÚPD.
kód plochy

typ plochy

BH

PLOCHA BYDLENÍ - hromadné

BV

PLOCHA BYDLENÍ - individuální v rodinných domech – vesnické

R

PLOCHA REKREACE

OV

PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – veřejné vybavenosti

OH

PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - veřejná pohřebiště a související služby

OS

PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - pro tělovýchovu a sport

P

PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PZ

PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - s převahou nezpevněných ploch

SV

PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ - vesnická

DS

PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční doprava

TI.1

PLOCHA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - vodní hospodářství

VZ

PLOCHA VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - zemědělská a lesnická výroba
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VX

PLOCHA VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – pro specifické druhy výroby a skladování

MV

PLOCHA SMÍŠENÁ VÝROBNÍ

ZN

PLOCHA ZELENĚ – zeleň nezastavitelných soukromých zahrad
-

ZO

definovány na základě potřeby vymezit v sídlech řešeného území plochy s vysokým podílem
zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných plochách; přírodní a uměle
založenou zeleň; plochy vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti,
historických zahrad, apod., což umožňuje krajským úřadem požadovaný datový model pro
zpracování ÚPD na území Ústeckého kraje (JEV_ID 106720) a odstraňuje nedostatek vyhlášky
č.501/2006 Sb., která tento typ plochy taxativně neuvádí
PLOCHA ZELENĚ zeleň ochranná a izolační

-

definovány na základě potřeby vymezit v řešeném území plochy s vysokým podílem zeleně,
vodních ploch a tok, přírodní a uměle založenou zeleň; plochy vyhrazené zeleně, nezahrnuté
do ploch občanské vybavenosti, historických zahrad, apod., což umožňuje krajským úřadem
požadovaný datový model pro zpracování ÚPD na území Ústeckého kraje (JEV_ID 106720)
a odstraňuje nedostatek vyhlášky č.501/2006 Sb., která tento typ plochy taxativně neuvádí

W

PLOCHA VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ

NP

PLOCHA PŘÍRODNÍ

NZ

PLOCHA ZEMĚDĚLSKÁ

NL

PLOCHA LESNÍ

NS.p

PLOCHA SMÍŠENÁ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
vyplývá z metodiky Krajského úřadu Ústeckého kraje (tím je vyhověno požadavku §3 vyhlášky MMR
č.501/2006 Sb. na zdůvodnění).
U jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití ÚP závazně stanovuje jejich hlavní využití a dále
definuje přípustné využití, nepřípustné využití, podmíněně přípustné využití a podmínky plošného a
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Pro jednotlivé podmínky využití platí :
-

hlavní využití – představuje typickou požadovanou formu využití s předpokladem
převažujícího podílu v dané ploše;

jejího

-

přípustné využití - představuje doplňkové funkční využití k hlavnímu způsobu využití, přičemž za
„související“ infrastrukturu a způsob využití se pokládají ty funkce a stavby, které souvisejí
s funkcí hlavní;

-

nepřípustné využití – není zcela úplným výčtem nepřípustných funkcí a staveb, neboť
směrodatné je hlavní a přípustné využití a vše ostatní je nepřípustné, či podmíněně přípustné.
V položce nepřípustné využití jsou uvedeny podskupiny druhů staveb a funkcí vyjmuté z druhů
staveb uvedených v přípustném (ev. hlavním) využití;

-

podmíněně přípustné využití - v uvedené položce jsou specifikovány stavby, opatření či zařízení,
které je možno povolit jen při splnění podmínky, která je obecně formulována a je pouze na
stavebním úřadu, jakým způsobem v navazujícím správním řízení tuto podmínku bude procesně
vyžadovat (např. stanovisko obce, stanovisko úřadu územního plánování);

-

podmínky plošného a prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu –
v této položce je soustředěno ošetření míry využití území a hmotově prostorových aspektů
funkčního využití:
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o

max. index zastavěnosti území – maximální podíl zastavěné plochy k celkové výměře
pozemku;

o

min. index zeleně – minimální podíl zeleně vč. pěstební ploch k celkové výměře pozemku;

o

výšková regulace je stanovena počtem nadzemních podlaží či absolutní hodnotou;

o

tvar střech - není určen, neboť není nástrojem regulace územního plánu.

ÚP vymezuje zastavitelné plochy s tabulkovým přehledem o způsobu jejich využití, specifických
podmínkách a výměře.
Důvodem pro jejich vymezení byly požadavky formulované v zásadách a cílech územního rozvoje
s respektem k ochraně a rozvoji území.
Plocha TI.2 byla z návrhu po veřejném projednání ÚP vyřazena, neboť došlo ke změně vymezení
areálu fotovoltaické elektrárny u bývalé cihelny na plochu přestavby P1-MV na základě námitky
vlastníka pozemků.
i.7) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro která lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
(odůvodnění ke kapitole g) návrhu ÚP)

ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby (VPS), neboť nebyly požadovány ze strany obce, kraje,
státu.
ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšná opatření (VPO):
Kód
VPO

katastrální
území

popis

důvod vymezení

VOU 1

Tuchořice

k založení prvku ÚSES –
LBK 7

Z důvodu zajištění možnosti omezit práva vlastníků
pozemků k potřebě založení LBK 7 - zajištění funkčního
ÚSES.

VOU 2

Tuchořice,
Třeskonice

k založení prvku ÚSES –
LBK 13

Z důvodu zajištění možnosti omezit práva vlastníků
pozemků k potřebě založení LBK 13 - zajištění funkčního
ÚSES.

VOU 4

Nečemice

k založení prvku ÚSES –
LBK 21

Z důvodu zajištění možnosti omezit práva vlastníků
pozemků k potřebě založení LBK 21 - zajištění funkčního
ÚSES.

i.8) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků,
názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
(odůvodnění ke kapitole h) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby (VPS):
KÓD
VPS

katastrální
území

seznam dotčených parcel

důvod vymezení
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KÓD
VPS

VSV 1*

VSO 1*

katastrální
území

Tuchořice

Tuchořice
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seznam dotčených parcel

důvod vymezení

790/77, 790/114, 790/112,
790/113

Z důvodu zajištění dopravní obsluhy
rozvojového území s napojením na
stávající plochu občanské vybavenosti.

250, 251, 272, 494, 497/1, 499

Z
důvodu
nevhodného
využití
současných
objektů,
v blízkosti
exponovaného místa Přírodní památky
Travertinová kupa, obec ve veřejném
zájmu usiluje o transformaci plochy na
občanskou vybavenost nekomerčního
charakteru s důrazem na ochranu
přírody a veřejného prostoru.

* Předkupní právo se stanovuje pro obec Tuchořice z důvodu podnětu obce, která má veřejný zájem
na realizaci předmětné veřejné infrastruktury.
i.9) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
(odůvodnění ke kapitole i) návrhu ÚP)

Stanovení kompenzačních opatření není požadováno.
i.10) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
(odůvodnění ke kapitole j) návrhu ÚP)

ÚP vymezuje územní rezervy z důvodu ochrany území před činnostmi, které by mohly znemožnit
budoucí plánované využití. Jsou v návrhu uvedeny tabelárně s podmínkami pro prověření budoucího
využití.
kód
plochy

R2

R3

R4

kód
využití

popis možného
budoucího využití

BV

PLOCHA BYDLENÍ individuální v rodinných
domech vesnické

BV

PLOCHA BYDLENÍ individuální v rodinných
domech vesnické

R

PLOCHA REKREACE

dotčená k.ú.

důvod vymezení

Třeskonice

Převzato z dosud platného územního plánu.
Územní rezerva pro případné navýšení
nabídky ploch pro bydlení v Třeskonicích.
(nutno vyhodnotit pořizovatelem, dle §55
SZ)

Nečemice

Územní rezerva pro případné navýšení
nabídky ploch pro bydlení v Nečemicích.
(nutno vyhodnotit pořizovatelem, dle §55
SZ)

Třeskonice

V dosud platném územním plánu vymezeno
jako plocha rekreace – nesloužící prozatím
tomuto účelu. Územní rezerva pro případné
navýšení ploch rekreace. (nutno vyhodnotit
pořizovatelem, dle §55 SZ)
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i.11) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti
(odůvodnění ke kapitole k) návrhu ÚP)

Územní plán Tuchořice vymezuje plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování, a to v plochách: ÚS1 v k.ú. Tuchořice (centrální prostor místní části),
ÚS2 v k.ú. Třeskonice (plochy přestavby P4 (P) a P5 (SV)), ÚS3 v k.ú. Nečemice (plochy přestavby P7
(BV) a P8 (PZ)) a ÚS4 v k.ú. Tuchořice (zastavitelná plocha Z13 (BV)). Přesné vymezení hranic ploch
s podmínkou územní studie je znázorněno ve Výkrese základního členění (I.1).
Územní studie musí vymezit v zastavitelných plochách veřejná prostranství v souladu s platným
zněním vyhlášky č.501/2006 Sb.
Lhůta pro zpracování územní studie a následné vložení dat do evidence se stanovuje na dobu 4 let od
nabytí právní moci Územního plánu Tuchořice.
Odůvodnění:
K vymezení plochy pro zpracování územní studie u ploch ÚS2 a ÚS3 došlo z důvodu velkoplošného
rozsahu změny v území, lokalizace ploch změn v centrální části místní části Třeskonice a Nečemice
a stanovení podrobnějších regulativů pro umisťování staveb, aby došlo k vytvoření plnohodnotného
a plně fungujícího návesního centrálního prostoru sídla Třeskonice a Nečemice. Z důvodu
urbanisticky hodnotného návesního prostoru v místní části Tuchořice byla vymezena plocha pro
zpracování územní studie ÚS1, která má prověřit potenciál návesního prostoru a zpřehlednění
veřejných prostranství v blízké návaznosti. ÚS4 byla vymezena vzhledem k poloze v těsné blízkosti
bývalého zámku a k exponovanosti místa na okraji sídla (pro ochranu krajiny – vytvoření přirozených
hranic sídla, prověření vlivu na obraz sídla v krajině, ochrana před vodní erozí a nátoky cizích vod,
řešení dopravní obslužnosti, parcelace ad.).
j.12) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
(odůvodnění ke kapitole l) návrhu ÚP)

Počet listů textové části výroku (56) a odůvodnění (84) ÚP Tuchořice odpovídá skutečnému stavu po
úpravě a bude upraven na základě nezbytných úprav po vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a
připomínek.
Grafická část obsahuje 9 výkresů dle požadavku schváleného zadání ÚP a vyhlášky č.500/2006 Sb., ve
znění pozdějších změn.

i.13) vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu ÚP ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
území
Vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí
a hrozeb v tematickém členění dle § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Obecně lze konstatovat, že ÚP využívá silné stránky a příležitosti, vyplývající ze SWOT analýz ÚAP ORP
Žatec a nevytváří nové hrozby.
Stávající slabé stránky a hrozby eliminuje tam, kde to náplň územního plánu umožňuje. Řada slabých
stránek a hrozeb je řešitelná opatřeními mimo působnost územního plánu, nebo je výhradně
ekonomického charakteru.

63

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ

ČERVENEC 2014SRPEN 2013| 64

Vyhodnocení předpokládaných důsledků ÚP je provedeno dle následujícího tématického členění:
-

horninové prostředí a geologie
vodní režim
hygiena životního prostředí
ochrana přírody a krajiny
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
veřejná dopravní a technická infrastruktura
sociodemografické podmínky
bydlení
rekreace
hospodářské podmínky

Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY

probíhající těžba štěrkopísků

výhradní ložiska štěrkopísků, jílů, hnědého a černého
uhlí
PŘÍLEŽITOSTI

rekultivace území s ukončenou povrchovou těžbou

opatření nebezpečných starých důlních děl

uchování podstatné části existujících zdrojů
neobnovitelných nerostných surovin pro případné
využití v budoucnu

SLABÉ STRÁNKY

přítomnost aktivních potenciálních sesuvů

HROZBY

sesuvy půdy sahající do zastavěného území
v důsledku klimatické změny

masivní využívání nerostných surovin v krátkém
časovém úseku

Vyhodnocení: ÚP respektuje hodnoty a limity horninového prostředí a geologie, v území neprobíhá aktivní
těžba ani sesuvy. (vliv neutrální)

Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY




řeka Ohře s 1. – 2. třídou jakosti vody
přítomnost menších vodních zdrojů
vznik nových vodních ploch v lokalitách po těžbě
štěrkopísku

PŘÍLEŽITOSTI






nalezení nových zdrojů pitné vody
revitalizace malých vodních toků
obnova a budování vodních ploch
zákaz úprav vodních toků snižujících jejich
ekologickou a estetickou hodnotu
možnost rozvoje rekreačního využití nových vodních
nádrží po těžbě štěrkopísku

SLABÉ STRÁNKY

absence velkých i malých vodních ploch

chybějící břehové porosty podél malých vodních
toků a kolem vodních ploch

znečišťování podzemní a povrchové vody
odpadními vodami
HROZBY

vyčerpání kapacity stávajících zdrojů pitné vody a
absence nových zdrojů

negativní ovlivnění nových povrchových a
podzemních vod průsaky ze starých zátěží

ohrožení vodních zdrojů intenzivní zemědělskou
činností

ohrožení obcí zvláštní povodní pod vodním dílem
Nechranice

Vyhodnocení: ÚP pomáhá stabilizovat vodní režim ve správním území obce Tuchořice, navrhuje protierozní
opatření a změnu v krajině s vodohospodářskou plochou (suchý poldr), navrhuje rozvojové plochy v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků, negativně neovlivňuje stávající vodní režim, podporuje vznik prvků ÚSES kolem
vodních toků. (vliv pozitivní)

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY

relativně dobrá kvalita životního prostředí
v jihovýchodní části územní správního obvodu ORP

absence významných velkých stacionárních zdrojů
emisí

absence velkých zdrojů znečištění povrchových vod

SLABÉ STRÁNKY

zhoršená kvalita ovzduší ve většině území

převaha vytápění domácností pevnými palivy ve
venkovských sídlech, vytápění méně kvalitními
palivy

zvýšená prašnost v některých obcích v důsledku
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zajištěná separace odpadu v obcích
fungující systém nakládání s odpady

PŘÍLEŽITOSTI

vyloučit výstavbu výrobních a jiných zdrojů
s negativními vlivy na životní prostředí

podporovat využívání ekologických zdrojů vytápění a
energie z obnovitelných zdrojů

snižovat množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů ukládaných na skládky

zajistit oddělené shromažďování a následné
zpracování jednotlivých druhů biologicky
rozložitelných odpadů (kompostárny pro skupiny
sídel)

separovat stavební a demoliční odpady a podporovat
jejich materiálové využití

snížit produkci nebezpečných odpadů a dalších
vybraných druhů odpadů

vyloučit výstavbu nových skládek odpadů –
nepřipustit vznik „divokých“ skládek odpadů

snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na řízené
skládky

zpracovávat a třídit komunální odpad a realizovat
jeho materiálové a další využití (výroba paliva,
bioplyn)

zajistit budování sběrných dvorů pro skupiny sídel

zvýšit počet sběrných nádob na tříděný odpad a
rozšířit sortiment

likvidace starých zátěží (skládek)

v územních plánech obcí zpracování modelových
výpočtů hlukového zatížení
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provozu zemědělských areálů v bezprostřední
blízkosti obce

překračování imisního limitu ozónu v celém území
ORP
HROZBY

zvýšení hlukové hladiny a imisního zatížení

spalování nevhodných substancí v domácnostech

zvyšující se produkce odpadů

kontaminace prostředí, jmenovitě povrchových a
podzemních vod z lokalit nepovolených uzavřených
skládek (starých zátěží)

zarůstání starých zátěží a neudržovaných ploch
invazními, ruderálními a plevelnými druhy rostlin a
jejich šíření do okolní krajiny

biologické znečišťování ovzduší způsobované
rostlinnými alergeny rozšířenými na
neudržovaných plochách

Vyhodnocení: ÚP navrhuje k přestavbě opuštěné (podvyužívané) nebo nevhodně využívané areály, posiluje
kvalitu životního prostředí a podporuje ochranu před znečištěním povrchových vod výsadbou izolační zeleně
v kolizních místech častých nátoků cizích vod. (vliv pozitivní)

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY

přítomnost množství maloplodých zvláště chráněních
území, evropsky významných lokalit, památných
stromů

specifická krajina PP Džbán – rozřezané tektonicky
vyzdvižené tabule

vymezené prvky ÚSES lokální, regionální,
nadregionální úrovně
PŘÍLEŽITOSTI

revitalizace povodí malých vodních toků (VKP)

výsadby liniové zeleně v krajině podél silnic, cest, na
mezích, břehových porostů, solitérů apod. z důvodů
zvýšení hodnot krajinného rázu, prostupnosti krajiny a
vazeb v systému ÚSES

zvýšení zastoupení travních a lesních porostů a z
důvodů zvýšení hodnot krajinného rázu, snížení
erozního ohrožení, rekreační přitažlivosti krajiny

ochrana travních porostů před zarůstáním (kosení,
pastva)

realizace nefunkčních prvků ÚSES

budování naučných stezek

průzkum a mapování hodnotných přírodě blízkých
krajinných segmentů z důvodů jejich zachování a

SLABÉ STRÁNKY

narušení krajiny těžbou štěrkopísků

vymizení lužních lesů v nivě řeky Ohře

nižší zastoupení ekologicky pozitivních krajinných
struktur a prvků (lesy, travní porosty)

nedůslednosti v ochraně významných krajinných
prvků (vodní toky, rybníky, údolní nivy)

nedůslednosti v ochraně a tvorbě prvků ÚSES
HROZBY

nevratné poškození vodních toků nevhodnými
zásahy při zemědělském a lesním hospodaření a
další činnosti

při nevhodném hospodaření a zásazích možnosti
rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů

realizace staveb (bydlení, výroba, chaty apod.)
v oblastech výskytu významných krajinných prvků

zánik přirozených ekosystémů v důsledku invaze
neofytu

likvidace rozptýlené krajinné zeleně rostoucí mimo
les

vysazování cizokrajných dřevin ve volné krajině, mj.
z důvodů jejich nekontrolovatelného šíření do okolí

podél silnic nevysazovat keře, pouze stromy
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SILNÉ STRÁNKY
následné zvýšené ochrany formou registrovaných
VKP, příp. MZCHÚ

pro výsadby krajinné zeleně používat výhradně
domácí dřeviny

chránit krajinný ráz před činnostmi snižujícími jeho
estetickou a přírodní hodnotu

zvyšovat druhovou pestrost trvalých travních porostů

vyloučit výstavbu oplocení, ohrad, zdí a podobných
bariér ve volné krajině snižující její prostupnost
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SLABÉ STRÁNKY
s minimální výškou koruny 200 cm

Vyhodnocení: ÚP respektuje limity využití území vyplývající z ochrany přírody a krajiny. ÚP podporuje
důslednou ochranu přírody a krajiny, zpřesňuje systém ÚSES včetně návrhu opatření. ÚP zvyšuje ekologickou
stabilitu území. (vliv pozitivní)

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
SILNÉ STRÁNKY

velmi příznivé podmínky (klima, reliéf) vytvářející
vhodné předpoklady pro zemědělskou produkci
(chmel)

převažující hodnotné půdy

kvalitní ZPF v severní a střední části území

zcela převažující nejnižší pásmo D imisního ohrožení
lesů
PŘÍLEŽITOSTI

propagace tradic chmelařství a vysoké kvality
žateckého chmele

změna druhové skladby lesních porostů, zvýšení
podílu původních dřevin

zalesňování vhodně zvolených málo produktivních
zemědělských půd a ostatních ploch

likvidace náletů, plevelů a invazních rostlin na
plochách travních porostů

přizpůsobit velikost bloků orné půdy rázu krajiny a
ekologickým požadavkům na prostupnost krajiny

zatravňování a zalesňování přednostně provádět na
pozemcích silně ohrožených erozí

zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření,
nenarušující obnovu lesů jako VKP a ohrožení nebo
oslabení jejich stabilizační funkce

SLABÉ STRÁNKY

velký počet nevyužívaných a chátrajících
zemědělských areálů

srážkový štít pod Krušnými horami

úbytek ZPF v posledních letech

nízké procento zastoupení lesních porostů

přetrvávající způsob obnovy lesů, zaměřený na
hospodářské využití s malým podílem původních
dřevin
HROZBY

výstavba na vysoce kvalitní zemědělské půdě

rozsah potenciálního ohrožení ZPF vodní erozí
vyšších stupňů

místy neudržovaná zemědělská půda a následný
plošný rozmach plevelných a invazních rostlin a
náletů dřevin

trvající preference smrku a borovice při obnově
lesa

Vyhodnocení: Návrh ÚP stanovuje minimální zábory ZPF a PUPFL, připouští výstavbu pouze v bezprostřední
návaznosti na stávající zástavbu na zemědělsky nevhodných lokalitách. Vzhledem k úpravě zeleně pozitivně
ovlivňuje stav zemědělské půdy a podporuje její obdělávání v závislosti na ochranu přírody a krajiny. (vliv
neutrální)

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY

dobrá propojenost ORP Žatec s okolními městy

napojení na VS Severní Čechy, vysoké procento obcí
napojených na veřejný vodovod

PŘÍLEŽITOSTI

podpora cyklistiky budováním cyklotras a cyklostezek a
infrastruktury

SLABÉ STRÁNKY

absence cyklotras a turistických tras v téměř
celém území

chybějící chodníky v menších obcích

množství individuálních zdrojů tepla na tuhá
paliva

nízký podíl napojení obcí na kanalizaci s ČOV,
nízký stupeň plynofikace

rozvoj individuální automobilové dopravy
HROZBY

odvod odpadních vod do místních rybníků

snižování finančních prostředků na technickou
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zkvalitnit a zlepšit dopravní dostupnost území (především
veřejnou dopravou)
rozšiřování seznamu stromořadí vysazování podél silnic a
cest z důvodů jejich zapojení do okolní krajiny
dobudování technické infrastruktury v obcích, kde to bude
finančně únosné (kanalizace, plynofikace, ČOV)
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i dopravní infrastrukturu
kontaminace zdrojů pitné vody
zhoršování technického stavu silnic II. a III.
třídy
sankce při nedokončení systému kanalizace a
ČOV

Vyhodnocení: návrh ÚP zajišťuje dostatečnou vybavenost v oblasti dopravní a technické infrastruktury,
navrhuje nové plochy veřejné vybavenosti pro dosažení kvalitního rozvoje obce, zajišťuje základní veřejnou
vybavenost ve všech třech místních částech; respektuje záměry kraje. (vliv pozitivní)

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY

výrazný populační vývoj (snižování počtu obyvatel do
roku 2005 a následující nárůst)

dobrá věková struktura, relativně vysoký podíl
obyvatel 0-14 let

vysoké zastoupení obyvatel v městském prostoru

kladný celkový přírůstek obyvatel od r. 2007

síť sociálních zařízení ve městě Žatci

lokalizace školských zařízení

zabezpečení kvalitní úrovně zdravotnických zařízení

SLABÉ STRÁNKY

existence lokalit ohrožených sociální segregací

vzrůstající index stáří, vzrůstající průměrný věk

špatná vzdělanostní struktura (vysoký podíl se ZŠ
vzděláním, nízký s VŠ vzděláním)

nízká migrační aktivita

klesající vývoj počtu obyvatel v dlouhodobém
retrospektivním vývoji

malý potenciál k celkovému růstu nejmenších obcí
v SO ORP

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY








stabilizace trvale bydlících obyvatel a jejich životní
úrovně
v územích ohrožených vysídlením budovat chybějící
veřejnou a sociální infrastrukturu
při řešení územních plánů obcí minimalizovat
negativní vlivy územního rozvoje na přírodní, krajinné
a kulturní hodnoty
při navrhování rozvojových ploch dbát na
dostatečném zastoupení zeleně (především ve
městech)
růst životní úrovně a rozvoj komerčních služeb
vytvářet zázemí pro imigraci především mladých rodin
s dětmi







ekonomická krize a sociální dopady
další růst podílu obyvatel věkové skupiny 65+,
snižující se podíl předproduktivní a produktivní
složky obyvatel
stárnutí populace zapříčiněné rostoucím trendem
indexu stáří
růst přirozeného přírůstku překračující hodnotu
přírůstku migračního

Vyhodnocení: ÚP posiluje vazby mezi jednotlivými sídly a okolními obcemi. ÚP umisťuje rozvojové plochy
v prolukách a v bezprostřední návaznosti na současnou zástavbu, posiluje sociodemografické podmínky
vytvořením veřejných prostranství v centrálních částech jednotlivých sídel a nových ploch pro bydlení. (vliv
pozitivní)

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY

úroveň bydlení – velikost bytu, počet osob na byt,
rostoucí technická vybavenost bytového fondu

různorodost forem bydlení

rozvoj výstavby bytového fondu
PŘÍLEŽITOSTI

regulace výstavby rodinných domů v sídlech
venkovského charakteru s důrazem na zachování
jejich charakteru

realizace výstavby dostupné pro mladé rodiny,
nabídka výhodnějšího bydlení

revitalizace stávajícího bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY

stáří domovního fondu

velký podíl neobydlených domů

malý počet dokončených bytových domů od roku
2000
HROZBY

podpora výstavby bytových domů v sídlech
venkovského charakteru

výstavba tzv. podnikatelského baroka

chátrání neobydlených staveb

další stárnutí bytového fondu

deregulace nájemného

Vyhodnocení: ÚP posiluje bytový fond nabídkou nových ploch pro bydlení a rekreaci v návaznosti na současný
intravilán a potřebu obyvatel, podporuje obsazení stávajících opuštěných domů. (vliv pozitivní)
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Rekreace
SILNÉ STRÁNKY




chmelařská tradice regionu
městská památková zóna a rezervace v Žatci
filmový cestovní ruch, velké množství filmů
natočených v bezprostředním okolí Žatce

PŘÍLEŽITOSTI

regenerace památek

rozvoj agroturistiky s rozvojem turistických tras a
cyklotras

budování odpočívadel, přístřešků, mobiliáře a dalšího
vybavení podél turistických tras, cyklotras

zvýšení rekreačního využívání některých oblastí

SLABÉ STRÁNKY



nízké využití turistického potenciálu regionu
nedostatek financí na regeneraci památek
v majetku obce

nedostačující technická infrastruktura a sociální
vybavenost pro rozvoj cestovního ruchu
HROZBY

omezení ekonomického rozvoje a nedostatek
financí plynoucí do celkového rozvoje

vznik ploch individuální rekreace, jmenovitě
chatové zástavby

odliv potenciálních návštěvníků z důvodu nízké
atraktivity území

Vyhodnocení: Návrh ÚP stabilizuje plochy rekreace a navrhuje minimální rozvoj z důvodu ochrany přírody a
krajiny. (vliv neutrální)

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

blízkost strategické průmyslové zóny Triangle
s dobrým dopravním napojením

silné centrum SO ORP Žatec

zemědělská a průmyslová základna pro pěstování
chmele

významná těžba písků

PŘÍLEŽITOSTI

odstranění zátěží v areálech brownfields a jejich
využívání

větší rozvoj služeb např. v souvislosti s rozvojem
cestovního ruchu

SLABÉ STRÁNKY

nadprůměrný počet obyvatel pracujících
v primárním sektoru, nízký podíl pracujících
v sekundou a terciéru

negativní dopady těžby nerostných surovin

vysoký podíl pracovních příležitostí sezónního
charakteru

v důsledku krize vzrůstající počet nezaměstnaných
obyvatel na volné pracovní místo

nízký kvalifikační potenciál především ve
venkovském prostoru
HROZBY

růst nezaměstnanosti v menších obcích

omezení počtu pracovních příležitostí v periferních
oblastech a malých sídlech

Vyhodnocení: ÚP vymezuje plochy smíšené výrobní pro rozvoj ekonomického a hospodářského potenciálu
obce, nenavrhuje nové plochy z důvodu upřednostnění obsazení brownfieldů. (vliv pozitivní)

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obce s rozšířenou působností
Výrok z ÚAP ORP Žatec 2010 – Územní podmínky pro příznivé životní prostředí

Zájmové území ORP Žatec je region s relativně vyváženými přírodními podmínkami. Jižní část
území, kam se řadí i správní území obce Tuchořice významné hlavně z krajinářského hlediska.
Z hlediska environmentálního pilíře spadá obec Tuchořice do kategorie s velmi vysokou
mírou podmínek pro příznivé životní prostředí.
Výrok z ÚAP ORP Žatec 2010 – Územní podmínky pro hospodářský rozvoj
Z pohledu hospodářského je ORP regionem se silným hospodářským centrem Žatec. Negativními
stránkami je vzrůstající nezaměstnanost. V menších obcích chybí technická infrastruktura. Území
nemá vyšší předpoklady pro další přiměřený rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Obec Tuchořice
vykazuje nízkou míru podmínek pro hospodářský rozvoj obyvatel.
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Výrok z ÚAP ORP Žatec 2010 – Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
Z pohledu územních podmínek soudržnosti obyvatel jde o území se stabilizovaným počtem obyvatel,
které je potencionálně ohroženo stárnutím obyvatel. Na území je velké množství neobydlených
domů, které jsou z větší části využívány k rekreačním účelům. Problémem může být stárnutí
bytového fondu a chátrání trvale neobydlených domů. Tuchořice patří mezi území se střední mírou
podmínek pro soudržnost společenství obyvatel.
Vyhodnocení návrhu ÚP:
Návrh ÚP potvrzuje dominanci environmentálního pilíře udržitelného rozvoje území obce přísnou
ochranou přírodních hodnot, které vytvářejí základní limity využití území (přírodní park, přírodní
památky, lesní pozemky, půdní fond, prvky ÚSES, vodní toky a plochy ad.).
Pro posílení hospodářského pilíře bez negativního vlivu na životní prostředí vymezil návrh ÚP nové
zastavitelné plochy pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, veřejná prostranství a smíšenou
výrobu, v zastavěném území nebo v bezprostřední návaznosti na zastavěné území obce, s respektem
k ochraně půdního fondu a vodního režimu v území, aby umožnil rozvoj ekonomických aktivit
řešeného území. Návrh ÚP upřednostňuje intenzivní rozvoj před extenzivním rozvojem do volné
krajiny, podporuje využívání opuštěných domů a areálů.
Návrh ÚP vytváří příznivé podmínky pro zachování, popř. zvyšování sociologického pilíře intenzivním
rozvojem obce, především návrhem přestavby opuštěných zemědělských areálů (brownfields) na
převážně smíšené výrobní a smíšené obytné plochy a veřejná prostranství v centrálních částech
sídel, které byly v minulosti nevhodně využívány pro zemědělskou výrobu, a vytvořením nových ploch
pro bydlení a rekreaci. ÚP navrhuje regeneraci centrálních prostor jednotlivých místních částí,
stabilizuje sídelní strukturu a chrání lokální hodnoty. Doplňuje veřejnou infrastrukturu tak, aby
v každém sídle bylo základní zastoupení veřejné vybavenosti.
Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci
Výrok z ÚAP ORP Žatec 2010
Identifikované problémy v zájmovém území lze rozdělit do následujících skupin:
 urbanistické závady
o vymezování nových zastavitelných ploch na půdách zařazených do I. a II. třídy
ochrany
o střety nových zastavitelných ploch s limity v území
o střety záměrů na provedení změn s limity v území
o nevybudovaná infrastruktura v některých obcích (především kanalizace a vodovod)
 dopravní závady
o nebyly zjištěny
 hygienické závady
o chráněné ložiskové území
o ložiska nerostných surovin
o skládky
o staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
o přítomnost tzv. brownfieldů
Vyhodnocení návrhu ÚP:
Územně analytické podklady ORP Žatec nestanovily konkrétní problémy k řešení v územně plánovací
dokumentaci.
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Obecné požadavky ÚAP návrh ÚP Tuchořice respektuje a podřizuje jim základní urbanistickou
koncepci sídel a krajiny.
Návrh ÚP respektuje přítomnost problémů v území, identifikuje je a navrhuje vhodná řešení.
Především se jedná o návrh přestavby tzv. brownfields a jejich zpětné začlenění do struktury sídel,
vytvoření plnohodnotných center jednotlivých sídel (plochy přestavby a zadání územní studie).
Na správním území obce Tuchořice se nenachází železnice. Určení dopravní závady z ÚAP ORP Žatec
2010 je chybné.

j) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Zastavěné území je vymezeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zastavitelné
plochy byly vymezeny na základě požadavků vlastníků pozemků, vlastníků či správců technické
infrastruktury a v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Navržená koncepce rozvoje území
zabezpečuje rozvoj urbanizace v kontextu požadavků na ochranu stávajících hodnot území, zásady
optimalizace podmínek kontinuálního a vyváženého rozvoje sídla a jeho urbanistické struktury v
harmonickém celku ploch zastavěných a zastavitelných na jedné straně a nezastavitelných na straně
druhé. Celé území se bude rozvíjet na návrhových plochách v kontinuální vazbě na stávající osídlení
dle regulačních podmínek a limitů využití území stanovených v územním plánu. Územní plán v ZÚ
stabilizuje plochy bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšené obytné, dopravní a
technické infrastruktury a plochy výroby a skladování.
Tabulka zastavitelných ploch.
Kód
plochy

kód
funkce

Z1

BV

Z2

BV

Z3

BV

Z4

P

Z5

OS

Z6

SV

Z7

BV

Z8

BV

Z9

BV

Z10

BV

Z11

OS

Z13

BV

Z14

MV

typ plochy dle vyhl. č.501/2006 Sb.
a metodiky T-mapy

PLOCHA BYDLENÍ –individuální v rodinných
domech - vesnické
PLOCHA BYDLENÍ–individuální v rodinných
domech - vesnické
PLOCHA BYDLENÍ –individuální v rodinných
domech - vesnické
PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – pro
tělovýchovu a sport
PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ – vesnická
PLOCHA BYDLENÍ –individuální v rodinných
domech - vesnické
PLOCHA BYDLENÍ –individuální v rodinných
domech - vesnické
PLOCHA BYDLENÍ –individuální v rodinných
domech - vesnické
PLOCHA BYDLENÍ –individuální v rodinných
domech - vesnické
PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – pro
tělovýchovu a sport
PLOCHA BYDLENÍ –individuální v rodinných
domech - vesnické
PLOCHA SMÍŠENÁ VÝROBNÍ

k.ú.

orientační
2
výměra *m ]

Tuchořice

1728

Tuchořice

13016

Tuchořice

6331

Tuchořice

1869

Tuchořice

5956

Tuchořice

8532

Třeskonice

1300

Třeskonice

6300

Třeskonice

4724

Nečemice

686

Nečemice

4222

Tuchořice

19573

Tuchořice

16318
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720
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Graf: Vývoj počtu obyvatel obce Tuchořice v letech 2001 - 2010

ODBORNÝ ODHAD POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ:
Při návrhu nových bytových jednotek vzal zpracovatel v úvahu tyto ovlivňující faktory: stávající stav
bytového fondu, jeho kvalitu a stáří. Po vyhodnocení těchto faktorů a předpokládaného rozvoje obce
nebyly navrženy rozsáhlé lokality výstavby. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na
zastavěné území a respektují založenou urbanistickou strukturu obce.
Využití zastavěného území v obci Tuchořice a v obou sídlech Třeskonice i v Nečemicích je kompaktní,
účelné a zároveň jsou stabilizovány a tím chráněny před dalším zastavěním hodnotné plochy
veřejného prostranství s veřejnou zelení, které jsou nezbytné pro další harmonický a vyvážený život
příštích generací na řešeném území.
Obec Tuchořice leží uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny a má především obytně
obslužný charakter se zemědělskými areály na okraji zástavby a rekreační charakter. Obec poskytuje
především možnost klidového bydlení s dostatečným zázemím ploch veřejné zeleně a sportu s velmi
dobrou dojížďkou za prací, za školou i službami. Vzhledem k těmto kvalitám sociálního pilíře
udržitelného rozvoje území se předpokládá trvalý zájem o možnost bydlení jak příměstského tak i
venkovského charakteru v obci Tuchořice. Je proto třeba zohlednit tyto hodnoty území a navýšit
potřeby rozvojových ploch bydlení.
Na řešeném území dnes žije 676 obyvatel, což je od roku 1995, kdy na území žilo pouze 635 obyvatel
nárůst o 41 obyvatel tzn. 6,45%. Dnes je na území obce 236 obydlených bytových jednotek s
průměrnou velikostí bytové domácnosti 2,9 obyv./BJ.
PROLUKY V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
Kapacita proluk v zastavěném území umožňuje výstavbu 8 RD v sídle Tuchořice, 3 RD v sídle
Třeskonice a 7 RD v Nečemicích.
CELKEM …18 RD tj. nárůst 54 obyvatel.
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
ÚP vymezuje plochy pro bydlení o celkové rozloze 6,219 ha , při uvažované a doporučené velikosti
parcel 1.200 m2 a po odečtu přibližné plochy pro veřejné prostranství v rámci rozvojové plochy, by se
jednalo o cca 43 rodinných domů.
Průměrná obydlenost je navržena na 3 osoby na 1 RD tj. nárůst obyvatel cca 129 osob.
ÚP navrhuje plochy bydlení a smíšeného bydlení formou individuální výstavby:
1 RD = 1 BJ = pozemek 1.200 m2 , o velikosti domácnosti 3,0 obyv./BJ.
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Velikost pozemku pro 1 RD zohledňuje příměstský a venkovský charakter zástavby a rovněž min. 20 %
místních komunikací jako nezbytná veřejná prostranství, která budou součástí ploch bydlení a
smíšeného bydlení. Tato stanovená plocha 1.200 m2 pro stavební pozemek pro 1 RD zároveň
zohledňuje i odst. (1) i § 19 stavebního zákona, v platném znění, kdy jedním z úkolů územního
plánování je rozvíjet sídelní strukturu a navrhovat podmínky pro kvalitní bydlení. Pro vytvoření
kvalitních podmínek bydlení v území je nezbytné dobře dimenzovat právě plochy pro bydlení a
automaticky navrhovat podíl i ostatních aktivit umístěných v rozvojových plochách zejména veřejná
prostranství jak s komunikacemi, tak s veřejnou zelení, dále související dopravní a technickou
infrastrukturu, ale rovněž i aktivity služeb a sportu. Tak lze dostatečně účinně zamezit do budoucna
vzniku nežádoucí sídelní kaše s hustou monotónní kompaktní zástavbou RD s výrazně zhoršenými
sociálními podmínkami.
Celková navržená plocha pro bydlení a smíšené bydlení na území obce: 6,219 ha
Celkový počet RD 43
Nárůst obyvatel o 129 osob
__________________________________________________________________________________
CELKOVÝ NÁRŮST … 183 OBYVATEL (29%)
Rozsah rozvojových ploch je úměrný předpokládanému rozvoji obce s jistou rezervou (nutno
zohlednit případnou vlastnickou nedostupnost některých pozemků).

k) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Širší vztahy v území

Obr. Správní území ORP Žatec
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ÚP respektuje územně plánovací podklady a vydané územně plánovací dokumentace sousedních
obcí. Návrh urbanistické koncepce a koncepce ochrany a rozvoje hodnot jsou koordinovány ve vazbě
na využívání území sousedních obcí a Středočeského kraje.
Seznam sousedních obcí:
Název obce

ICOB

Kraj

ORP

Lipno

566403

Ústecký

Žatec

Liběšice

566357

Ústecký

Žatec

Deštnice

566128

Ústecký

Žatec

Pnětluky

566578

Ústecký

Louny

Domoušice

566152

Ústecký

Louny

Hřivice

566217

Ústecký

Louny

Kounov

541907

Středočeský

Rakovník

Obec Tuchořice leží na samém okraji Ústeckého kraje a ORP Žatce, při hranici Středočeského kraje a
ORP Rakovník. Její poloha předurčuje její postavení v rámci sídelní struktury, kdy se jedná o malé
sídlo se základní občanskou vybaveností, pracovními příležitostmi ve výrobě a občanské vybavenosti,
spádově závislá na městech Žatec a Louny.
Z hlediska veřejné infrastruktury jsou systémy stabilizovány a nevyžadují zvláštní koordinaci ve vztahu
k sousedním obcím s výjimkou navrhované cyklotrasy z Lipna po silnici III. třídy s napojením na
cyklotrasu „Chmelovelo II“ v Třeskonicích a budoucího možného připojení na vodárenskou soustavu
z VDJ Skalka.
V rámci koordinace zájmů ochrany přírody a krajiny byly navrženy lokální systémy ÚSES a zpřesněny
nadregionální a regionální prvky ÚSES. Všechny prvky splňující návrhové parametry vč. maximální
vzdáleností biocenter.
Díky využití metodiky zpracování územních plánu pro Ústecký kraj a datového modelu T-mapy bylo
koordinováno zařazení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v návaznosti na sousední
obce v rámci Ústeckého kraje. Problémem koordinace využívání území je existence jiného datového
modelu aplikovaného ve Středočeském kraji, což vede k odlišnostem ve způsobu vyjadřování ploch a
překryvných prvků (linii, bodů). Tento fakt nesnižuje kvalitu územně plánovací činnosti v hraničních
obcích Ústeckého a Středočeského kraje a není v kompetenci územního plánu.

l) vyhodnocení splnění požadavků zadání
Vyhodnocení splnění zadání je uvedeno v následující tabulce:
POŽADAVEK ZADÁNÍ

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ

Respektování Politiky územního
rozvoje České republiky 2008,
schválené Vládou ČR dne 20.
července 2009.

ÚP respektuje obecné celorepublikové priority podle čl. 2.2.

Respektování územně plánovací
dokumentace vydané Ústeckým

Územní plán:

Cílem ÚP je řešit a snižovat mírů problémů, zejména z hlediska
udržitelného rozvoje území.

-

upřesňuje

prvky

nadmístního

významu

ÚSES
73

ČERVENEC 2014SRPEN 2013| 74

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ
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krajem

Požadavky vyplývající z ÚAP ORP
Žatec

a vymezuje nové plochy a koridory ÚSES;
-

respektuje stávající prvky ochrany a přírody;

-

respektuje chráněné ložiskové území Kounov;

-

respektuje elektrické vedení VVN 400 kV s provozním
označením V411 TR Výškov – TR Hradec;

-

respektuje zájmové území armády ČR objektu Lažany;

-

respektuje cílové charakteristiky krajinných celků;

-

respektuje limity využití území.

ÚP respektuje limity využití území:
-

vymezuje koridor pro ZVN 400 kV

-

silnice III. třídy a jejich ochranná pásmo, místní a
účelové komunikace, cyklostezky a cyklotrasy;

-

ochranná pásma hřbitova

-

elektroenergetická zařízení a jejich ochranná pásma;

-

pozemky určené k plnění funkce lesa a pozemky do
vzdálenosti 50m od okraje lesa;

-

památkově chráněné objekty a soubory;

-

ložisek
nerostných
poddolované území;

-

přírodní park Džbán;

-

přírodní památky včetně o.p., významný krajinný prvek
registrovaný;

-

evropsky významnou lokalitu – Natura 2000;

-

vodní zdroje povrchových a podzemních vod včetně
o.p., vodní útvary povrchových a podzemních vod,
vodní nádrže, povodí vodního toku, rozvodnice;

-

prvky územního systému ekologické stability;

-

další limity využití území.

surovin,

sesuvné

území,

Návrh ÚP respektuje závěry RURÚ, zejména:
-

vytvořit podmínky pro využit silných stránek a příležitostí;

-

vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a
hrozeb;

-

stabilizovat zastavěné a zastavitelné území jako smíšené
s přípustností ploch pro podnikání živnostenského
charakteru a to v závislosti na hustotě sídla, pozice stavby
v něm a návazností na dopravní trasy;
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VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ
-

vhodná je další fragmentace orných ploch do menších
celků se zřízením liniové zeleně s protierozním účinkem,
v jejím koridoru lze realizovat územní systém ekologické
stability a vedení pěších, cyklo popř. hipostezek;

-

v území by neměly vznikat žádné solitérní typy zástavby –
podnikání, individuální rekreace;

-

stabilizovat území jako provázaný kompaktní prostor
orientovaný na residenční funkci, občanskou vybavenost,
činnosti a servis pro zemědělskou oblast;

-

jádrové plochy sídel je zapotřebí stabilizovat veřejným
prostorem;

-

novou zástavbu navrhovat zásadně nízkopodlažní do 9 m
s respektováním historických dominant sídla.

ÚP vymezil rozvojové plochy (zastavitelné plochy a plochy
přestavby) v souladu s rozvojovou vizí a cíli obce. Vymezil
především plochy pro bydlení, rekreaci veřejná prostranství,
technickou infrastrukturu, občanské vybavení a výrobu
v rozsahu schváleného zadání.
Podkladem pro řešení byly též doručené žádosti o změny ve
využití území.
Rozvoj území je v souladu s Programem rozvoje Ústeckého
kraje a PHP ČR.

Požadavky na plošné a prostorové
uspořádání území.

Rozvojové plochy jsou rozčleněny do jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č.501/2006 Sb., a to
s ohledem na specifické podmínky a charakter území.
Rozvojové plochy jsou znázorněny dle datové metodiky Tmapy (verze 3.2).
ÚP respektuje ostatní požadavky na plošné a prostorové
uspořádání území.

Požadavky na řešení dopravní
infrastruktury.

ÚP zajišťuje dopravní dostupnost rozvojových ploch.

Požadavky na řešení technické
infrastruktury.

ÚP respektujte záměry technické infrastruktury – viz. koncepce
veřejné infrastruktury. Nové nároky rozvojových ploch jsou
vyjádřeny v bilančních výpočtech jednotlivých systémů TI.

Požadavky na ochranu a rozvoj
hodnot území.

ÚP respektujte a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, kterými jsou:
-

Přírodní park Džbán;

-

Přírodní památka Kozinecká stráň, Miocenní sladkovodní
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VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ
vápence a Travertinová kupa;

Požadavky na veřejně prospěšné
stavby a veřejně prospěšná
opatření.

-

Území Natura 2000 – EVL „Na spáleništi“;

-

Nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES;

-

Chráněné ložiskové území Kounov;

-

ložiska nerostných surovin;

-

Vodní plochy a rybníky;

-

Zemědělský půdní fond (I. a II. tř. ochrany);

-

Významné krajinné prvky, významné linie vzrostlé zeleně –
liniová zeleň nivy vodních toků;

-

zvláště chráněné druhy: 1. Nečemická lada – bývalé
pastviny a lada navazující na severní okraj zastavěného
území sídelního útvaru Nečemice s výskytem např.
hvězdnice chlumní (Aster amellus), sasanka lesní
(Anemone sylvestris) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia
conopsea) 2. Bývalá cihelna Tuchořice – v lokalitě udáván
výskyt zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů
(ještěrka obecná – Lacerta agilis, skokan skřehotavý – Rana
ridibunda) 3. Pastvina „U Kapouna“ – polní kaz nacházející
se cca 2 km západně od centra obce Tuchořice (u hranic s
k.ú. Liběšice u Žatce) – vyskytují se zde teplomilné druhy
rostlin (sasanka lesní – Anemone sylvestris, kozinec dánský
– Astragalus danicus) 4. Lokality s výskytem lilie
zlatohlávku (Lilium martagon), plaménku přímého
(Clematis recta) a zimostrázku nízkého (Polygala
chamaebuxus) v lesních komplexech mezi sídly Třeskonice
a Nečemice.

-

Lesní plochy;

-

Nemovité kulturní památky;

-

Území s archeologickými nálezy.

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, uvedená v části c.2. pro účely předkupního práva
nebo možnosti vyvlastnění.
Vymezení VPS a VPO – viz. výkres I.3.

Další požadavky vyplývající ze
zvláštních právních předpisů.

ÚP respektujte podmínky ochrany zdravých životních
podmínek v souladu se zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a zájmů civilní a požární ochrany pro zvýšení
bezpečnosti obyvatel a návštěvníků území především dle
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
Návrh respektuje ochranné pásmo hřbitova, ložiska nerostných
surovin a zájmové území AČR dle zákona č.183/2006 Sb. §175.
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Požadavky a pokyny pro řešení
hlavních střetů zájmů a problémů
v území.

ÚP navrhuje podvyužívaná území (brownfields) jako plochy
přestavby s odpovídajícím způsobem využití, která naplní
potřeb obyvatel a doplní spektrální funkční využití území.
ÚP navrhuje izolační (ochrannou) zeleň jako protierozní
opatření proti nátokům cizích vod a kvůli ochraně krajinného
rázu a nových rozvojových ploch.
ÚP řeší problémy stanovené v ÚAP ORP Žatec.

Požadavky na vymezení ploch a
koridorů, ve kterých bude
uloženo prověření změn jejich
využití územní studií.

Dle zpracovatele je rozsah změn v centrální části sídla
Třeskonice (P4 a P5) a Nečemice (P7 a P8) důvodem pro
vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití
podmíněno zpracováním územní studie. Stejnou podmínku
stanovuje na centrální část místní části Tuchořice. Plochy, ve
kterých bylo uloženo prověření změn jejich využití územní
studií, jsou znázorněny ve Výkrese základního členění (I.1).

Požadavky na vymezení ploch a
koridorů, pro které budou
podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny
regulačním plánem.

ÚP tyto plochy a koridory nevymezuje, neboť nebylo orgány
ÚP požadováno a z rozsahu rozvojových ploch nejsou
nezbytné.

Požadavky na vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný
rozvoj území, pokud dotčený
orgán ve svém stanovisku
k návrhu zadání uplatnil
požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na
životní prostředí nebo pokud
nevyloučil významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či
ptačí oblast.

Požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na
životní prostředí nebyl Krajským úřadem Ústeckého kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství uplatněn (SEA).

Požadavek na zpracování
konceptu, včetně požadavků na
zpracování variant.

Požadavek na zpracování konceptu nebyl uplatněn.

Požadavky na uspořádání obsahu
návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na
charakter území a problémy
k řešení včetně měřítek výkresů a
počtu vyhotovení.

ÚP respektuje požadavky dle Zadání územního plánu
Tuchořice.

ÚP respektuje požadavky dotčených orgánů uplatněných při procesu schvalování zadání.
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m) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Územní plán nevymezuje záležitosti nadmístního významu.

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělských půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
n.1) zemědělský půdní fond
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF je graficky znázorněno ve výkrese II.3, který je
součástí odůvodnění ÚP.
Dle metodického doporučení Odboru územního plánování se v zastavěných územích nevyhodnocují
plochy pro bydlení (u ploch smíšených je rozhodující hlavní funkce). Dále se v zastavěném území
nevyhodnocují lokality do výměry 0,2 ha.
Níže uvedená tabulka zobrazuje výčet jednotlivých předpokládaných záborů ZPF.

zábor ZPF

podle
trvalý travní
porost

ovocné sady

zahrada

celkový
zábor
ZPF (ha)

vinice

způsob využití plochy

chmelnice

číslo
lokality

orná půda

dhurhu kultur

zábor ZPF podle druhu ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

investice do půdy

Tab .Předpokládané zábory ZPF.

k.ú. Tuchořice

Z1

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

0,1728

0,1728

0,1728

Z2

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

1,2725

1,2725

1,0522

0,2203

NE

Z3

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

0,6331

0,6331

0,5286

0,1045

NE

Z4

PLOCHA VEŘEJNÝCH
PROSTRANTVÍ

0,1359

0,1359

0,1071

0,0288

NE

Z5

PLOCHA OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ – pro
tělovýchovu a sport

0,5956

0,5956

0,5956

NE

NE
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Z6

PLOCHA SMÍŠENÁ
OBYTNÁ - vesnická

0,8531

0,8531

Z13

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

1,9573

1,9573

Z14

PLOCHA SMÍŠENÁ
VÝROBNÍ

0,6315

0,6315
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0,8445

0,0086

NE

0,0050 1,9523

NE

0,6315

k.ú. Třeskonice

Z7

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

0,1300

0,1300

0,1300

NE

Z8

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

0,6300

0,6300

0,6300

NE

Z9

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

0,1807

0,1807

0,1807

NE

k.ú. Nečemice

Z10

PLOCHA BYDLENÍ –
individuální v rodinných
domech - vesnické

0,0686

Z11

PLOCHA OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ – pro
tělovýchovu a sport

0,4222

PLOCHA BYDLENÍ CELKEM

5,0450

PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
CELKEM

1,0178

PLOCHA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ CELKEM

0,1359

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÁ –
vesnická CELKEM
PLOCHA SMÍŠENÁ VÝROBNÍ
CELKEM
ZÁBOR ZPF CELKEM

0,0686

0,4222

0,0686

NE

0,4222

NE

0,8531
0,6315
7,7833

7,7147

0,0686

0,0000

0,6315

3,3008 1,0457 2,8053
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Třída ochrany ZPF

Výměra (m )

Podíl ze záborů ZPF (%)

I.

6 315

8,1

II.

33 008

42,4

III.

10 457

13,4

IV.

28 053

36,1

V.

0

0

CELKEM

77 833

100

Třída ochrany ZPF

Výměra (m )

Podíl ze záborů ZPF (%)

PLOCHA BYDLENÍ – individuální v rodinných
domech - vesnické

50 450

65,7

10 178

13,2

PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

1 359

1,8

PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ - vesnická

8 531

11,1

PLOCHA SMÍŠENÁ VÝROBNÍ

6 315

8,2

CELKEM

77 833

100

PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –
tělovýchovu a sport

2

pro

Zábor zemědělské půdy tvoří cca 7,78 ha tj. 0,77 % z celkové výměry zemědělské půdy. Tento zábor
je udržitelný v poměru k požadovanému rozvoji území.

Druhy pozemků

Celková výměra pozemků (ha)

2318

Orná půda (ha)

707

Chmelnice (ha)

182

Vinice (ha)

-

Zahrady (ha)

17

Ovocné sady (ha)

5

Trvalé trávní porosty (ha)

103

Zemědělská půda celkem (ha)

1013

Lesní půda (ha)

1132

Vodní plochy (ha)

12

Zastavěné plochy (ha)

31

Ostatní plochy (ha)

130
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období: 31.12.2010
U pozemků s I. a II. třídou ochrany ZPF se žádá orgán ochrany ZPF o povolení záborů z důvodu
navržené celkové koncepce rozvoje území, s respektem k místním hodnotám, prostorovým
podmínkám, organizaci ZPF, systému dopravy a technické infrastruktury.
Obec Tuchořice svým zastavěným územím, díky své údolní poloze kolem vodního toku Liběšický
potok, leží převážně na půdách I a II. třídy ochrany. Pro zajištění rozvoje obce v návaznosti na
stávající zastavěné území je nezbytné předpokládat zábor ZPF II. třídy ochrany s vysokým podílem
zeleně (min. 40%) pro zvýšení ekologické stability území jako kompenzační opatření
předpokládaných záborů.
V současné době se půda zemědělsky částečně využívá. Zábor byl v průběhu projekčních prací
minimalizován na nezbytně nutnou míru.
údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich
předpokládaném porušení
Návrh ÚP respektuje stávající areály a objekty zemědělské výroby v provozu. Areály bývalé rostlinné
výroby (česačky chmele) v obci Třeskonice a Nečemice vymezuje jako plochy přestavby P3, P7 (plocha
smíšená obytná SV).
údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability
krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o
jejich předpokládaném porušení
Z celkové rozlohy řešeného území činí zemědělská půda cca 44 % (z toho podíl orné půdy včetně
chmelnic činí 89%, TTP cca 10 %).
Půdy jsou vystaveny vodní erozi. Erozi snižují zachovalé meze s dřevinami a dřeviny podél polních
cest. Zachování této zeleně je důležité. Návrh ÚP posiluje protierozní opatření návrhem izolační a
ochranné zeleně v kolizních místech v návaznosti na zastavěné, popř. navrhované zastavitelné území.
n.2) pozemky určené k plnění funkce lesa
Správní území obce se vyznačuje vyšší lesnatostí. Pozemky určené k plnění funkcí lesa zaujímají téměř
49 % rozlohy zájmového území. Podíl lesů je na správním území obce Tuchořice ve srovnání
s republikovým průměrem nadprůměrný (ČR téměř 34 %).
Dle zákona o lesích č.289/1995 Sb. jsou na území obce evidovány lesy hospodářské, zvláštního určení
a ochranné. Většina lesních porostů v řešeném území spadá do kategorie lesa hospodářského.
Návrhem ÚP nedochází k záboru PUPFL. Návrh ÚP respektuje pásmo 50m od lesa a zachovává
přístupové cesty k PUPFL.
n.3) investice do půdy
Meliorace
V řešeném území se nacházejí odvodněná území v k.ú. Tuchořice a Nečemice. Tato území leží mimo
navržené rozvojové plochy. Návrhem územního plánu nebude narušena funkce odvodňovacích
zařízení.
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o) Rozhodnutí o námitkách, jejich odůvodnění a vyhodnocení připomínek
o.1) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ - obdržené k veřejnému projednání
Pozn. Jedná se o přesnou citaci námitek.
Pavel Tirsch, Nečemice (dokument jsme obdrželi 2x 19.3. a 25.3.2014)- jako občan obce Tuchořice a
jako zákonný zástupce vybavený plnou mocí (viz příloha níže) podávám tímto také za svého syna
Erika Tirsche (vlastníka nemovitostí) námitky proti návrhu Územního plánu Tuchořice v souladu s ust.
§ 52, odst. 2 stavebního zákona:
1) Odůvodnění k zamítnutí změny využití pozemků v k.ú. Nečemice, p.p.č. 590/5 a p.p.č. 583/26
v návrhu ÚP k veřejnému projednání je nyní jiné, než je věcně odůvodněné dřívější zamítnutí
odborem územního - viz územně plánovací informace zn. MUZA 5135/2011 Odboru
územního plánování MěÚ Žatec z 4.2.2011. Tehdy uvedený důvod však nynějším posunutím
biokoridoru zaniká. Nově odůvodnit zamítnutí v novém návrhu ÚP požadavkem ze starého
ÚP, (kde je požadavek obecný a neaktuální bez věcného a konkrétního zdůvodnění) se nám
jeví pro svůj nekonkrétní dodatečný důvod jako účelové osobně motivované (s ohledem k mé
osobě stěžovatele zřejmě jako odveta) a tedy nepřípustné (viz také níže porovnání s jinými
podobnými a odsouhlasenými případy).
2) Je nepochopitelné, že některé požadavky na změnu využití (zhodnocení) pozemků jsou v
návrhu ÚP zamítnuty, naopak v podobných případech je rozhodnutí souhlasné. Například
odůvodnění pro změnu využití soukromého pozemku v k.ú. Nečemice p.p.č. 464/2 z využití
„orná půda“ na „plocha rekreace“ jako Z11 je bez výhrad schváleno(!). A to v kontrastu s
jinými a zde citovanými obdobnými a zamítnutými žádostmi o změnu, jakou je Z12 či žádost o
změnu na ppč. 583/26, 590/5 v k.ú Nečemice.
(V textové části Odůvodnění (dokumentu ODUV_UP_Tuchorice_pro_VP_text.pdf je mj.
uvedeno, že: "S plochou označenou Z11 s navrhovaným využitím plocha občanského
vybavení – pro tělovýchovu a sport představující zábor 0,4222 ha zemědělské půdy
zařazené do IV. třídy ochrany lze souhlasit."). Protože se jedná o zjevnou spekulativní snahu
přeměny ve využití soukromé orné půdy na jakousi „občanskou vybavenost“, měl by ÚP nebo
jiný závazný dokument konkretizovat případný soukromý investiční záměr ve veřejném zájmu
a ku prospěchu obce.
Pokud
však
je
uvažováno, že bude tato
plocha později nabídnuta
k prodeji obci a obec
plánuje
nějakou
občanskou vybavenost
na tomto pozemku, měl
by se takový výkup
pozemku
pro
obec
realizovat ještě před
takovýmto zhodnocením
touto změnou v ÚP, a to
za ceny v místě obvyklé,
aby nevzniklo podezření na nedovolenou spekulaci a na tr.č. podvodu, (kdy by obec v
podstatě schválila zhodnocení pozemku a následně ho draze vykoupila), nebo jiného
trestného činu ve stádiu přípravy. Podobně je tomu i souhlas v případě zhodnocení 2,5 ha
orné půdy na pozemku č. 697/42 v k.ú Tuchořice na zastavitelnou plochu-bydlení vesnické.
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3) Přestože je v závěru Rozhodnutí o námitkách (v dokumentu ODUV_UP) ve vyhodnocení mé
námitky k pozemkům p.p.č. 590/5 a p.p.č. 583/26 mj. uvedeno že "Z uvedených důvodů
bude také z návrhu Územního plánu Tuchořice odstraněna návrhová plocha Z12.…
Připomínce není vyhověno", je naopak v textové části (stejného dokumentu ODUV_UP) mj.
uvedeno, že "S plochou označenou Z12 s navrhovaným využitím plocha rekreace
představující zábor 0,2718 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany lze
souhlasit."(!) Dochází tak v novém návrhu ÚP nejen k věcným, ale i k formálním rozporům v
souvisejících dokumentech jakými jsou mapy a textová část, ale dokonce k rozporům v
jednom jediném dokumentu ve střední a koncové části textu(!) (viz také rozpor v i.3.2 –
využití plochy severovýchodně od části Nečemice). Proč tedy není znění textu na základě
vyhodnocení výhrad opraveno? Snad proto, aby mohl být v budoucnosti výklad obojetný? To
asi ne. Je to jen formální chyba, nebo úmysl? Nemáme kompletně místní znalost, možnosti a
schopnost překontrolovat celý návrh ÚP zda neobsahuje další takovéto chyby.
Lze však předpokládat, že takových chyb může být s ohledem na obsáhlost dokumentu
mnohem více. Protože ÚP je dokument s mnohaletou platností a každá taková chyba může
vést k pozdějším problémům a sporům, doporučuji znova ÚP detailně a důkladně prověřit a
překontrolovat celkově a kompletně zainteresovanými osobami a to především pověřeným
zastupitelem obce a podřízené organizační složky zastupitelstva se znalostí místních
podmínek, které evidentně svoji roli při zpracování ÚP zanedbávají. Dvouletá lhůta od zadání
k veřejnému projednání ÚP k důkladné kontrole dávala dostatečný prostor a jistě není
záměrem tohoto návrhu ÚP k veřejnému projednání to, aby občané kontrolovali nejen věcné,
ale i formální chyby zpracování ÚP. Proto doporučuji projednávání ÚP pozastavit do doby,
než bude ÚP kompletně překontrolován a bezchybně přepracován.
4) Není třeba si nalhávat, že úmyslem majitelů pozemků je nějak je zhodnotit. A to i např. i
změnou užívání v novém územním plánu. Nebudeme si rovněž nalhávat, že rozhodující slovo
o tom, co z požadavků bude do územního plánu zařazeno a co ne, má starosta obce a často
ne vždy zastupitelstvo, kterému dlouhodobě vyčítám úlohu jakési loutkové vlády. V tomto
mém přesvědčení mne utvrzuje jednak také to, co zde popisuji výše, ale také za jedno z
dalších takových osobních vlivů mohu považovat i např. souhlasné vyjádření k požadavku
změny orné půdy p.p.č. 697/42 v k.ú. Tuchořice v majetku Ing. Jelínka o velikosti 25.546m2
na prakticky budoucí obytnou zónu. To v kontrastu s mnou již uvedeným zamítnutím Z12,
ppč. 583/26, 590/5 a také zamítnutím požadavku na změnu paní A.Olejářové v k.ú
Třeskonice. Žádám proto, aby byly všechny zde citované žádosti změn hodnoceny rovným
způsobem a to buďto všechny citované akceptovány, nebo ne. Jistě ne podle osobního
názoru starosty obce jednoho žadatele zvýhodňujícího a druhého znevýhodněného.
5) Další takovou chybou je to, že na všech mapách návrhu ÚP není v k.ú. Nečemice na stavební
parcele č. 226 vůbec zakreslena naše chata č.e. 64. Přitom v katastrálních mapách zakreslená
je! Trvám na správném zakreslení tohoto detailu do všech map územního plánu podle
katastrální mapy. Současně doporučuji překontrolovat, zda nedošlo k podobným pochybením
i v dalších případech. Také tato chyba by mohla v budoucnosti znamenat pro majitele
obchodně právní problémy, nebo přinejmenším různá nedorozumění a spory. Ještě jednou
proto doporučuji projednávání ÚP pozastavit do doby, než bude kompletně překontrolován a
bezchybně přepracován, aby jeho platnost v budoucím období nemohla být zpochybňována.
Vyhodnocení:
Ad.1) ÚPI zn. MUZA 5135/2011 ze dne 4.2.2011 je informace o využití předmětných pozemků
v souladu s Územním plánem obcí Tuchořice, Třeskonice a Nečemice a má ze zákona platnost 1
rok. Nemá žádnou návaznost ani není závazným podkladem pro nově pořizující územní plán. U
územního plánování se jedná o nepřetržitý proces se širokým spektrem svého záběru, který
soustavně a komplexně řeší účelné využití území, sleduje, posuzuje a vyhodnocuje stav a možnosti
území, chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavitelného území a
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nezastavitelných pozemků. Zamítnutí rozšíření chatové osady o uvedené pozemky není
odůvodněno požadavkem, v době vyhodnocení námitky, platného územního plánu, ale na základě
provedených průzkumů a rozborů, zjištěných limitů (přírodní park Džbán, ochranné pásmo lesa),
projednaných etap návrhu zadání a návrhu územního plánu a respektování nadřazených
dokumentací.
Při vyhodnocování pozemků p.p.č. 590/5 a 583/26 k.ú. Nečemice byly zjištěny tyto důvody, pro
které je nelze zařadit do zastavitelných ploch pro rekreaci:
- předmětné území je součástí přírodního parku Džbán, podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny, který upravuje ochranu krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami, k jehož ochraně byl zřízen obecně závazným právním
předpisem přírodní park, bylo stanoveno omezení takového využití území, které by znamenalo
zničení, poškození nebo zrušení stavu tohoto území, z hlediska zájmů chráněných zákonem o
ochraně přírody a krajiny tedy není žádoucí rozšiřování chatových osad mimo zastavěné části
obce;
- negativní vliv rekreačních ploch na okolní pozemky PUPFL (v ochranném pásmu lesa) nejsou z
hlediska lesního zákona žádoucí a to z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
celospolečenský zájem převažuje nad zájmem jedince. Lesní pozemky v okolí navrhovaných
ploch jsou lesem hospodářským a je dáno riziko ohrožení zdraví při hospodaření v lese.
Umisťování rekreačních ploch je vhodné v blízkosti lesů zvláštního určení;
- rekreační plochy mají negativní vliv na klid v honitbách, dochází k zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a poškozování jejich životních podmínek;
- pozemky netvoří ucelený celek se zastavěným územím, resp. na zastavěné území navazuje
pouze pozemek p.p.č. 590/5 k.ú. Nečemice, který má výměru 50m2. Pozemek p.p.č. 583/26
k.ú. Nečemice o výměře 4.384m2 navazuje až na p.p.č. 590/5 k.ú. Nečemice a to hranicí
v délce cca 30m, tj. nejkratší hranicí zbytek vyčnívá do volné krajiny;
- z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie
a tradice. - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. -Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území;
Ad.2) Plocha Z11 není územním plánem určena pro rekreaci, ale pro občanskou vybavenost tělovýchovu a sport. Plocha Z12 byla z územního plánu vyřazena a pozemky p.p.č. 590/5 a
583/26 k.ú. Nečemice nebyly do územního plánu zařazeny a to z důvodu uvedených ve
vyhodnocení Ad. 1). Plocha Z11 navazuje na zastavěné území a to z větší části své plochy,
nevyčnívá, vyplňuje stávající proluku a dle průzkumů a rozborů plocha s takovýmto využitím ani jí
podobná v tomto území není.
Uvedená věta je vyjmuta ze stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství - ochrana ZPF, který tuto plochu posoudil a vyhodnotil jako plochu
vyhovující v návaznosti na třídu ochrany půdy. Zde se jedná o stanovisko, které se přebírá do
odůvodnění územního plánu a vyhodnocuje se, nejedná se o regulativa územního plánu. Územní
plán nezkoumá vlastnictví jednotlivých pozemků, současně neovlivní, kdy se bude určené využití
pozemku realizovat a už vůbec neovlivní za jakých podmínek, jakou cenu a komu se pozemek
bude či nebude prodávat. Cílem územního plánu je jednak koordinace veřejných zájmů
chráněných stavebním zákonem, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy a
upřesňovaných ve stanoviscích dotčených orgánů s ohledem na konkrétní podmínky a druh
nástroje územního plánování, ale také koordinace těchto veřejných zájmů se zájmy soukromými.
Cílem územního plánování je tedy konkretizace veřejných zájmů s ohledem na specifické
84

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ

ČERVENEC 2014SRPEN 2013| 85

podmínky v území. Nejedná se o spekulativní snahu přeměny ve využití soukromé orné půdy, či
trestní čin podvodu nebo jiný trestní čin ve stádiu přípravy, ale o vyhodnocení jednotlivých etap
pořizování územního plánu.
Plocha Z13 (p.p.č. 697/42 k.ú. Tuchořice) je umístěna na IV.třídě ochrany ZPF, dále je převzata z
Územního plánu obcí Tuchořice, Třeskonice a Nečemice, kde byla tato plocha zařazena do ploch
pro výstavbu rodinných domů - rezerva.
Ad.3) Návrh územního plánu v etapě společného jednání se projednává s dotčenými orgány a dle
přechodného ustanovení zákona 350/2012 Sb. se návrh Územního plánu Tuchořice dodatečně
doručoval veřejnou vyhláškou. Na úřední desce bylo vyvěšeno oznámení, kde může veřejnost do
návrhu územního plánu nahlédnout. Na základě tohoto kroku obdržel pořizovatel stanoviska
dotčených orgánů a připomínky veřejnosti, které ve spolupráci s určeným zastupitelem řádně
vyhodnotil. Citovaná věta k návrhové ploše Z12 pochází ze stanoviska Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství - ochrana ZPF, který vyhodnotil jednotlivé
návrhové plochy. Zde se jedná o stanovisko, které se přebírá do odůvodnění územního plánu a
vyhodnocuje se, nejedná se o regulativa územního plánu, závaznou je výroková část. Na základě
tohoto vyhodnocení se návrh územního plánu upraví a následně v rámci veřejného projednání
opakovaně projedná. Odůvodnění územního plánu neslouží k rozhodování o využití území, ale jde
o zdůvodnění, přehled postupu a úvah jak projektant, pořizovatel a určený zastupitel dospěli
k finální podobě územního plánu. Po vydání územního plánu se tímto stanoviskem stavební úřad
neřídí. Nejde o formální rozpor, úmysl ani chybu.
Pořizování územního plánu je proces, ve kterém musí dojít k dohodě mezi dotčenými orgány a
veřejností a to za předpokladu dodržování právních předpisů a nadřazených územně plánovacích
dokumentací. Celý proces koordinuje pořizovatel, nikoli starosta obce. Určený zastupitel, v tomto
případě starosta obce, v procesu pořizování územního plánu vystupuje jako znalec místních
poměrů a hlavně jako mluvčí zastupitelstva obce ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi.
V námitce jsou spojovány dohromady dvě rozdílné věci a to převzaté stanovisko dotčeného
orgánu, který posuzuje jednotlivé rozvojové plochy a vyhodnocení připomínek pořizovatelem.
Ad.4) Jak již bylo řečeno územní plán neřeší vlastnictví pozemků. Jak pozemky p.p.č. 590/5 a 583/26
k.ú. Nečemice, tak i plocha Z12 a pozemky paní Olejářové nebyly do územního plánu zařazeny
jako zastavitelné plochy a to z důvodů uvedených u připomínek doručených k návrhu územního
plánu a to převážně:
Plocha Z12 a pozemky p.p.č. 590/5 a 583/26 k.ú. Nečemice jsou zdůvodněny Ad.1)
Pozemky paní Olejářové - pozemky č. 384/2, 404/1, 384/1, 386, 394, 396, 397, 399, 403, 393 k.ú.
Třeskonice nebudou zařazeny do ploch určených k rekreaci a to z těchto důvodů:
- pozemky přímo nenavazují na zastavěné území, vyčnívají a netvoří ucelený celek,
- do pozemků zasahuje ochranné pásmo lesa (cca ½ požadované plochy),
- vzhledem k demografickému rozvoji obcí není tato plocha žádoucí,
- z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice. - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Plocha Z13 Ad.2).
Celý proces koordinuje pořizovatel, nikoli starosta obce. Určený zastupitel, v tomto případě
starosta obce, v procesu pořizování územního plánu vystupuje jako znalec místních poměrů a
hlavně jako mluvčí zastupitelstva obce ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi. V rámci
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etapy veřejné projednání návrhu nechce pořizovatel od občanů, aby kontrolovali územní plán
a hledali, zda se zde nachází věcné či formální chyby. V tomto případě nejde o chyby, ale o
spojování dohromady dvou rozdílných věcí navrhovatelem a to převzaté stanovisko
dotčeného orgánu, který posuzuje jednotlivé rozvojové plochy a vyhodnocení připomínek
pořizovatelem.
Pořizovatel při vyhodnocení připomínek a námitek nejedná dle vlastnictví či názoru pana
starosty. Jednotlivé podněty vyhodnotí dle platných právních předpisů, stanovisek dotčených
orgánů a nadřazených územně plánovacích dokumentací. Všechna požadavky jsou
vyhodnoceny rovným způsobem. Požadovaný záměr musí být v souladu s uvedenými
dokumenty. Pokud záměru nic nebrání, může být zařazen do územního plán, v případě, že
záměr je v rozporu s citovanými dokumenty, jako např. ochranné pásmo lesa, přírodní park
Džbán, nebo nenavazuje na zastavěné území, nemůže být zanesen do územního plánu.
Vyhodnocení požadavků není otázkou zvýhodnění či znevýhodnění žadatele, ale posouzení
všech právních podkladů.
Projektant vycházel z mapových podkladů obdržených od katastrálního úřadu. Podklad je
v tomto místě nečitelný, nejedná se o
chybu která by bránila vydání
územního plánu, jelikož územní plán
řeší plochy nikoli jednotlivé pozemky i
tak bude chata č.e. 64 na pozemku
st.p.č. 226 k.ú. Nečemice zakreslena do
podkladu územního plánu.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje pouze u bodu č. 5, zbytku námitky se nevyhovuje.
Nejednalo se o podstatnou změnu návrhu územního plánu.
Zdůvodnění: Zařazení nových ploch dle výčtu p. Tirsche by nebylo v souladu s platnými právními
předpisy ani s nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi (jak je uvedeno ve vyhodnocení
jednotlivých bodů). Dále nelze slučovat stanoviska dotčených orgánů se závaznými regulativy
územního plánu, a jak bylo uvedeno, územní plán neřeší vlastnická práva ani domněnky o případných
spekulacích, podjatosti či znevýhodnění některých vlastníků a to ze strany samotné obce nebo jejího
zástupce.
Alena Olejářová, Žatec - na základě veřejného projednání ÚP Tuchořice vznáším námitku k zařazení
pozemků v mém vlastnictví (p.p.č. 384/2, 404/1, 384/1, 386, 394, 396, 397, 399, 403, 393 k.ú.
Třeskonice). Požaduji, aby pozemky byly zařazeny do využití:
- občanskou vybavenost - tělovýchova a sport (golf) nebo
- výstavba rodinných domů - bydlení vesnické nebo
- specifické využití za účelem oplocení, výstavba stájí, přístřešků apod. za účelem chovu koní,
ovcí a jiného domácího zvířectva s možností rekreačního a rehabilitačního zaměření.
Myslím si, že navrhované využití těchto pozemků by přineslo nejen obci Třeskonice, ale i širokému
okolí oživení a zvýšení turistiky.
Vyhodnocení: Na základě doložení dokladů o vlastnictví staršího data a provedených pozemkových
úprav nejprve pořizovatel prověřil vlastnictví. Na základě toho zjistil, že na listu vlastnictví č. 315 (p.
Olejářová) jsou tyto pozemky p.p.č. 384/1, 384/2, 393, 394/1 a 404/1 k.ú. Třeskonice. Tyto pozemky
byly zakresleny do mapy a bylo zjištěno:
- pozemky netvoří celek, jednolitou plochu, pozemek p.p.č. 404/1 k.ú. Třeskonice je úplně samostatný,
- pozemky přímo nenavazují na zastavěné území, vyčnívají a netvoří ucelený celek,
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- do pozemků p.p.č. 393, 394/2 a 404/1 k.ú. Třeskonice zasahuje
ochranné pásmo lesa (cca ½ požadované plochy) a místo krajinného
rázu,
- vzhledem k demografickému rozvoji obcí není žádoucí, aby tyto
pozemky byly zařazeny do plochy pro bydlení. V řešeném území byl
za posledních deset let nárůst obyvatel cca o 36 osob. Územní plán
navrhuje v návrhových plochách 43 RD což je dostatečné a většinou
se jedná o proluky nebo plochy mezi zastavěným územím,
- ani plocha pro občanské vybavení - tělovýchova a sport o této
velikosti není v tomto území reálná z hlediska rozvoje či turistiky.
Dále bylo zjištěno, že z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. - Při stanovování způsobu využití
území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují
stav i hodnoty území. -Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací
území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj
území.
Rozhodnutí o námitce: Námitce se částečně vyhovuje a to pouze doplněním v textové části ÚP.
Pozemky zůstanou zařazeny ve vymezené ploše zemědělské - NZ, u které budou v
podmínečně přípustném využití povoleny drobné stavby - oplocení pastevních pozemků, umístění
staveb pro pastevectví a myslivost bez pevných základů apod. vše pro funkci zóny. Nejednalo se o
podstatnou změnu návrhu územního plánu.
Zdůvodnění: Jak bylo ve vyhodnocení řečeno, není předpoklad pro rozvoj bydlení v této lokalitě, ani
vybudování golfového hřiště zde z hlediska rozvoje obce není žádoucí a to i z důvodu zákonných.
Oplocení těchto pozemků za účelem chovu koní, ovcí a jiného domácího zvířectva s možností
odpočinku či rehabilitačního zaměření by nenarušovalo okolní krajinu a v případě, že by se potřebné
stavby (přístřešky, seníky apod.) vybudovali z přírodního materiálu a bez pevných základů nejednalo
by se o zábor ZPF.
Lukáš Jirka, Most - tímto podávám námitku proti návrhu Územního plánu Tuchořice veřejně
projednávaného 9.dubna 2014 v sále Kulturního domu Tuchořice (čp. 56). Nesouhlasím se
zamítnutím změny využití plochy v plánu označené Z12 na plochu rekreace.
Trvám na původním návrhu, který s tím souhlasil, argumenty pro povolení změny:
- pozemek je u silnice
- je blízko jiné rekreační oblasti
- vedle pozemku vede elektrická přípojka pro chatovou oblast s odbočkou na náš pozemek
Námitku podávám z pozice 50% spoluvlastníka.
Vyhodnocení: plocha Z12 určená pro rekreaci, byla po společném jednání z návrhu územního plánu
odstraněna z těchto důvodů:
předmětné území je součástí přírodního parku Džbán, podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny, který upravuje ochranu krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami, k jehož ochraně byl zřízen obecně závazným právním
předpisem přírodní park, bylo stanoveno omezení takového využití území, které by znamenalo
zničení, poškození nebo zrušení stavu tohoto území, z hlediska zájmů chráněných zákonem o
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ochraně přírody a krajiny tedy není žádoucí rozšiřování chatových osad mimo zastavěné části
obce,
pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa, z jedné strany navazuje na les a z druhé lokální
biokoridor LBK 20,
negativní vliv rekreačních ploch na okolní pozemky PUPFL (v ochranném pásmu lesa) nejsou z
hlediska lesního zákona žádoucí a to z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
celospolečenský zájem převažuje nad zájmem jedince. Lesní pozemky v okolí navrhovaných
ploch jsou lesem hospodářským a je dáno riziko ohrožení zdraví při hospodaření v lese.
Umisťování rekreačních ploch je vhodné v blízkosti lesů zvláštního určení,
rekreační plochy mají negativní vliv na klid v honitbách, dochází k zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a poškozování jejich životních podmínek,
plocha netvoří ucelený celek se zastavěným územím, resp. vůbec na zastavěné území
nenavazuje,
z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie
a tradice. - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. - Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění: Zařazení této plochy by nebylo v souladu s platnými právními předpisy, stanovisky
dotčených orgánů ani s nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi jak je uvedeno ve
vyhodnocení námitky.
Tomáš Jirka, Chomutov - tímto podávám námitku proti návrhu Územního plánu Tuchořice veřejně
projednávaného 9.dubna 2014 v sále Kulturního domu Tuchořice (čp. 56). Nesouhlasím se
zamítnutím změny využití plochy v plánu označené Z12 na plochu rekreace.
Trvám na původním návrhu, který s tím souhlasil, argumenty pro povolení změny:
- pozemek je u silnice
- je blízko jiné rekreační oblasti
- vedle pozemku vede elektrická přípojka pro chatovou oblast s odbočkou na náš pozemek
Námitku podávám z pozice 50% spoluvlastníka.
Vyhodnocení: Při vyhodnocení plochy Z12 určené pro rekreaci, která byla po společném jednání
z návrhu územního plánu odstraněna, byly zjištěny tyto závady:
předmětné území je součástí přírodního parku Džbán, podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny, který upravuje ochranu krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami, k jehož ochraně byl zřízen obecně závazným právním
předpisem přírodní park, bylo stanoveno omezení takového využití území, které by znamenalo
zničení, poškození nebo zrušení stavu tohoto území, z hlediska zájmů chráněných zákonem o
ochraně přírody a krajiny tedy není žádoucí rozšiřování chatových osad mimo zastavěné části
obce,
pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa, z jedné strany navazuje na les a z druhé lokální
biokoridor LBK 20,
negativní vliv rekreačních ploch na okolní pozemky PUPFL (v ochranném pásmu lesa) nejsou z
hlediska lesního zákona žádoucí a to z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
celospolečenský zájem převažuje nad zájmem jedince. Lesní pozemky v okolí navrhovaných
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ploch jsou lesem hospodářským a je dáno riziko ohrožení zdraví při hospodaření v lese.
Umisťování rekreačních ploch je vhodné v blízkosti lesů zvláštního určení,
rekreační plochy mají negativní vliv na klid v honitbách, dochází k zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a poškozování jejich životních podmínek,
plocha netvoří ucelený celek se zastavěným územím, resp. vůbec na zastavěné území
nenavazuje,
z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie
a tradice. - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. - Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění: Zařazení této plochy by nebylo v souladu s platnými právními předpisy, stanovisky
dotčených orgánů ani s nadřazenými územně plánovacími dokumentacemi jak je uvedeno ve
vyhodnocení námitky.
Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice - námitka k územnímu plánu obce Tuchořice, k.ú. Třeskonice a Nečemice,
uplatněná v rámci veřejného projednání ÚP.
k.ú. Třeskonice p.č.st. 56, p.p.č. 689/1 a 694/17
zařadit do zastavitelné plochy, rodinné bydlení
k.ú. Nečemice p.p.č. 413/17, zařadit do zastavitelné
plochy, rodinné bydlení
Parcely jsou historicky oploceny a takto užívány,
předpokládá se i rozvoj hospodářských staveb.
Vyhodnocení: Na základě skutečnosti, že uvedené
pozemky jsou k tomuto účelu (bydlení) již dlouhodobě
užívány lze tuto plochu změnit ze zastavěného území
s využitím rekreační plochy na zastavěné území s
využitím bydlení v rodinných domech. Nejedná se o vymezení nové plochy ani o nový zábor ZPF.
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. Nejedná se o podstatnou změnu návrhu územního
plánu.
Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že se jedná o stav a ne o návrh nových rozvojových ploch, lze námitce
vyhovět.
Jaroslava Plasche a Pavel Plasche, DiS., Tuchořice - ve věci nově připravovaného územního plánu
katastru obce Tuchořice podáváme několik námitek, připomínek a žádostí k nově navrhovanému
stavu.
Námitka č.l
- zakreslení elektrického vedení kabelové přípojky VN 22kV v návrhu nového ÚP Tuchořice (viz.
příloha č. 1 ) vůbec neexistuje a nikdy neexistovalo !!! V další příloze ( viz. příloha č. 2 ) předkládáme
kopii projektu FVE Tuchořice pana Ing. Aleše Jelínka, kde je skutečný stav přívodu elektřiny pro naše
domy ( č.p. 129 a č.p. 130 ) přesně a jednoznačně zakreslen, a kde je také patrné, že elektrické
podzemní kabelové vedení NN vede z trafostanice stojící u vjezdu do bývalého areálu cihelny
Tuchořice k oběma našim nemovitostem. Podotýkáme, že těchto stav existuje ještě z dob fungování
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státního podniku Lounské cihelny. Proto vás žádáme aby se do nového ÚP Tuchořice zakreslil
opravdu skutečný stav věci. V projektové dokumentaci FVE Tuchořice je jednoznačně přesně
zakresleno napojení sluneční elektrárny na vedení VN v místě nedaleko místní kapličky na okraji obce
Tuchořice, přičemž přípojka kabelového vedení VN 22kV směřuje mimo naše pozemky a daleko od
hranic našich pozemků nás bezesporu jednoznačně zcela míjí!!!
Námitka č.2
V návrhu nového ÚP Tuchořice se píše na straně č.l9 - písmeno d. 3) občanské vybavení - písmeno b)
v bodě VI. že: - vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území města - pro účely dočasného uskladnění nebezpečných látek slouží plocha bývalé
cihelny = s čímž absolutně nesouhlasíme, jelikož by tím bylo vážně ohroženo nejen naše zdraví (jsme
oba alergici) ale celkově by se snížila kvalita této lokality, hodnota našich nemovitostí a v neposlední
řadě i vodní zdroje a místní ekosystémy.
Námitka č.3
Žádáme o změnu využitelnosti všech našich nemovitostí a pozemků ze současného BV - bydlení
vesnické v rodinných domech na tzv. SV - smíšené vesnické bydlení s vyšším podílem zemědělské a
řemeslné výroby. a to z důvodu širšího spektra možností využitelnosti našich nemovitostí a pozemků
do budoucna.
Vyhodnocení:
Ad 1) uvedené vedení jsme projednali se zástupcem společnosti ČEZ a.s., který potvrdil, že předmětné
vedení opravdu neexistuje ani se neplánuje jeho výstavba. Z tohoto důvodu se předmětné vedení
může odstranit
Ad 2) plocha pro uskladnění je vymezena v rámci koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek
pro její umisťování kapitola d) podkapitola d. 3) občanské vybavení a to v rámci ochrany
obyvatelstva - jedná se uskladnění nebezpečného materiálu v rámci ohrožení obyvatelstva a ne
pro běžné uskladňování, v regulativech je plocha bývalé cihelny označena jako plocha přestavby
s využitím - plocha smíšená výrobní a dále je zde uvedená specifická koncepční podmínka - návrh
přestavby území nesmí mít negativní vliv na sousední funkce bydlení.
Ad 3) Vámi požadované pozemky zařazené do ploch bydlení vesnické (p.p.č. 895/8, 895/9, 895/11,
895/12, 895/13, 895/2 a st.p.č. 149, 150, 148/1 a 148/2 k.ú. Tuchořice) můžou být změněny na
plochy smíšené obytné - vesnické a to z důvodu, že se jedná o stav, změnu využití v rámci
zastavěného území, nikoli o nově vymezené plochy. Pozemky navazují na plochu smíšenou
výrobní a vlastníci nechtějí tuto plochu využívat pro čisté bydlení, ale se záměry slučitelné
s bydlením.
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje pouze u bodu č. 1 a 3, bodu č. 2 námitky se
nevyhovuje. Nejednalo se o podstatnou změnu návrhu územního plánu.
Zdůvodnění: Požadované kabelové vedení VN může být odstraněno, protože zástupce společnosti ČEZ
a.s. potvrdil neexistenci vedení kabelu. Z kapitoly d. 3) odst. b) za VI. nebude odstraněna věta
„Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území
města – pro účely dočasného uskladnění nebezpečných látek slouží plocha bývalé Cihelny.“ a to
z důvodu, že se jedná o požadavek v rámci ochrany obyvatelstva dle § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb., nejde
o běžné využití pozemku. Změna využití pozemků p.p.č. 895/8, 895/9, 895/11, 895/12, 895/13, 895/2
a st.p.č. 149, 150, 148/1 a 148/2 k.ú. Tuchořice z ploch bydlení na plochu smíšenou obytnou lze
provést a to z důvodu, že se nejedné o nově vymezenou rozvojovou plochu ani o nový zábor ZPF, ale o
změnu využití v rámci zastavěného území.
Ing. Aleš Jelínek, Žatec - jako vlastník nemovitých věcí - pozemků v katastrálním území Tuchořice,
které jsou níže popsaným způsobem dotčeny návrhem řešení, podávám v návaznosti na veřejné
projednání návrhu Územního plánu Tuchořice v zákonné lhůtě sedmi dnů od projednání tyto námitky
proti předmětnému návrhu územního plánu:
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Námitka č. 1): Nesouhlasím se zařazením následujících pozemků do ploch TI. 2 a požaduji zachovat
zařazení této plochy dle současného územního plánu jako plochu pro výrobu smíšenou.
Údaje podle katastru nemovitostí:
p.p.č. 889/3 orná půda 3421 m2
p.p.č. 895/7 ostatní plocha 2344 m2
p.p.č. 895/14 ostatní plocha 27 m2
p.p.č. 889/4 orná půda 2341 m2
p.p.č. 897 ostatní plocha 34 m2
p.p.č. 889/5 orná půda 24 m2
Vymezení území viz. Příloha č. 1 katastrální mapy se zakreslením území.
Námitku č. 1 odůvodňuji následujícím způsobem:
Na pozemcích je umístěna stavba výrobny elektrické energie (FVE), která je povolena na dobu
dočasnou. Záměrem investora je přesun této části technologie FVE na jinou plochu a následné využití
této plochy k účelům výroby jiného druhu. Dle návrhu územního plánu však v budoucnu nebude
možné jiné využití, než je stávající - tj. energetická zařízení a stavby s nimi související.
Příloha č. 1):
- mapa KN s vymezením území
- situace FVE s vyznačením přesunu výrovy
- informace o pozemcích dle KN
Námitka č. 2): Nesouhlasím se zařazením následujících pozemků do ploch BV - bydlení vesnické
Údaje podle katastru nemovitostí:
p.p.č. 895/8 ostatní plocha 520 m2
p.p.č. 895/2 ostatní plocha 1074 m2
p.p.č. 895/11 ostatní plocha 448 m2
Vymezení území viz. Příloha č. 2 katastrální mapy se zakreslením území.
Námitku č. 2 odůvodňuji následujícím způsobem:
Dle platného územního plánu jsou tyto pozemky zařazeny do ploch pro výrobu. Tyto plochy
byly historicky součástí výrobního areálu a stavby na těchto pozemcích sloužily pouze pro obsluhu
výrobní zóny (zázemí a ubytování zaměstnanců výrobního areálu). Je nepochybné, že zařazením
těchto ploch do ploch pro bydlení bude vznikat kolize výroby a bydlení. Výroba na sousední výrobní
ploše bude touto plochou omezována (vliv hluku, prachu, vibrace, atd.) a nebude možné její
plnohodnotné využití.
Zařazení předmětných pozemků do plochy BV – bydlení vesnické navíc zcela vybočuje z
koncepce, resp. požadavku na rozumné vymezení zastavěného území obce z důvodu vzdálenosti
těchto pozemků a staveb na nich od nejbližší obytné zástavby obce Tuchořice (cca jeden kilometr).
Naprostá izolovanost těchto pozemků od zastavěného území obce a jejich historicky daná
provázanost na sousední výrobní plochu, jejíž tvořily součást), zcela jednoznačně hovoří proti jejich
plánovanému novému vymezení, které mě v konečném důsledku omezí v mých vlastnických právech,
respektive mých investičních záměrech v dotčené lokalitě.
Příloha č. 2):
mapa KN s vymezením území
informace o pozemcích dle KN
Námitka č. 3): Nesouhlasím se zařazením následujících pozemků do ploch NS.p. a NZ. Pozemky (nebo
jejich část) jsou dle současně platného územního plánu zařazeny do ploch pro výrobu. Požaduji toto
zařazení zachovat.
Údaje podle katastru nemovitostí:
p.p.č. 896/4 ostatní plocha 18366 m2
p.p.č. 899/1 orná půda 46585 m2 ( z toho cca 7500 m2 je výrobní plocha )
Vymezení území viz. Příloha č. 2 katastrální mapy se zakreslením území.
Námitku č. 3 odůvodňuji následujícím způsobem:
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Vyjmutím těchto pozemků z výrobní plochy bude znemožněno jejich využití ke komerčním
účelům, čímž podstatně klesne jejich hodnota. Mým záměrem je rozšíření výroby ze sousedních
pozemků i na tyto, kde mohou vzniknout odstavné a manipulační plochy.
Pořizovací cena touto navrhovanou změnou dotčených pozemků se pohybovala okolo 2
milionů korun. Následné náklady na sanaci tohoto území (v jejímž důsledku zřejmě došlo k výskytu
živočichů, díky kterým je nyní o změně vymezení pozemků pravděpodobně uvažováno), se
pohybovaly okolo částky 1 milion korun. Jsem přesvědčen, že vynětí těchto pozemků z výrobní plochy
je pojato značně extenzivně, tedy v míře, která není pro ochranu životního prostředí v dané lokalitě
nezbytná a která mě tak omezuje více, než je v daném případě zapotřebí. Pokud je předmětná
lokalita díky výskytu živočichů vymezena hranicí pozemků dle katastrální mapy, je nepochybné, že
nebyla stanovena v návaznosti na skutečné hranice jejich výskytu. Dle aktuálního biologického
průzkumu, který byl v dotčené lokalitě realizován, se jedná o výskyt chráněných druhů toliko v oblasti
vodního rezervoáru o rozloze cca 3 000 m2, avšak plánované změna územního plánu počítá s vynětím
celých pozemků z režimu výrobní plochy, když jejich výměra dotčenou lokalitu zjištěného výskytu
mnohonásobně převyšuje. Výše škody, která by mi byla navrhovaným řešením způsobena, je značná.
Pouze zúžením rozsahu navrhované změny je možno docílit jejího snížení.
Jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 5 Ao 1/2010 ve věci, v níž byl
posuzován územní plán města Litoměřice, změnou územního plánu může dojít k omezení vlastníka
pouze za předpokladu dodržení zásady subsidiarity a minimalizace zásahu, a to tak, že takový zásah
nepřesáhne spravedlivou míru. Shora popsanou změnu však jako spravedlivý zásah hodnotit
rozhodně není možné.
Jak se podává z ust. § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona, cílem územního plánování je vytvářet
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Vyváženost vztahu zákonem zmiňovaných
podmínek, resp. účelnost využití a prostorového uspořádání území však s ohledem na shora uvedené
nelze dle mého názoru rozhodně spatřovat. Orgány územního plánování jsou povinny dle ust. § 18
odst. 3 stavebního zákona koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území, což se jim však v
daném případě dle mého názoru rozhodně nedaří.
Příloha č. 2):
mapa KN s vymezením území
informace o pozemcích dle KN
Námitka č. 4): Část níže uvedeného pozemku je dle návrhu Územního plánu Tuchořice zařazena do
ploch pro bydlení (BV). Vzhledem k plánovanému využití tohoto pozemku pro stavbu rodinných
domů a s tím související technické a dopravní infrastruktury, požaduji zařazení celé plochy pozemku
do zastavitelných ploch pro bydlení.
Údaje podle katastru nemovitostí:
p.p.č. 697/42 orná půda 25546 m2
Vymezení území viz. Příloha č. 2 katastrální mapy se zakreslením území.
Námitku č. 4 odůvodňuji následujícím způsobem:
Vzhledem tvaru pozemku, poloze a sklonu bude umožněno efektivnější využití pozemku. Dle
mého názoru by mnou navrhované řešení bylo řešením koncepčním, tedy řešením, které z
urbanistického hlediska zaručí podstatně kvalitnější rozvoj daného území
Ing. Aleš Jelínek, Žatec - dodatek k námitkám - jako vlastník nemovitých věcí - pozemků v
katastrálním území Tuchořice, které jsou níže popsaným způsobem dotčeny návrhem řešení,
podávám v návaznosti na veřejné projednání návrhu Územního plánu Tuchořice tento dodatek k
mým námitkám proti předmětnému návrhu územního plánu ze dne 10.4.2014:
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Dodatek k námitce č. 1-3): Nesouhlasím se zařazením následujících pozemků a požaduji zachovat
zařazení této plochy dle současného územního plánu jako plochu pro výrobu a skladování.
Údaje podle katastru nemovitostí:
p.p.č. 889/3 orná půda 3421 m2
p.p.č. 895/7 ostatní plocha 2344 m2
p.p.č. 895/14 ostatní plocha 27 m2
p.p.č. 889/4 orná půda 2341 m2
p.p.č. 897 ostatní plocha 34 m2
p.p.č. 889/5 orná půda 24 m2
p.p.č. 895/8 ostatní plocha 520 m2
p.p.č. 895/2 ostatní plocha 1074 m2
p.p.č. 895/11 ostatní plocha 448 m2
p.p.č. 896/4 ostatní plocha 18366 m2
p.p.č. 899/1 orná půda 46585 m2 ( z toho cca 7500 m2 je výrobní plocha )
Vymezení území viz. Příloha č. 1-3 katastrální mapy se zakreslením území.
Dodatek k námitce č. 1-3 odůvodňuji následujícím způsobem:
Zařazení předmětných pozemků vybočuje z koncepce mých investičních záměrů, se kterými
jsem počítal a dle současného územního plánu byla jejich realizace možná. Nové zařazení značně
omezuje, resp. vylučuje využití pozemků dle mých investičních záměrů v dotčené lokalitě. Jako
příklad uvádím přípustné využití ploch P1MV - pozemky pro drobnou výrobu, skladování a služby a
nepřípustné budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2, stavby pro ubytovací služby toto zařazení je značně omezující a vzhledem k charakteru lokality zjevně nedostačující k jejímu
plnohodnotnému využití.
Vyhodnocení:
Ad 1) Dle stávajícího územního plánu jsou uvedené pozemky součástí území výroby; sousední
pozemky (přímo navazující se stejným vlastníkem) jsou dle nového územního plánu zařazeny
do smíšené výrobní plochy - areál bývalé cihelny. V současné době probíhá demolice
stávajících objektů a terénní úpravy po demolici. Vzhledem k tomu, že se nejedná o nové
vymezení rozvojových ploch, ale o změnu využití stavu, který je součástí areálu bývalé cihelny,
lze změnu provést.
Ad 2) U územního plánování se jedná o nepřetržitý proces se širokým spektrem svého záběru, který
soustavně a komplexně řeší účelné využití území, sleduje, posuzuje a vyhodnocuje stav a
možnosti území, chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Vzhledem ke skutečnosti, že
areál bývalé cihelny byl rozdělen na dvě části a ty prodány dvěma vlastníkům, jedna část pro
podnikání a druhá pro bydlení s tím, že tento vlastník má zde trvalé bydliště a předmětné
pozemky pod společným oplocením, byly uvedené pozemky zařazeny do ploch pro bydlení. Dle
stavebního zákona se na území vymezuje jedno případně více zastavěného území. Do
zastavěného území se zahrnují zastavěné stavební parcely a přilehlé pozemky pod společným
oplocením, a vymezuje se v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou, tzn., že uvedené
pozemky patří do zastavěného území. Samostatné zastavěné území může být vymezeno i pro
samotu. Na základě námitky vlastníka těchto pozemků budou tyto pozemky změněny na
plochu smíšenou obytnou (viz vyhodnocení námitky Jaroslavy Plasche a Pavla Plasche, DiS.).
Jednotlivé podmínky využití ať už plocha smíšené výrobní či plochy bydlení budou řešeny
samostatně v rámci stavebního řízení.
Ad 3) Po posouzení těchto pozemků bylo zjištěno, že:
- pozemek p.p.č. 896/4 k.ú. Tuchořice je dle stávajícího územního plánu zařazen do území
nerušící výroby - podnikatelské, rozvojové plochy jsou určeny k dalšímu rozvoji v rámci
stávajících ploch (areál bývalé cihelny), území slouží především k účelům nerušící výroby
doplněné o služební obytnou funkci (či obytnými objekty majitelů zařízení), může být
doplněno řemeslnou malovýrobou, distribučními zařízeními či zařízeními služeb, podle
ortofoto-mapy je na části pozemku vodní plocha a zeleň, dle provedených průzkumů a
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rozborů a v souladu s projednáním zadání a návrhu byl na této části zjištěn výskyt zvláště
chráněných rostlin a živočichů,
pozemek p.p.č. 899/1 k.ú. Tuchořice je z menší části cca 13% dle současného ÚP zařazen do
nerušící výroby - podnikatelské, rozvojové plochy jsou určeny k dalšímu rozvoji v rámci
stávajících ploch (areál bývalé cihelny), území slouží především k účelům nerušící výroby
doplněné o služební obytnou
funkci (či obytnými objekty
majitelů zařízení), může být
doplněno
řemeslnou
malovýrobou,
distribučními
zařízeními či zařízeními služeb a
z větší části je zařazen do plochy
orné půdy. Podle ortofoto-mapy
je na menší části pozemku
vzrostlá zeleň.
Vzhledem
k zjištěným
skutečnostem a aby došlo
k minimalizaci
zásahu
do
vlastnických práv lze část
pozemku p.p.č. 896/4 k.ú.
Tuchořice, a to část obcházející pozemek p.p.č. 898/8 a 896/2 k.ú. Tuchořice viz zákres,
zařadit do ploch smíšené výroby. Vzhledem k tomu, že původní biologický průzkum potvrdil
výskyt chráněných živočichů na zbývající části pozemku p.p.č. 896/4 k.ú. Tuchořice, bude
zbývající část p.p.č. 896/4 a dotčená část p.p.č. 899/1 k.ú. Tuchořice (cca 13%) zařazena do
nového územního plánu s využitím smíšená výroba a to v rozsahu, který byl v původním
územním plánu, ale za podmínky, že bude mít tyto specifické koncepční podmínky (nejednalo
by se o nové vymezení zastavěného území, ale převzetí plochy ze stávajícího územního plánu plochy pod společným oplocením): Využití předmětné plochy je vázáno na podmínku
zastavěnosti sousední plochy přestavby P1-MV minimálně ze 70% a zpracování biologického
průzkumu. Návrh zastavění území nesmí mít negativní vliv na sousedící funkce smíšeného
bydlení, především z hlediska ochrany před hlukem. Respektovat výskyt zvláště chráněných
druhů na sousedních pozemcích. Zbývající část pozemku p.p.č. 899/1 k.ú. Tuchořice zůstane
zařazena v orné půdě.
Vzhledem k demografickému rozvoji obcí není žádoucí, aby tento pozemek byl zařazen celý do
plochy pro bydlení. V řešeném území byl za posledních deset let nárůst obyvatel cca o 36
osob. Územní plán navrhuje v návrhových plochách 43 RD což je dostatečné a většinou se
jedná o proluky nebo plochy mezi zastavěným územím, což pozemek p.p.č. 697/42 k.ú.
Tuchořice není, navazuje na zastavěné území pouze ze dvou hranic. Celá navržená plocha byla
převzata ze stávajícího územního plánu, kde byla jako rezerva.
Přes požadovanou část pozemku vede venkovní vedení elektrické sítě vč. ochranného pásma.
Dále bylo zjištěno, že z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. - Při stanovování způsobu využití území v
územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
-Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný
rozvoj území.
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Ad doplnění k námitce 1-3)
Pozemky p.p.č. 895/8, 895/2 a 895/11 k.ú. Tuchořice nejsou ve
vlastnictví navrhovatele, nedojde ke změně využití na plochu výroby a to z důvodu, že vlastník
pozemků žádá o zařazení do smíšeného obytného využití.
Zařazení zbývajících pozemků do plochy výroby a skladování nebude provedeno a to z důvodů
uvedených u Ad 1) a Ad 3). Pozemky navazují na stávající plochu smíšenou výrobní a jsou
jednoho vlastníka pod společným oplocení.
Rozhodnutí o námitce: Vyhovuje se pouze námitce č. 1 a 3, námitce č. 2, 4 a doplnění námitky se
nevyhovuje. Z důvodu vyhovění námitce č. 1 a 3 došlo k podstatné změně návrhu územního plánu a
opakovanému veřejnému projednání.
Zdůvodnění:
Ad 1) Nejde o vymezení nové rozvojové plochy, ale o zařazení dle současného stavu - pozemky
součástí plochy MV pod společným oplocením (povoleno v souladu s platným územním
plánem) vč. souladu s budoucím záměrem.
Ad 2) Vzhledem k tomu, že žadatel není vlastníkem předmětných pozemků, nebudou pozemky
zařazeny do plochy výroby a to z důvodu, že skutečný vlastník pozemků dal žádost o přeřazení
těchto ploch z bydlení do plochy smíšené obytné. Tato změna lze provést a to z důvodu, že se
nejedné o nově vymezenou rozvojovou plochu ani o nový zábor ZPF.
Ad 3) Část pozemku p.p.č. 896/4 k.ú. Tuchořice (viz vyhodnocení) bude přiřazen ke stávající smíšené
výrobní ploše - jde o stav v souladu s dosud platným územním plánem, nejde o novou
rozvojovou plochu. Zbývající část požadované plochy bývalé cihelny bude zařazena do II.etapy
výstavby s podmínkami - současně zastavěná plocha bývalé cihelny bude do 70% zastavěná,
bude proveden biologický průzkum, který bude schválen Krajským úřadem Ústeckého kraje,
OŽPZ, současně s ním bude předložen záměr výstavby s přesným vymezením území
chráněných živočichů a to z důvodu, že na části pozemků se nachází vodní plochy a zvláště
chráněné živočichové. Nejedná se o nově vymezenou plochu, ale o bývalý areál cihelny - pod
společným oplocení. Z tohoto důvodu bude do územního plánu přidán výkres etapizace, který
bude řešit pouze část předmětné plochy.
Ad 4) Zařazení této plochy by nebylo v souladu s platnými právními předpisy ani s nadřazenými
územně plánovacími dokumentacemi jak je uvedeno ve vyhodnocení námitky. Návrhových
ploch je v územním plánu navrženo dostatek, další rozvoj by byl nepřiměřený k předmětnému
území.
Ad doplnění k námitce 1-3)
Na základě doložených záměrů navrhovatelem na pozemcích ve
vlastnictví navrhovatele (nejde o p.p.č. 895/8, 895/2 a 895/11 k.ú. Tuchořice) nebude plocha změněna
na výrobu a skladování a to z důvodu, že tyto záměry lze povolit i ve smíšené výrobní ploše
(manipulační plocha, oplocení, odstavné plochy, prodejní plochy, skladové plochy, sklady zahradního
nářadí a techniky), pozemky které nejsou ve vlastnictví navrhovatele nebudou zařazeny do plochy pro
výrobu a skladování a to z důvodu, že jde o stav a vlastník pozemků požaduje přeřazení z plochy
bydlení do plochy smíšené obytné využití (námitce vyhověno).
ROZHODNUTÍ O NÁMITCE PODANÉ PO ZÁKONNÉM TERMÍNU A JEJÍ ODŮVODNĚNÍ
Pozn. Jedná se o citaci námitek.
Jaroslava Plasche a Pavel Plasche, DiS., Tuchořice ze dne 26.5.2014 - Vážný protest, rozpor a námitka
proti současnému řízení a procesu schvalování nového ŮP katastru obce Tuchořice
Vážený úřade, podáváme vážný protest, rozpor a námitku proti současnému řízení a procesu
schvalování návrhu nového územního plánu katastru obce Tuchořice.
1) Dne 27.07.2011 jsme podali na obecním úřadě v Tuchořicích písemnou žádost o změnu
určení využitelnosti našich pozemků a nemovitostí v rámci současného probíhajícího řízení o
novém územním plánu. Zajímavé však na věci je, že žádosti ostatních občanů byly do procesu
zařazeny ale naše žádost - NE!!! a do dnešního dne nám na naší písemnou žádost nikdo
neodpověděl. Proto se domníváme, že je celé toto řízení v rozporu se zákonem!
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2) Naše pozemky jsou dle stávajícího ÚP vedeny jako Výrobní zóna -průmyslová. Nyní je však
někdo bez našeho souhlasu a vědomí zařadil do NS.p. což je absolutní nesmysl, jelikož nelze z
pozemku určeného k výrobě, průmyslu a těžbě hlíny - vytvořit přírodní park s výskytem
chráněných živočichů, když jsou tyto pozemky roztěženy a značně zatíženy odpadem po
činnosti bývalého státního podniku, a doposud ani neproběhla žádná rekultivace, která je
více než nutná k jejích dalšímu využití!!!
3) Žádáme aby naše výrobně-průmyslové pozemky p.č. 896/5, p.č. 896/3 byly nadále určeny k
výrobě, a aby byly dle nového ÚP vedeny jako tzv.: „MV - Plocha smíšená výrobní", stejně
tak jako je tomu u našeho souseda na přímo navazujících pozemcích.
4) Na našich pozemcích byla již v minulosti provedena bývalým státním podnikem tzv. skrývka
ornice a to na celé ploše! Následně byla započata těžba hlíny, a jíž desítky let je toto ložisko
odkryto, roztěženo ale nedotěženo!!! Proto máme zájem toto nedotěžené ložisko dotěžit, a
poté provést celkovou rekultivaci. Jenže na to aby se mohla zrealizovat nějaká rekultivace,
jsou nutné i peníze ale pokud nebudeme moci naše pozemky využívat k našim
podnikatelským záměrům, nemůžeme NIKDY provést žádnou rekultivaci!!!
5) Na skutečnost, že na našich pozemcích byla v době provozu bývalého podniku „ sběrna
železného šrotu " nás upozornil starosta obce!!!
6) Zařazení našich soukromých pozemků do NS.p. nás značně finančně poškozuje na našich
soukromých právech a nepřináší nám to ani vlastní zaměstnanost ani žádný zisk!
7) Naše výrobní pozemky p.č. 896/5, p.č. 896/3 jsou součástí bývalého průmyslového areálu
cihelny Tuchořice a stejně tak jako náš soused, máme i my zcela stejná práva pro naše
podnikatelské záměry se svými pozemky, a proto požadujeme zachovat naší výrobní zónu a
zařadit v novém ÚP naše pozemky do tzv. Plochy smíšené výrobní - MV.
8) Nikdo nás nemůže poškozovat na našich právech k hospodaření na našich soukromých
pozemcích, jelikož stavební zákon chrání i zájmy soukromé, kde se pojednává o tzv.: třech
pilířích zájmů a využití!!! - nikoliv o dvou či pouze o jednom!!!
9) V návrhu nového ÚP je zakresleno mnoho skutečností, které se absolutně nezakládají na
pravdě a jsou zcela v rozporu s realitou jako např.: (elektrické vedení procházející pod naším
pozemkem nebo chránění živočichové na našem pozemku atd.).
10) Je nám známo, že od 09.04.2014, kdy proběhlo první veřejné projednání bylo vzneseno
mnoho dalších námitek a připomínek mnoha spoluobčanů, o kterých nic konkrétního
nevíme, a to nejen v našem přímém sousedství, kde neustále probíhá a bude probíhat
mnoho územních změn ale i jinde!
11) Každý majitel dotčených pozemků a nemovitostí má ze zákona právo být seznámen se všemi
změnami a skutečnostmi v rámci celého procesu územního řízení a schvalování nového
územního plánu dříve než vzejde nový územní plán v platnost, a to i po prvním veřejném
projednání, přičemž má opět právo vznést své námitky a připomínky v opakovaném
veřejném projednání, kde by měl být předložen územní plán i se všemi změnami včetně
jejich daného nového zakreslení a vše by mělo být v souladu i s novelizací stavebního
zákona!!
12) Z důvodu našich vážných a podstatných námitek a připomínek ale i z důvodu námitek a
připomínek mnoha dalších spoluobčanů navrhujeme opakovat veřejné projednání návrhu
nového územního plánu katastru obce Tuchořice, kde by měl každý občan právo nahlédnout
a dozvědět se veškeré nové skutečnosti, které nastaly od doby prvního veřejného
projednávání, a kde by opět mohl každý vznést své případné námitky a připomínky k daným
skutečnostem.
Vyhodnocení:
Ad 1) V rámci pořizování územního plánu se na jednotlivé žádosti/připomínky/námitky neodpovídá.
Jednotlivé etapy pořizování územního plánu se oznamují veřejnou vyhláškou, ve které je uvedeno, kde
lze do územního plánu nahlédnout a jak může žadatel připomínkovat. Obec Tuchořice oznámila MěÚ
Žatec dne 30.11.2011, že zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Zadání
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územního plánu bylo vyvěšeno po zpracování průzkumů a rozborů ve dnech 7.3.-6.4.2012. Připomínky
k zadání se zasílaly na MěÚ Žatec, odbor rozvoje a majetku města - úřad územního plánování, dále
jen pořizovatel. V tomto termínu pořizovatel neobdržel žádnou Vaší připomínku. Vaši připomínku
zaslanou obci dne 27.7.2011, předala obec přímo projektantovi, který ji v rámci zpracování návrhu
pro společné jednání vyhodnotil jako nevhodnou (jednalo se o změnu pozemků na bydlení). Obdržené
žádosti/připomínky k návrhu zadání pořizovatel ve spolupráci s pověřeným zastupitelem jednotlivě
vyhodnotil. V případě, že nebyly v rozporu s právními předpisy, nadřazenou územně plánovací
dokumentací ani zjištěnými limity byly zařazeny do územního plánu.
Ad 2) Stávající územní plán je z roku 2001, kde je celá plocha bývalého areálu cihelny vedena jako
výrobní zóna s přilehlými rozvojovými plochami. Vzhledem k chráněným ložiskům, která k areálu
přiléhala, se jednalo o velmi atraktivní zónu.
Výroba byla ukončena na konci devadesátých let 20. století a dále již nebyla obnovena a chráněné
ložiskové území bylo z důvodu vytěženosti zrušeno. Dle provedených průzkumů a rozborů a územně
analytických podkladů navrhl projektant na p.p.č. 896/3 a 896/5 k.ú. Tuchořice plochu smíšenou
nezastavěného území - přírodní s výskytem chráněných živočichů - pozemky jsou zatravněné
s výskytem stromů a náletových dřevin a vodní plochou. V rámci procesu projednávání územního
plánu nikdo nepodal námitku ani připomínku. Návrh územního plánu neříká, že na pozemcích má být
přírodní park, ale určuje jeho budoucí využití - přírodní plocha - může proběhnout rekultivace, osázení
zelení, případně nová vodní plocha.
Ad 3) Vzhledem k tomu, že žádost ze dne 26.5.2014 byla doručena po zákonem stanoveném termínu
přijímání námitek a připomínek, kdy etapa veřejného projednání územního plánu byla již ukončena
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, § 52 odst. (3) - nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 16.4.2014, nelze
žádost akceptovat a projednávat v rámci pořizování územního plánu, žádost byla vypořádána jako
běžná písemnost. Soused námitku ve věci změny svojí plochy SN.p na MV podal v souladu s uvedeným
právním předpisem.
Ad 4) Společnost Cihelna Tuchořice, s.r.o. zanikla v srpnu 2002, ještě před zánikem byl areál
rozprodán. Vámi vlastněné pozemky jste od společnosti odkoupili v listopadu 1999. Od této doby se
na pozemcích p.p.č. 896/3 a 896/5 k.ú. Tuchořice žádná těžba, oplocení ani rekultivace nekonala,
došlo pouze k zatravnění, osázení stromky a využívání stávající vodní plochy, u které je výskyt zvláště
chráněných živočichů.
Ad 5) Ve výše uvedeném bodu se zmiňujete o skrývce ornice a započaté těžbě, zde uvádíte skládku
železného šrotu. Na základě dotazu nám pan starosta nepotvrdil, že by Vás upozorňoval na sběrnu
železného šrotu, pouze Vám oznámil, že v rámci firmy zde byla mezidepónie.
Ad 6) Bohužel v současné době nelze přihlédnout k Vaší žádosti o změnu využití pozemků p.p.č 896/3
a 896/5 k.ú. Tuchořice, jak již bylo výše uvedeno. V rámci plochy NS.p lze provádět rekultivaci
pozemků i případná těžba suroviny a to v rámci nové vodní plochy.
Ad 7) Vlastník sousedních pozemků uplatnil námitku proti návrhu územního plánu řádně v termínu 7
dní ode dne veřejného projednání. Toto právo jste měli i Vy, ale bohužel jste ho neuplatnili, pouze jste
vznesli námitku proti zařazení zbývajících pozemků z ploch bydlení vesnické v rodinných domech na SV
- smíšené vesnické bydlení s vyšším podílem zemědělské a řemeslné výroby. O této námitce (ze dne
16.4.2014) bylo z části kladně rozhodnuto viz bod 6n).
Ad 8) Stavební zákon chrání soukromé i veřejné zájmy a také v souladu s §18 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. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a
nezastavitelných pozemků. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci
dává přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Jak již bylo řečeno dle provedených průzkumů a
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rozborů a územně analytických podkladů navrhl projektant na p.p.č. 896/3 a 896/5 k.ú. Tuchořice
plochu smíšenou nezastavěného území - přírodní s výskytem chráněných živočichů. Pořizovaný územní
plán je v souladu se stavebním zákonem.
Ad 9) Zmiňované elektrické vedení se řešilo v rámci Vámi podané námitky (ze dne 16.4.2014) -bylo
odstraněno . Výskyt chráněných živočichů byl zjištěn na základě provedených průzkumů a rozborů,
územně analytických podkladů a místního šetření za účasti stavebního a vyvlastňovacího úřadu,
životního prostředí při MěÚ Žatec a vlastníků pozemků.
Ad 10) V zákonem stanoveném termínu pro přijímání námitek a připomínek po veřejném projednání
územního plánu, tj. do 16.4.2014, bylo podáno několik námitek proti návrhu územního plánu. Tyto
námitky byly řádně vyhodnoceny a toto vyhodnocení odesláno dotčeným orgánům k vyjádření. Mezi
těmito námitkami byla jedna i Vaše. Všechny obdržené námitky a připomínky jsou součástí územního
plánu - odůvodnění a to včetně jejich vyhodnocení.
Ad 11) Stavební zákon neřeší osobní pozvání jednotlivých vlastníků pozemků v rámci procesu
územního plánování. Projednávání jednotlivých etap územního plánu se oznamuje veřejnou
vyhláškou, což bylo i u tohoto územního plánu. Co se týká opakovaného veřejného projednání tak to
se koná, pokud na základě vyhodnocení námitek a připomínek dojde k podstatné úpravě návrhu
územního plánu. Při opakovaném veřejném projednání už nelze uplatňovat stanoviska, připomínky a
námitky k částem řešení, které nebyly od původního veřejného projednávání měněny, tzn., že se
můžete vyjadřovat pouze k změněným částem územního plánu. Pořizovaný územní plán je v souladu
se stavebním zákonem a to včetně velké novely stavebního zákona.
Ad 12) Jak již bylo napsáno u předchozí odrážky, dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné
úpravě návrhu územního plánu, dochází k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního
plánu a to v rozsahu těchto úprav, tzn., že se můžete vyjadřovat pouze k změněným částem územního
plánu. K případné úpravě návrhu územního plánu dojde až po stanoviscích dotčených orgánů
k vyhodnocení námitek a posouzení připomínek. V případě, že dojde k podstatné úpravě návrhu
územního plánu, opakuje se veřejné projednání, jak již bylo řečeno, můžete se vyjadřovat pouze
k změněným částem územního plánu. Veřejné projednání bylo řádně oznámeno veřejnou vyhláškou,
současně mohli všichni nahlížet do návrhu územního plánu. Každý, včetně Vás, kdo uplatnil námitku či
připomínku tohoto využil. Pouze Vaše další námitka byla uplatněna po zákonném termínu a to s cca 1
½ měsíčním zpožděním.
Rozhodnutí: nejedná se o námitku.
Zdůvodnění:
Z důvodu, že byla námitka podána po zákonném termínu veřejného projednání (námitka podána
26.5.2014 - námitky se podávaly do 16.4.2014) a etapa veřejného projednání územního plánu byla již
ukončena, byla pořizovatelem posouzena jako běžná písemnost mimo územní plán. Na dopis bylo
řádně odpovězeno a na základě posouzení pořizovatelem a pro další návaznost byl dopis začleněn do
samostatné kapitoly odůvodnění územního plánu.
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ obdržené k opakovanému projednání
Pozn. Jedná se o citaci námitek.
Jaroslava Plasche a Pavel Plasche, DiS., Tuchořice ze dne 15.10.2014 -(obdržená při opakovaném
veřejném projednání návrhu územního plánu)
v souladu s § 52 a § 53 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, podáváme vážné námitky proti návrhu nového ÚPD
obce Tuchořice a námitku proti jeho celému řízení.
1. Žádáme aby naše soukromé pozemky parc. č. 896/5 a 896/3 v k. ú. Tuchořice, byly v novém
územním plánu zařazeny do kategorie: MV - Plocha smíšená výrobní, jelikož toto zařazení
volně navazuje na stávající využitelnost těchto pozemků, které jsou dle současného
územního plánu vedeny jako „ Výrobní zóna " a k tomuto účelu je budeme využívat i nadále.
A proto dáváme důraznou námitku proti návrhu nového územního plánu obce, kde jsou naše
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pozemky zařazeny proti naší svobodné vůli a bez našeho vědomí do kategorie: NS.p. Tato
kategorie se vůbec neslučuje se současným územním plánem, absolutně neřeší skutečný a
vážný zátěžový stav našich pozemků po činnosti bývalého státního podniku cihelny
Tuchořice, poškozuje naše majetková práva, je proti naší svobodné vůli a vůbec se ani
neslučuje se záměrem, který budeme v nejbližší době realizovat.
Naší prioritou je revitalizovat a rekultivovat naše zátěžové pozemky po činnosti bývalého
státního podniku, a proto se vypracoval renomovaným architektem již všem známý projekt:
„Revitalizace dobývacího prostoru a obnovení malotěžby", který byl již schválen nejen obcí
Tuchořice ale i Agenturou přírody a krajiny ČR a odborem životního prostředí Ústeckého
kraje. Proto se domníváme, že když obec Tuchořice vydala své závazné souhlasné stanovisko
k realizaci našeho revitalizačního projektu, tak by měl být zajištěn i soulad tohoto projektu s
novým územním plánem obce Tuchořice. Ale pokud má někdo eminentní zájem nechat
zdevastované zátěžové území po činnosti bývalého státního podniku na pospas osudu, tak Je
to nejen proti životnímu prostředí ale i v rozporu s UPLATŇOVÁNÍM ZÁSAD ÚZEMNÍHO
ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE. Připomínáme, že naše pozemky jsou značně zatíženy různým
skládkovým inertním odpadem a v mapové databázi Ústeckého kraje jsou vedeny jako „
zátěžové území“. Na těchto pozemcích již v minulosti proběhla skrývka ornice, pozemky jsou
různě rozvrtány, zhoršuje se erozní stav terénu pozemku a na pozemcích doposud nikdy
neproběhla žádná rekultivace ani revitalizace po bývalé těžební a skládkové činnosti státního
podniku cihelny Tuchořice. Na pozemcích rostou především náletové dřeviny, různé
nezkrmitelné traviny a bohužel již ve velkém rozsahu i Bolševník velkolepý, jehož výskyt se
neslučuje s, ochranou území chráněného pro živočichy v kategorii „NS.p".
Naše pozemky jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako „ostatní plocha“ a již několik let jsou
z větší části oploceny. Připomínáme, že máme stále platné povolení na celkové oplocení
našich pozemků, zejména se jedná o parc.č. 896/5, 896/3 v k.ú. Tuchořice, a proto se
domníváme, že se jedná o zastavěné území pod oplocením, které je obklopené ostatními
pozemky zastavěného území, a dle § 58 odstavce 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, se tyto
pozemky již zahrnují do zastavěného území!!
Je však zvláštní, že ač jsou naše pozemky součástí jednoho bývalého průmyslového areálu a
dle současného ÚPD vedeny jako „Výrobní zóna", tak v novém návrhu ÚPD jsou převedeny
do kategorie: „MV" pouze pozemky pana souseda (tj. pozemky zastupitele města Žatec pana
Ing. Aleše Jelínka), avšak naše pozemky někdo bez našeho vědomí klidně zařadil do kategorie:
„NS.p" a to ještě s výskytem několika chráněných druhů živočichů. Paradoxem ale je, že dle
životního prostředí Ústeckého kraje, je největší výskyt chráněných živočichů na pozemcích
pana souseda odkud tito chránění živočichové v menší míře migrují i na naše pozemky ale
pouze naše pozemky jsou z důvodu výskytu těchto několika migrujících se živočichů zařazeny
do kategorie: „NS.p".
Je nám známo, že naše soukromé pozemky nejsou vůbec zařazeny do žádné ochranné či
chráněné oblasti vyjmenované příslušným zákonem, a jen proto, že se v katastru obce
Tuchořice vyskytují téměř na každé zahradě někteří chránění živočichové hned neznamená,
že se celý katastr obce a každá zahrada a každý pozemek zařadí do kategorie: „NS.p", když
paradoxně hned vedle našich pozemků je na sousedních parcelách dle životního prostředí
hlavní výskyt chráněných živočichů a přitom jsou tyto sousední pozemky zařazeny do
zastavěného území v kategorii: MV.
Je obecně známo, že většina živočichů vůbec nerespektuje katastrální hranice ani všelijaké
ochranné zóny a chráněné oblasti, nicméně jejich existence je především chráněna různými
vyhláškami a zákony, které musíme dodržovat a respektovat všichni a všude, a je
nepodstatné jestli je to na louce u lesa nebo na zahradě u rodinného domu. Pokud se však
domníváte, že uchráníte všechny živočichy tím, že zařadíte některé pozemky do „NS.p", tak
vůbec nevíme, jak chcete zajistit jejich ochranu, když takový pozemek opustí ? To můžete
rovnou zařadit celou naší republiku do „NS.p" a bude to vyřešené. My jsme se však
99

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ

ČERVENEC 2014SRPEN 2013|
100

domnívali, že jsou tu od toho především zákony a vyhlášky, které řeší tuto problematiku. Ale
pokud se jednou zvedne prst, měl by platit pro všechny nikoliv jen pro někoho.
7. Domníváme se, že jde v našem případě o nerovné zacházení a je zřejmé, že jsou v rozporu i
některé podklady, ze kterých se čerpá pro zpracování nového územního plánu obce.
8. Upozorňujeme vás, že pokud budou naše lukrativní soukromé pozemky vyřazeny ze současné
Výrobní zóny a v novém územním plánu budou zařazeny zcela proti naší svobodné vůli do
neadekvátní a absolutně nesrovnatelné kategorie: „ NS.p ", budeme jednoznačně požadovat
v souladu s § 102 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů patřičnou finanční
náhradu za změnu v území, neboť nám bude tímto postupem způsobena majetková újma.
Vyhodnocení:
Jak již bylo, řečeno při opakovaném veřejném projednání se projednává územní plán v rozsahu
měněných částí oproti veřejnému projednání. Při veřejném projednání navrhovatelé na změnu těchto
pozemků neuplatnili námitku v řádném termínu, ale s měsíčním zpožděním.
Ad 1) Odůvodnění proč byla plocha zařazena do NS.p je u vyhodnocení žádosti ze dne 26.5.2014 viz
bod 8n). Společnost Cihelna Tuchořice, s.r.o. zanikla v srpnu 2002, ještě před zánikem byl areál
rozprodán a z důvodu vytěženosti suroviny bylo zrušeno i CHLÚ. Navrhovatelé odkoupili předmětné
pozemky od společnosti v listopadu 1999. Od této doby se na pozemcích p.p.č. 896/3 a 896/5 k.ú.
Tuchořice žádná těžba, oplocení ani rekultivace nekonala, došlo pouze k nadměrnému rozšiřování
druhů trav včetně plevelů, osázení stromky a využívání stávající vodní plochy, u které je výskyt zvláště
chráněných živočichů. Přijetím této námitky by muselo dojít k novému projednání územního plánu a
tím není myšleno opakované veřejné projednání, ale zahájení pořizování od samého začátku čímž je
zadání územního plánu. Toto by mělo za následek navýšení ceny pořízení územního plánu a
neobdržení dotace z důvodu nedodržení termínu - nehospodárné vynakládání veřejných prostředků
obce. Navrhovateli citovaný zátěžový stav právě plocha NS.p řeší - na této ploše je mimo jiné
povolena rekultivace.
Ad 2) ve funkčním využití plochy NS.p je specifikováno, co vše je zde zahrnuto, mimo jiné pozemky
určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a
koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného
území lze zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury. Toto využití je shodné se záměrem žadatelů - revitalizace území,
vyčištění stávající vodní plochy a vybudování nové vodní plochy, v rámci nové plochy lze i těžit
cihlářská hlína. Nikdo nemá eminentní zájem bránit někomu v rozvoji, ničit životní prostředí či
nedodržovat ZÚR ÚK - proto byla navržena plocha přírodní kde je rekultivace povolena. Vše co je
v tomto bodu uvedeno je v ploše NS.p povoleno - rekultivace, revitalizace po bývalé těžbě, odstranění
skládky, náletových dřevin, nezkrmitelných trav i Bolševníku velkolepého. Od navrhovatelů jsme
v rámci procesu pořizování územního plánu neobdrželi žádné vyjádření AOPK ani Obce Tuchořice ke
zmiňovanému záměru. Pro informaci uvádíme, že obec nevydává závazné stanovisko pouze vyjádření.
Ad3) Podle odst. 2 § 58 se nejedná ani o jednu variantu, dle které by mohlo dojít k zařazení pozemků
do zastavěného území, viz snímek. Z tohoto důvodu
se nejedná o zastavěné území.

Ad 4) Jednotlivé etapy pořizování územního plánu se
projednávají s veřejností (návrh zadání, doručení
návrhu veřejnou vyhláškou a veřejné projednání) ani
u jedné etapy nebyl vznesen požadavek na
zachování plochy výroby ani námitka k zařazení
pozemků do NS.p., i když navrhovatelé o
probíhajícím pořízení územního plánu věděli, jelikož
uplatňovali námitku v rámci veřejného projednání. Ing. Jelínek měl nezastavěné pozemky také vedeny
v ploše NS.p., ale podal v řádném termínu námitku, současně doložil biologický posudek a
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geometrický plán, dle kterého došlo k oddělení části plochy s výskytem živočichů, tato část zůstala ve
funkčním využití NS.p, zbytek byl převeden do MV a toto bylo řádně projednáno s dotčenými orgány a
na opakovaném veřejném projednání. Mimochodem Ing. Jelínek byl zvolen do zastupitelstva města
až v době konání voleb do zastupitelstva (termín 10. a 11.října 2014), před tímto termínem
zastupitelem nebyl. Celý proces pořizování, mimo samotného vydání zastupitelstvem obce, neměl Ing.
Jelínek s Městem Žatec kromě trvalého bydliště nic společného.
Ad 5) Dle provedených průzkumů a rozborů a na základě územně analytických podkladů navrhl
projektant na p.p.č. 896/3 a 896/5 k.ú. Tuchořice plochu smíšenou nezastavěného území - přírodní
NS.p, s výskytem chráněných živočichů - pozemky jsou zatravněné s výskytem stromů a náletových
dřevin a vodní plochou. V rámci procesu projednávání územního plánu nikdo nepodal námitku ani
připomínku. Co se týká sousedních pozemků - viz Ad 4). Tam kde je největší výskyt živočichů zůstal
pozemek v ploše NS.p.

Ad 6) Zmínění živočichové se zdržují u vodní plochy a to jak navrhovatelů, tak na pozemku zařazeného
do NS.p. sousedního vlastníka. Územním plánem neurčujeme kdo, a jak bude migrovat. Jak již bylo
několikrát uvedeno, vyhodnocené námitky byly podány v řádném termínu. Navrhovatelé nedoložili nic
a zpětně by ten zmíněný zvednutý prst platil právě jen pro někoho.
Ad 7) Přijetím této námitky, tak jak chtějí navrhovatelé, by, došlo k nerovnému zacházení k ostatním
občanům a to z důvodu, že všichni museli dodržet termíny dané stavebním zákonem k jednotlivým
etapám projednání. Přijetím této námitky by nebyla dána stejná šance ostatním na doplnění jejich
záměrů. Aby bylo zajištěno rovné zacházení v případě přijetí této námitky, muselo by dojít k novému
projednání územního plánu a tím není myšleno opakované veřejné projednání, ale zahájení pořizování
územního plánu od samého začátku. Toto by mělo za následek navýšení ceny pořízení územního plánu
a tím i nehospodárné vynakládání veřejných prostředků obce.
Ad 8)Podle odst. 3 § 102 stavebního zákona náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže
k uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti
územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného
pozemku umožnila. Pozemky byly v ÚP zařazeny do ploch výroby od roku 2001 a do 16.4.2014 (termín
pro podávání námitek a připomínek k veřejnému projednání návrhu ÚP) nebylo vydáno územní
rozhodnutí, souhlas ani veřejnoprávní smlouva se záměrem na výrobu ani jinak navrhovatelé
nedoložili svůj záměr či nevznesli připomínku či námitku. A ještě jednou pro zopakování uvádíme záměrem navrhovatelů je revitalizace území a malotěžba, jak bylo sděleno při opakovaném veřejném
projednání, navrhovatelé chtějí vyčistit pozemek, vybudovat novou a vyčistit stávající vodní plochu,
pozemky ozelenit a těžbu cihlářské hlíny. Toto vše jim plocha NS.p povoluje s tím, že těžit mohou
v rámci úpravy terénu a hlavně při budování nové vodní plochy.
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Rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění:
V souladu s odst. 2 § 53 stavebního zákona nelze uplatňovat námitky k částem, které nebyly od
původního veřejného projednání měněny. V případě přijetí námitky, by muselo dojít k úpravě návrhu
územního plánu a vrátit se na začátek projednávání územního plánu.
Tomáš JIRKA, Praha 10 Vršovice - tímto podávám námitku proti návrhu Územního plánu Tuchořice
opakovaně veřejně projednávaného 15.října 2014 v sále Kulturního domu Tuchořice (čp. 56).
Nesouhlasím se zamítnutím změny využití plochy v plánu označené Z12 na plochu rekreace.
Trvám na původním návrhu, který s tím souhlasil, argumenty pro povolení změny:
- pozemek je u silnice
- je blízko jiné rekreační oblasti
- vedle pozemku vede elektrická přípojka pro chatovou oblast s odbočkou na náš pozemek
- roste tam pouze nekvalitní tráva, která není ani vhodná pro spasení, a náletové dřeviny
Námitku podávám z pozice 50% spoluvlastníka.
Vyhodnocení:
Při vyhodnocení plochy Z12 určené pro rekreaci, která byla po společném jednání z návrhu územního
plánu odstraněna, byly zjištěny tyto závady:
předmětné území je součástí přírodního parku Džbán, podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny, který upravuje ochranu krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami, k jehož ochraně byl zřízen obecně závazným právním
předpisem přírodní park, bylo stanoveno omezení takového využití území, které by znamenalo
zničení, poškození nebo zrušení stavu tohoto území, z hlediska zájmů chráněných zákonem o
ochraně přírody a krajiny tedy není žádoucí rozšiřování chatových osad mimo zastavěné části
obce,
negativní vliv rekreačních ploch na okolní pozemky PUPFL (v ochranném pásmu lesa) nejsou z
hlediska lesního zákona žádoucí a to z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
celospolečenský zájem převažuje nad zájmem jedince. Lesní pozemky v okolí navrhovaných
ploch jsou lesem hospodářským a je dáno riziko ohrožení zdraví při hospodaření v lese.
Umisťování rekreačních ploch je vhodné v blízkosti lesů zvláštního určení,
rekreační plochy mají negativní vliv na klid v honitbách, dochází k zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a poškozování jejich životních podmínek,
plocha netvoří ucelený celek se zastavěným územím, resp. vůbec na zastavěné území
nenavazuje,
z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie
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a tradice. - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. - Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění:
V souladu s odst. 2 § 53 stavebního zákona nelze uplatňovat námitky k částem, které nebyly od
původního veřejného projednání měněny. V případě přijetí námitky, by muselo dojít k úpravě návrhu
územního plánu a vrátit se na začátek projednávání územního plánu. Námitka již projednávána
u veřejného projednání - 4n).
Lukáš JIRKA, Most - tímto podávám námitku proti návrhu Územního plánu Tuchořice opakovaně
veřejně projednávaného 15.října 2014 v sále Kulturního domu Tuchořice (čp. 56).
Nesouhlasím se zamítnutím změny využití plochy v plánu označené Z12 na plochu rekreace.
Trvám na původním návrhu, který s tím souhlasil, argumenty pro povolení změny:
- pozemek je u silnice
- je blízko jiné rekreační oblasti
- vedle pozemku vede elektrická přípojka pro chatovou oblast s odbočkou na náš pozemek
- roste tam pouze nekvalitní tráva, která není ani vhodná pro spasení, a náletové dřeviny
Námitku podávám z pozice 50% spoluvlastníka
Vyhodnocení:
Při vyhodnocení plochy Z12 určené pro rekreaci, která byla po společném jednání z návrhu územního
plánu odstraněna, byly zjištěny tyto závady:
předmětné území je součástí přírodního parku Džbán, podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny, který upravuje ochranu krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami, k jehož ochraně byl zřízen obecně závazným právním
předpisem přírodní park, bylo stanoveno omezení takového využití území, které by znamenalo
zničení, poškození nebo zrušení stavu tohoto území, z hlediska zájmů chráněných zákonem o
ochraně přírody a krajiny tedy není žádoucí rozšiřování chatových osad mimo zastavěné části
obce,
negativní vliv rekreačních ploch na okolní pozemky PUPFL (v ochranném pásmu lesa) nejsou z
hlediska lesního zákona žádoucí a to z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
celospolečenský zájem převažuje nad zájmem jedince. Lesní pozemky v okolí navrhovaných
ploch jsou lesem hospodářským a je dáno riziko ohrožení zdraví při hospodaření v lese.
Umisťování rekreačních ploch je vhodné v blízkosti lesů zvláštního určení,
rekreační plochy mají negativní vliv na klid v honitbách, dochází k zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a poškozování jejich životních podmínek,
plocha netvoří ucelený celek se zastavěným územím, resp. vůbec na zastavěné území
nenavazuje,
z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie
a tradice. - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. - Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
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fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění:
V souladu s odst. 2 § 53 stavebního zákona nelze uplatňovat námitky k částem, které nebyly od
původního veřejného projednání měněny. V případě přijetí námitky, by muselo dojít k úpravě návrhu
územního plánu a vrátit se na začátek projednávání územního plánu. Námitka již projednávána
u veřejného projednání - 3n).
Jaroslava Plasche a Pavel Plasche, DiS., Tuchořice ze dne 22.10.2014 - v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
podáváme podstatné námitky proti návrhu nového ÚPD obce Tuchořice a důraznou námitku proti
nerovnému zacházení v rámci celého procesu.
Námitka č. 1
Územně analytické podklady zpracované v roce 2012 panem Mgr. Ing. Janem Majerem pro správní
obvod obce Žatec s rozšířenou působností, ze kterých bylo čerpáno pro vytvoření nového územního
plánu obce Tuchořice, obsahují především nespočet místopisně chybných informací, které jsou
uvedeny nejen v textové části ale i v rámci mapových podkladů. Tato chybná data jsou zcela
zavádějící a netýkají se pouze katastru obce Tuchořice ale bohužel i dalších obcí Žateckého regionu.
•
všechny naše soukromé pozemky v Tuchořicích jsou záhadným způsobem přesunuty do obce
Lišany a různé jiné další pozemky jsou všelijak propleteny a přeházeny v jednotlivých obcích
Žateckého regionu.
Domníváme se, že na základě těchto nepravdivých a zcela zavádějících a chaotických územně
analytických podkladů není možné vytvářet a pořizovat „ legální cestou " nové územní plány
jednotlivých obcí Žateckého regionu, a tedy ani nový územní plán obce Tuchořice.
• Dle § 28 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů, se píše, že: Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle §27
odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území
jím poskytnutých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na
aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických
podkladů.
Na základě těchto skutečností žádáme pořizovatele nového územního plánu obce Tuchořice o
celkové přepracování územně analytických podkladů, které budou odpovídat pravdivým
skutečnostem a zároveň žádáme o zákonem stanovenou aktualizaci územně analytických podkladů
z letošního roku 2014, neboť teprve až na základě těchto přepracovaných podkladů je možné legální
cestou znovu zahájit pořízení nového územního plánu obce Tuchořice.
Námitka č. 2
Pořizovatel návrhu nového územního plánu obce Tuchořice se neustále opírá o dokumenty a různé
expertízy, které nám doposud nikdy nepředložil k nahlédnutí ani k prostudování. Proto v rámci
nahlížení do spisu a nahlížení do územně analytických podkladů vznášíme důrazný protest a námitku
proti zatajování některých dokumentů, jelikož nám nebylo vůbec umožněno ani při veřejném
projednávání ale ani na Městském úřadě v Žatci nahlédnout a seznámit se s celým spisem a se všemi
podklady a dokumenty, ze kterých bylo čerpáno při pořizování návrhu nového územního plánu obce
Tuchořice !!!
Námitka Č.3
Jsme zásadně proti způsobu, jakým se získávají informace a data ohledně našich soukromých
pozemků v katastru obce Tuchořice. Není totiž možné, aby se z místní komunikace pouhým
pohledem skrze naše křoví dělala údajná expertíza či údajné šetření o stavu našich pozemků.
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Domníváme se, že tento postup není vůbec možné považovat za legitimní a není možné tímto
způsobem plnohodnotně a objektivně posoudit stav našich pozemků. Upozorňujeme vás, že více než
2/3 našich pozemku nejsou z místní komunikace skrze naše křoví vůbec vidět. Jak je tedy možné, že
tímto způsobem někdo vypracoval konkrétní podklady pro nový územní plán?
Námitka č. 4
Domníváme se, že některé odborné posudky z Inspekce životního prostředí, z Agentury ochrany a
přírody ČR ale i z odboru životního prostředí Ústeckého kraje, byly v rámci návrhu nového územního
plánu obce Tuchořice zmanipulovány a následně velice zavádějícím způsobem aplikovány ve
prospěch některých osob a soukromých subjektů. V návrhu nového územního plánu obce Tuchořice
je totiž např. uvedeno, že se v naší lokalitě bývalého areálu cihelny Tuchořice vyskytuje pouze:
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a ještěrka obecná (Lacerta agilis), jenže to není všechno!
Podstatné totiž je, že se zde vyskytuje i ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix)
a slepýš křehký (Anguis fřagilis) a to zcela mění situaci kolem nového územního plánu naší obce.
Ropucha obecná totiž každoročně migruje mezi všemi vodními plochami naší lokality bývalé cihelny
Tuchořice, a tudíž není možné, aby mezi těmito vodními plochami vznikla jakákoliv překážka, která by
bránila pohybu zmíněné ropuchy. Proto se domníváme, že není možné aby v tomto celém prostoru
vodních ploch ale i v prostoru mezi nimi a především na pozemcích parc. č. 896/1, 896/2, 896/4 a
896/6 v k.ú. Tuchořice vznikla jakákoliv výrobní plocha, protože by to znamenalo, že bude tato
ropucha pravděpodobně brzy vyhubena!
Připomínáme však, že dle odborníků na životní prostředí se centrální výskyt výše zmíněných
chráněných a ohrožených živočichů nalézá především na sousedních pozemcích a na naše pozemky
tito živočichové pouze migrují. Bohužel však nemůžeme za to, že se na sousedním pozemku pare. č.
896/1 v k.ú. Tuchořice, na jaře roku 2014 v době hnízdění ptactva, zcela nelítostně a nesmyslně
zlikvidoval celý unikátní mokřad a biotop, který zde existoval více než 25 let. Na tomto mokřadu se
vyskytovalo mnoho výše zmíněných chráněných ohrožených živočichů, kteří z tohoto mokřadu,
ležícího přímo na sousedním pozemku, pravidelně migrovali na naší vodní plochu. Důsledek této
likvidace si však může domyslet každý. Nyní se plánuje tento mokřad zastavět neznámo čím v rámci
nových výrobně podnikatelských aktivit soukromého subjektu v našem přímém sousedství, a přitom
hned vedle tohoto zlikvidovaného mokřadu stojí zcela volný areál bývalé cihelny, který je stále
zatížen sutí a pozůstatky staveb, které se již měli dávno odstranit. Je tedy zcela zavádějící změnit
využitelnost našich soukromých pozemků určených pro výrobu do nové a zcela nesmyslné kategorie
„NS.p".
Námitka č. 5
Dále nám není známa existence zákona, který by nás měl z moci úřední majetkově trestat za údajně
nesprávné 5ti leté využívání našeho nemovitého majetku v k.ú. obce Tuchořice. Není nám známo, že
by za toto údajně nesprávné využívání našich soukromých pozemků mohl někdo z moci úřední
veřejně prohlašovat, že bude naším trestem změna využitelnosti našich soukromých pozemků, a že
bude tento trest vykonán již v rámci nového územního plánu, kde budou naše pozemky, které leží
dle současného územního plánu ve Výrobní zóně, změněny proti naší svobodné vůli a zařazeny bez
jakéhokoliv našeho svolení do vykonstruované kategorie: NS.p - nezastavěné smíšené území přírodní.
Ptáme se tedy zdali je dalším úředním krokem i znárodnění našich soukromých pozemků ??
Námitka č. 6
Žádáme aby se respektoval současný územní plán obce Tuchořice, ve kterém jsou naše soukromé
pozemky pare. č. 896/5 a 896/3 v k. ú. Tuchořice zařazeny do „ Výrobní zóny " a pro tento účel je
budeme využívat i dále. Proto žádáme, aby využitelnost našich soukromých pozemků byla
ponechána dle současného územního plánu pro Výrobu i v novém územním plánu obce. Jsme však
kategoricky proti tomu aby naše pozemky kdokoliv na základě zmanipulovaných územně
analytických podkladů, bez našeho vědomí a proti naší svobodné vůli degradoval z lukrativních
výrobních pozemků do vykonstruované a zcela nesrovnatelné kategorie „NS.p", která se vůbec
nezakládá na pravdě a nemá nic společného s realitou.
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Na našich pozemcích rostou různé náletové dřeviny, různé nezkrmitelné traviny a bohužel i velice
nebezpečný a jedovatý Bolševník velkolepý. Tyto pozemky jsou však stále značně zdevastované a
značně zatížené skládkou a výskytem inertního odpadu po někdejší činnosti či nečinnosti bývalého
státního podniku cihelny Tuchořice - viz. zátěžové území dle mapových podkladů kraje. A proto
chceme na našich pozemcích zrealizovat náš velký revitalizační projekt, se kterým již souhlasí nejen
AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ale i odbor životního prostředí Ústeckého kraje a
dokonce i samotná obec Tuchořice, která o našem revitalizačním projektu věděla již před 19.05.2014
!!! Připomínáme, že skutečný a vážný zátěžový stav našich pozemků byl znám všem již před
zpracováním územně analytických podkladů ale pro nápravu po někdejší nekalé činnosti bývalého
podniku doposud nikdy nikdo vůbec nic neudělal, a naše drobné občanské snažení bylo zcela
neúspěšné. Proto jsme se letos rozhodli vytvořit takový projekt, který by nejen revitalizoval a
rekultivoval toto zdevastované zátěžové území, ale, který by byl i naprosto ekonomicky soběstačný, a
který by byl přínosem nejen pro nás ale i pro životní prostředí a místní zaměstnanost - čímž se zcela
naplní a zcela dodrží všechny tři pilíře udržitelného rozvoje III
Proto vás upozorňujeme, že v případě, že budou naše pozemky zařazeny proti naší svobodné vůli do
nesmyslné kategorie „NS.p", tak budeme dle zákona požadovat finanční odškodnění za způsobenou
majetkovou újmu !
Chránění živočichové se totiž nalézají pouze na 3 - 5 % z celkové plochy všech našich pozemků a je
tedy zcela protiprávní vymyslet si výskyt živočichů i tam, kde se vůbec nevyskytují, a znemožnit
tím plnohodnotné využití všech naších pozemků v jejich celém rozsahu a zároveň tímto krokem i
znemožnit dodržení tří pilířů udržitelného rozvoje!!!
Námitka č. 7
Opětovně také vznášíme námitku a absolutní nesouhlas proti jakémukoliv ukládání či skladování
nebo výrobě jakéhokoliv nebezpečného odpadu či nebezpečných látek v prostoru bývalého areálu
cihelny Tuchořice, která se nachází v přímém sousedství našich rodinných domů a pozemků!
Domníváme se, že jsou naše práva úředně perzekuována, a proto důrazně protestujeme proti
celému procesu pořizování a schvalování nového územního plánu obce Tuchořice, který má pouze
poškodit naše majetková práva a diskriminovat naše zájmy.
Je velice zavádějící jakým způsobem pořizovatel postupuje a domníváme se, že jde o nerovné
zacházení! Pokud však budou naše námitky opět zamítnuty, bude to jasným signálem, že je tento
proces kolem nového územního plánu zmanipulován ve prospěch několika osob a soukromých
subjektů !!
Vyhodnocení:
Jak již bylo, řečeno při opakovaném veřejném projednání se projednává územní plán v rozsahu
měněných částí oproti veřejnému projednání. Při veřejném projednání navrhovatelé na změnu těchto
pozemků neuplatnili námitku v řádném termínu, ale s 1 ½ měsíčním zpožděním.
Ad 1) Podkladem pro nový územní plán byly jednak územně analytické podklady (ÚAP) a samostatně
vypracované průzkumy a rozbory. Na základě upozornění bylo zjištěno, že nesrovnalosti v ÚAP jsou u
tabulky „Záměry plynoucí z ÚPD a záměry poskytovatelů dat“, v textové části u číselné řady záměrů,
která je zanesena do mapy, jsou chybně vyjmenovány obce, v mapové části dobře označeny.
Aktualizace ÚAP se v současné době provádí a termín vydání je stanoven na konec roku 2014. V rámci
aktualizace bude provedena kontrola jak uvedené tabulky tak celých ÚAP. Bohužel tohle není
důvodem pro zrušení pořizování nového územního plánu. V rámci průzkumů a rozborů byla prověřena
území spadající pod obec Tuchořice.
Ad 2) nevíme o jakých dokumentech a expertízách se navrhovatelé zmiňují, od začátku projednávání
územního plánu zmiňujeme územně analytické podklady, průzkumy a rozbory, Zásady územního
rozvoje Ústeckého kraje, Politiku územního rozvoje ČR (kromě průzkumů a rozborů jde o veřejné
dokumenty). Při osobní návštěvě dne 20.10.2014 kdy navrhovatelé požadovali ÚAP a návrh územního
plánu k opakovanému veřejnému projednání, bylo navrhovatelům sděleno, že ÚAP jsou k dispozici na
stavebním a vyvlastňovacím úřadu, životním prostředí při MěÚ Žatec - naše jsou zapůjčeny
106

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE - ODŮVODNĚNÍ

ČERVENEC 2014SRPEN 2013|
107

projektantovi 3. aktualizace ÚAP, nebo uveřejněny na internetových stránkách města (zde si je také
navrhovatelé otevřeli a prostudovali, jak je patrné z bodu 1) a návrh ÚP jim byl poskytnut
k nahlédnutí, o jiné podklady navrhovatelé nežádali. Ke konci zmiňujeme biologický posudek a
geometrický plán, které doložil vlastník sousedních nemovitostí v rámci své námitky. Co se týká
samotných etap pořizování územního plánu, tak ty byly v souladu se stavebním zákonem vždy
uveřejněny na elektronické úřední desce a k veřejnému nahlédnutí a to jak u Obce Tuchořice tak u
pořizovatele. V rámci samotného veřejného projednání i opakovaného veřejného projednání bylo
možno nahlédnout do všech obdržených i vytvořených písemností získaných v rámci celého procesu
pořizování.
Ad 3) Návrh územního plánu se zpracovává na základě schváleného zadání územního plánu, které se
zpracovává na základě doplňujících průzkumů a rozborů, územně analytických podkladů a územních
studií.
Po zpracování doplňujících průzkumů a rozborů (únor 2012), které vyhodnotily stav a vývoj území, byl
vypracován návrh zadání ÚP, který byl schválen zastupitelstvem obce 13.6.2012. Na základě výše
uvedených podkladů byl odevzdán Návrh územního plánu pro společné jednání, kde předmětné
pozemky byly zařazeny do ploch smíšených nezastavěného území – viz snímek.

Zpracovatelský tým, od samého počátku zpracování návrhu ÚP, pracoval:
 s dosud platným územním plánem,
 s doplňujícími průzkumy a rozbory (včetně terénního průzkumu v zimních měsících na přelomu
roku 2011 a 2012),
 se způsobem využití území dle KN,
 s žádostmi o změnu využití území na základě dobrovolné výzvy obce,
 se závěry z konzultací s určeným zastupitelem a pořizovatelem ÚP,
 se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu zadání ÚP včetně konzultací,
 s podklady od dotčených orgánů,
 strategickými a koncepčními dokumenty (ZÚR, PÚR)
 ortofotomapami – viz snímek ad.

Důvody pro zařazení označených pozemků do ploch NS.p jsou následující:
a) Nejedná se o zastavěné území.
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b) Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění,
například na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní.
c) Přírodní preference byla stanovena na základě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů dle
ÚAP, potvrzena orgánem ochrany přírody a krajiny.
d) Díky dřívějšímu výskytu CHLÚ (nyní se na území Tuchořic žádné CHLÚ nevyskytuje) byla
uvažována i alternativa zařazení pozemků do ploch NS.g s preferencí geologického bohatství,
ale díky střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny nebyla tato varianta aplikována.
e) Předmětné území přímo sousedí s hranicí Přírodního parku Džbán.
f) Z terénního průzkumu bylo zřejmé, že větší část území prochází sukcesí, díky které se
pravděpodobně zaznamenal výskyt zvláště chráněných živočichů – viz Koordinační výkres.
g) Budoucí využití předmětných pozemků zařazením do ploch NS.p umožňuje širokou škálu
způsobu nakládání s pozemkem včetně rekultivačních prací deklarovaných vlastníky pozemků
řádně až při opakovaném veřejném projednání dne 15.10.2014.
h) Zpracovatelé
vyhodnotili
jako
nevhodné využití předmětného území
pro bydlení dle záměru majitelů
pozemků ze dne 9.6.2010 a 27.7.2011
– viz snímek, na základě současného
stavu a způsobu využití sousedních
pozemků, limitům využití území,
hodnot v území a bez přímé vazby na
sídlo Tuchořice.
Zpracovatelé územního plánu respektovali po
celou dobu zpracování návrhu územního plánu vlastnická práva a vstupovali na soukromé pozemky
pouze na základě souhlasu vlastníka nemovitosti. Pro předmětnou lokalitu nebylo potřebné vstupovat
na pozemky, které v zimním období byly přehledné i z těsně přiléhající silnice III/22536 (pozemky bez
oplocení) a podávaly dostatečnou informaci o stavu území a o jeho nevhodnosti pro výstavbu
rodinných domů.
Ad 4) žádné odborné posudky Inspekce životního prostředí ani Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
pořizovatel v rámci pořizování územního plánu nemá, nikdy neměl ani nikdy netvrdil, že je má.
Z tohoto důvodu nelze tvrdit, že navrhovateli uvedené dokumenty byly zmanipulovány apod. Dále
v tomto bodu jsou vyjmenovány druhy živočichů, kteří se zde nacházejí a současně uvedeno, že by se
v celé lokalitě vodních ploch neměla povolit plocha jakékoli výroby, dále jsou vyjmenovány pouze
pozemky souseda, ale vodní plocha se nachází i na pozemcích navrhovatelů. Pořizovatel neví jak na
tuto část námitky odpovědět, protože v dopisech ze dne 26.5. a 15.10.2014 navrhovatelé na
pozemcích požadují rozšíření plochy výroby a zde zas nechtějí výrobu z důvodu vyhubení živočichů. Jak
už bylo uvedeno, tak dle biologického posudku se druhy chráněných živočichů nacházejí na nově
odděleném pozemku ve vlastnictví souseda, který zůstal ve funkční ploše NS.p. Co vlastník sousedních
pozemků během dřívějších let na svých pozemcích udělal, nepatří do projednávání územního plánu.
Co se týká budoucí výstavby na těchto pozemcích, jsme žádnou žádost na výstavbu nového výrobního
objektu neobdrželi.
Ad 5)Není nám nic známo o potrestání navrhovatelů za nesprávné využívání jejich pozemků či jak
uvádí znárodnění pozemků. Při opakovaném veřejném projednání byl pořizovatelem pouze vysvětlen
§ 102 stavebního zákona a to na základě vznesené připomínky navrhovatelů a následně doložením
této připomínky dopisem ze dne 15.10.2014 bod č. 8 v rámci opakovaného veřejného projednání.
Plocha NS.p. není vykonstruovaná, ale vznikla na základě průzkumů a rozborů a ÚAP, jak již bylo
několikrát řečeno. Také bylo několikrát již řečeno, že všichni měli stejná práva a mohli uplatňovat
v termínech dané stavebním zákonem námitky či připomínky.
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Ad 6) důvody proč nelze zařadit uvedené pozemky do územního plánu již byly uvedeny u předchozích
dopisů. Jen nechápeme navrhovatele, kteří v bodě č. 4 nechtějí povolit plochu výrobu nikde, a v bodě
č. 6 najednou žádají o zařazení svých pozemků do ploch výroby. Jak již bylo několikrát řečeno, žádost
navrhovatelů o změnu funkčního využití přišla po termínu určeného stavebním zákonem a to s víc jak
měsíčním zpožděním, z tohoto důvodu nemůžou být požadované pozemky zařazeny do ploch výroby.
Současně dodáváme, jak již bylo několikrát uvedeno, naposledy v odpovědi k dopisu ze dne
15.10.2014 bod č. 8 plocha NS.p nebrání vlastníkům v rekultivaci, revitalizaci ani vybudování nové
vodní plochy. Navrhovatel nikdy nepředložil v rámci procesu pořizování územního plánu stanoviska
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství a Obce Tuchořice k zmiňovanému projektu revitalizace pozemků, nepředložili ani samotný
záměr. Navrhovatelé dále zmiňují, že citujeme: „skutečný a vážný zátěžový stav našich pozemků byl
znám všem již před zpracováním územně analytických podkladů ale pro nápravu po někdejší nekalé
činnosti bývalého podniku doposud nikdy nikdo vůbec nic neudělal, ..“, jak již bylo zmíněno
navrhovatelé koupili pozemky v roce 1999. Povinnost pořizování ÚAP vznikla až v roce 2006
stavebním zákonem. První ÚAP byly pořízeny v prosinci 2008. Proto nechápeme poznámku, že nikdo
nikdy nic neudělal pro nápravu. Proč by měl někdo (kdokoli) za vlastníka pozemků odstraňovat
následky výroby na soukromých pozemcích.
Ad 7) Opakovaně uvádíme (dopis ze dne 15.4.2014 bod č. 2) plocha pro uskladnění nebezpečných
látek je vymezena v rámci koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
kapitola d) podkapitola d. 3) občanské vybavení a to v rámci ochrany obyvatelstva - jedná se o
uskladnění nebezpečného materiálu v rámci ohrožení obyvatelstva a ne pro běžné uskladňování, v
regulativech je plocha bývalé cihelny označena jako plocha přestavby s využitím - plocha smíšená
výrobní. Využití pro uskladnění zde není a dále je zde uvedená specifická koncepční podmínka - návrh
přestavby území nesmí mít negativní vliv na sousední funkce bydlení.
Dále uvádíme (dopis ze dne 15.10.2014 bod 7 a opakované veřejné projednání) přijetím této námitky,
tak jak chtějí navrhovatelé by, došlo k nerovnému zacházení vůči ostatním občanům a to z důvodu, že
všichni museli dodržet termíny dané stavebním zákonem k jednotlivým etapám projednání. Přijetím
této námitky by nebyla dána stejná šance ostatním na doplnění jejich záměrů. Aby bylo zajištěno
rovné zacházení v případě přijetí námitky muselo by dojít k novému projednání územního plánu a tím
není myšleno opakované veřejné projednání, ale zahájení pořizování od samého začátku. Toto by
mělo za následek navýšení ceny pořízení územního plánu, neobdržením dotace a tím i nehospodárné
vynakládání veřejných prostředků obce. Pouze zastupitelstvo obce může rozhodnout, zda územní plán
vydá či vrátí k přepracování a novému projednání.
Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění:
V souladu s odst. 2 § 53 stavebního zákona nelze uplatňovat námitky k částem, které nebyly od
původního veřejného projednání měněny. V případě přijetí námitky, by muselo dojít k úpravě návrhu
územního plánu a vrátit se na začátek projednávání územního plánu. Námitka opakovaně
projednávána.
o.2) vyhodnocení připomínek
Obdržené a vyhodnocené byly tyto připomínky veřejnosti obdržené k doručenému návrhu územního
plánu:
Obec Tuchořice - plochu BV č. Z6 navrhujeme změnit na smíšené obytné, popř. jinou změnu tak aby
nedocházelo ke kolizi obytné plochy s plochou výrobní MV č. P2; vodní a vodohospodářská plocha č.
N1 posoudit velikost plochy s projektantem zpracované studie odvodnění jihozápadní části obce
Tuchořice - možný částečný zásah do spodní části plochy výrobní; pozemky okolo budovy u bývalého
koupaliště Nečemice přeřadit do komunikace a veřejného prostranství; u chatové osady Nový Svět
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zakreslit přístupové cesty k vrchní části osady; vyznačení přístupové komunikace u plochy pro bydlení
Nečemice Ruda;
Vyhodnocení: zpracovatel posoudí plochu Z6 a její případné zařazení do jiné plochy využití oddělující
čisté bydlení od plochy výroby; vodní plocha č. N1 bude zpracovatelem posouzena případně upravena;
pozemky okolo bývalého koupaliště nebudou přeřazeny do VP a komunikace a to z důvodu, že ÚP
vymezuje plochy a určuje hlavní, přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití, součástí
každé plochy je v přípustném využití - veřejné prostranství a komunikace; zpracovatel prověří
zakreslení přístupových cest k chatové osadě Nový svět. Připomínka je respektována
Ing. Aleš Jelínek, Žatec - zařazení pozemku p.p.č. 697/42 v k.ú. Tuchořice do zastavitelné plochy
s využitím bydlení vesnické
Vyhodnocení: zpracovatel prověří zařazení části pozemku p.p.č. 697/42 k.ú. Tuchořice (rezervu) do
zastavitelné plochy - bydlení vesnické; podmínkou zařazení bude územní studie řešící především
veřejnou infrastrukturu a odvedení přívalové vody z polí; řešena bude pouze část pozemku, a to z
důvodu vedení elektrické sítě VN 1-35kV vč. ochranného pásma a dostatečnému návrhu rozvojových
ploch určených pro bydlení. Připomínka je z části respektována
Pavel Tirsch, Nečemice - Od 18.1.2011 jsme žádali o změnu územního plánu týkající se využití našeho
pozemku v k.ú. Nečemice pp. 590/5 a 583/26 k rekreaci, což bylo zastupitelstvem odročeno s
odkazem na budoucí kompletní přepracování ÚP obce Tuchořice (části Třeskonice a Nečemice).
V tom smyslu jsem dal mj. podnět a požadavek na zařazení do návrhu ÚP Tuchořic z 13.3.2012 Mj.
znova jsem žádost předložil na zasedání zastupitelstva obce
Tuchořice 14.3.2012 k bodu 10 a doručil také podněty a
požadavky z 5.4.2012 na odbor rozvoje a majetku města - č.j.
MUZA 9985/2012 navazující na dříve podanou žádost o změnu
ÚP. V současnosti jsem se seznámil se zveřejněným návrhem na
ÚP dle veřejné vyhlášky č.j. MUZA 2053/2013 a zjistil jsem, že
našemu požadavku nebylo v ÚP vyhověno, ale bylo vyhověno
podobnému paralelně probíhajícímu požadavku vlastníků dle č.LV
318, podobných pozemků v k.ú. Nečemice, PZE 535 ad. (viz
červeně orámovaná plocha k rekreaci Z12)
Jak je patrné z náčrtků, naše plochy na rozdíl od plochy Z12
navazují na stávající chatovou osadu U dubu a vznikla by tak
souvislá plocha rekreace. Všechny další podmínky vyhovují tomuto záměru. Žádáme proto formou
této připomínky k návrhu ÚP obce Tuchořice o změnu návrhu ÚP a to o zařazení našich pozemků
590/5 a 583/26 jako plochu rekreace, stejně tak jako je zařazena plocha Z12, dle náčrtku níže:
Věřím, že v tomto případě došlo jen k nedopatření a opomenutí, protože kdyby se jednalo o úmysl v
nerovném přístupu k občanům žádajícím o stejnou věc, musel bych se domnívat, že došlo ke
klientelismu, k protekci ze strany rozhodujících osob, nebo dokonce ke korupci a musel bych podat v
této věci trestní oznámení na neznámého pachatele, aby byla věc řádně prošetřena.
Vyhodnocení: pozemky p.p.č. 590/5 a 583/26 k.ú. Nečemice nebudou zařazeny do ploch určených
k rekreaci a to z těchto důvodů:
-

z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie
a tradice. - Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. -Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
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rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území;
- předmětné území je součástí přírodního parku Džbán, podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny, který upravuje ochranu krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami, k jehož ochraně byl zřízen obecně závazným právním
předpisem přírodní park, bylo stanoveno omezení takového využití území, které by znamenalo
zničení, poškození nebo zrušení stavu tohoto území, z hlediska zájmů chráněných zákonem o
ochraně přírody a krajiny tedy není žádoucí rozšiřování chatových osad mimo zastavěné části
obce;
- negativní vliv rekreačních ploch na okolní pozemky PUPFL (v ochranném pásmu lesa) nejsou
z hlediska lesního zákona žádoucí a to z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
celospolečenský zájem převažuje nad zájmem jedince. Lesní pozemky v okolí navrhovaných
ploch jsou lesem hospodářským a je dáno riziko ohrožení zdraví při hospodaření v lese.
Umisťování rekreačních ploch je vhodné v blízkosti lesů zvláštního určení;
- rekreační plochy mají negativní vliv na klid v honitbách, dochází k zbytečnému ohrožování
nebo zraňování zvěře a poškozování jejich životních podmínek;
- pozemky netvoří ucelený celek se zastavěným územím resp. na zastavěné území nenavazují.
Z uvedených důvodů bude také z návrhu Územního plánu Tuchořice odstraněna návrhová plocha Z12.
Připomínce není vyhověno
Pavel Tirsch, Nečemice - reaguji na vyhlášku č.j. MUZA 2053/2013 a podávám tuto připomínku k
návrhu ÚP obce Tuchořice: Požární nádrž na pozemku pp
659/2 v k.ú.Nečemice je chybně označena jako R – plocha
rekreace. Už 21.7.2006, kdy byla provedena kontrola
nádrže a s odkazem na zák. č. 258/2000 Sb. O ochraně
veřejného zdraví bylo rozhodnuto, že vlastník (Obec
Tchořice) po dohodě s Hasičským sborem v Ústí n/L , PS
Žatec určuje nádrž jako požární nádrž a byla vyjmuta z
jiného používání (rekreace), protože statut požární
nádrže to nedovoluje. Nádrž se tedy od té doby řídí
zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně ve znění
pozdějších změn. Tato povinnost je obci stanovena v §
29,písmeno k/ citovaného zákona. Mimo jiné bylo obci
tímto zákonem stanoveno obecně závaznou vyhláškou vydat tzv. „Požární řád obce“.
Starosta obce osobně ihned označil nádrž provizorní tabulkou (viz příloha 1) a následně byla nádrž
označena hasičským sborem podle zákona oficiální smaltovanou tabulkou se všemi náležitostmi a
parametry (ev.č. nádrže, kapacita a hloubka vody). Byla tudíž zařazena do seznamu hasebních
prostředků hasičského sboru. (pozn.: jak je vidět na fotu, mezitím nádrž někdo vypustil).
Plocha pp 659/2 by tedy měla být označena stejně, jako plocha požární nádrže v obci Nečemice č.p.
146 – vodní plocha, nebo jinak, ale jistě ne jako plocha rekreace, protože by to mohlo být zneužito v
neprospěch zákona 133/85 Sb.
Vyhodnocení: na základě prověření připomínky u obce bude nádrž označena jako plocha vodní a
vodohospodářská - W Připomínce je vyhověno
Pavel Tirsch, Nečemice - Připomínka k územnímu plánu obce Tuchořice k.ú.Nečemice ve věci VOU3 a
LBK20
Všiml jsem si, že v návrhu územního plánu pro obec Tuchořice Nečemice
je špatně určen a špatně umístěn prvek k založení ÚSES (územní systém
ekologické stability) pro LBK20 – veřejně prospěšné opatření VOU3 a jeho
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označení jako „plochy a koridory veřejně prospěšných opatření pouze s možností vyvlastnění dle §
170 stavebního zákona“.
Určení a umístění tohoto VOU3 vč. návrhu na možné vyvlastnění nemá žádné faktické opodstatnění a
odůvodnění. Od počátku sedmdesátých let minulého století je tato část území určena k individuální
rekreaci jako chatová oblast a s ohledem na to bylo bez omezení povolováno jednotlivcům jeho
využívání k těmto účelům bez věcných břemen. Ani už v územním plánu z r. 2001 nic nezadávalo
důvody k formálnímu a rutinnímu přenášení starých údajů do tehdejšího ÚP a souvisejících úředních
dokumentů právě tohoto lokálního biokoridoru LBK 20, protože už tehdy přestal existovat pro to
důvod v reálu. Melioračními zásahy na louce p.č. 595 v období šedesátých a sedmdesátých let
minulého století, pozbyl biokoridor kopírující osu tehdejší vodoteče smysl. To proto, že z vodoteče
(jednoho z přítoků Klučeckého potoka) v této lokalitě, se potom stala jen pouhá strouha stahující
povrchovou vodu za přívalových dešťů a jarního tání. Neexistují zde žádné vyvěrající prameny
opravňující představu, že zde snad pramení Klučecký potok. Většinu roku je strouha suchá a její
umístění je v reálu dokonce jiné než je zakresleno na mapách návrhu nového územního plánu.
Hlavní, stálý a silný přítok z prameniště do Klučeckého potoka vychází ve
skutečnosti od jihu (viz náčrtek níže) a tam mělo smysl určit lokální
biokoridor místo LBK20. Protože tam pro to jsou, na rozdíl od
připomínkovaného území, faktické důvody (v okolí trvale zavodněné
vodoteče je přirozeně vyžadována ochrana flory a fauny podle zákona
114/1992 Sb.) Řešení tohoto biotopu bylo v ÚP zanedbáno zřejmě proto,
že se tyto dva prameny Klučeckého potoka nachází mimo řešené území –
už v sousedním k.ú. Kounov a do řešeného území vstupuje potok na
samém jižním okraji chatové osady U dubu. Tam je (mělo by být) zřejmě
LBC a z něj by měl vycházet podél fungujícího potoka lokální biokoridor
od jihu až k bodu „S“. Na rozdíl od části LBK 20 v chatami zastavěném
úseku počínaje VOU3 u chaty ev.č. 77 a konče soutokem v bodě „S“, která kritéria lokálního
biokoridoru z výše uvedených důvodů nemůže reálně splňovat (viz náčrtek níže).
Ani v tomto mnou navrženém jižním úseku osady není s ohledem na dříve neomezená vlastnická
práva osadníků možné uvažovat o možnosti budoucího vyvlastnění (plochy a koridory veřejně
prospěšných opatření pouze s možností vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona). Stejně tak, jak je to
neopodstatněně a protizákonně dodatečně navrhováno v zastavěné připomínkované části
severovýchodního území od chaty e.č.77. V případě schválení této připomínkované a nové úpravy v
navrhovaném územním plánu, lze očekávat od osadníků domáhání se svých práv a náhrady škody
soudně už jen z důvodu poklesu tržní ceny nemovitostí tímto novým opatřením. Označením uvedené
plochy VOU3 jako „plochy a koridory veřejně prospěšných opatření pouze s možností vyvlastnění dle
§ 170 stavebního zákona“ dochází již nyní k jejich újmě a proto lze očekávat i možná trestní oznámení
pro podezření na spáchání tr. činu neznámým pachatelem ve stádiu pokusu, protože označením
plochy VOU3 jako „plochy a koridory veřejně prospěšných opatření pouze s možností vyvlastnění dle
§ 170 stavebního zákona“ dochází k pokusu znehodnotit jejich investice a stávající hodnotu
nemovitostí. Oznamovatelé budou jistě chtít nechat prošetřit kdo, pro jaké důvody a s jakými úmysly
návrh na znehodnocení nemovitostí prosadil do návrhu.
Tuto lokalitu pravidelně týdně navštěvuji od r. 1975 a trvale zde žiji od r. 1999, znám dopodrobna
připomínkované podrobnosti v reálu i z dokumentů. Věřím proto, že v tomto případě nedošlo ke
zlému úmyslu, ale jen k omylu díky neznalosti místní reality a skutečného stavu v porovnání se
starými a rutinně opakovanými, dávno překonanými dokumenty v historii územních plánů nesprávně
přenesenými do nového návrhu ÚP. Doporučuji proto opravu návrhu ÚP podle tohoto textu:
Odstranit z návrhu ÚP prvek VOU3 a označení LBK20 ze zastavěné části od chaty ev.č. 77 po
soutokový bod S (viz náčrtek výše). Samostatně také dořešit skutečné a trvale zavodněné koryto
jižního přítoku od skutečného prameniště Klučeckého potoka umístěním k němu nového LBK podle
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skutečné trasy potoka. Dále samostatně (jako biotop s prvky lužního lesa a mokřadu) řešit meliorační
zářezy dříve meliorované část louky p.č. 595 vč. části lesa severovýchodně za loukou a přilehlé strže tzn. pravdivé zakreslení samostatného lokálního biocentra LBC 20, nenavazujícím dále na LBK20 a to
podle reality a ne podle starých a nepravdivých map.
Vyhodnocení: vodní tok vedený přes zastavěné území chatové osady slouží jako strouha stahující
povrchovou vodu za přívalových dešťů a jarního tání; návrh lokálního biokoridoru LBK K20 bude přes
zastavěnou část chatové osady zrušen a přemístěn dle projektanta ÚSES tak, aby byla dodržena min.
šíře 15 m a zajištěna jeho funkčnost, a to z důvodu, že vodní tok - strouha je v této chatové lokalitě
přerušen. Koridor bude upraven projektantem - umístěn na druhou stranu chatové osady, při okraji
lesa, podél účelové komunikace, a to z důvodu, že mimo chatovou osadu je tento biokoridor funkční,
pouze chatovou zástavbou byl přerušen; jedná se o propojení lokálního biokoridoru na lokální
biocentrum.
Připomínce je z části vyhověno LBK není zrušen, ale ze zastavěného území odstraněn vč. VPO VOU3
Wieslawa Dokoupilová, Klášterec nad Ohří - Na vašich stránkách byl dne 24.1.2O13 uveřejněn návrh
územního plánu obce Tuchořice. Protože jsem vlastníkem nemovitosti a parcely v k.ú. Nečemice,
osada u Dubu, č.p.65, parcelní číslo 236, žádám o vysvětlení, co znamená na straně č.52, odstavec f) v
tabulce pod označením VOU 3 - graficky označená část naší parcely a uvedeno v textu - že se jedna o
pozemek k veřejně prospěšnému opatření VPO - K ZALOŽENÍ USES - LBK 20. S MOŽNOSTÍ
VYVLASTNĚNÍ POZEMKU!!!!
Upozorňuji vás, že s žádným zásahem do našich vlastnických práv zásadně nesouhlasím a žádám vás
o ukončení spekulací přírodních sil, ekologů a dalších podobných inženýrů územně plánovacích věd, s
naším řádně a v dobré víře zakoupeným majetkem nadále manipulovat. Berte tuto zprávu jako
připomínku k návrhu ÚP obce Tuchořice a to připomínku nesouhlasnou.
Vyhodnocení: vodní tok vedený přes zastavěné území chatové osady slouží jako strouha stahující
povrchovou vodu za přívalových dešťů a jarního tání, návrh lokálního biokoridoru LBK K20 bude přes
zastavěnou část chatové osady zrušen a přemístěn tak, aby byla dodržena min. šíře 15m a to
z důvodu, že vodní tok - strouha je v této chatové lokalitě přerušen. Koridor bude upraven
projektantem - umístěn na druhou stranu chatové osady, při okraji lesa, podél účelové komunikace, a
to z důvodu, že mimo chatovou osadu je tento biokoridor funkční, pouze chatovou zástavbou byl
přerušen; jedná se o propojení lokálního biokoridoru na lokální biocentrum.
Připomínce je vyhověno; LBK 20 není zrušen, ale ze zastavěného území odstraněn vč. VPO VOU3
Stanislav Trpka, Most - Náhodou jsem se dozvěděl o zveřejnění návrhu nového územního plánu pro
obec Tuchořice (Třeskonice, Nečemice). Po přečtení jsem byl zděšen, co všechno je v tomto státě
možné. Od roku 1985 jsem všechny svoje víkendy, dovolené a finance věnoval na budování rekreační
chaty v chatové osadě U dubu, k.ú. Nečemice a teď mi úřad parcelu označil jako ÚSES (územní systém
ekologické stability), součást biokoridoru LBK20 a VPO 3 (plochy a koridory veřejně prospěšných
opatření pouze s možností vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona.). Považuji to za krádež
soukromého majetku ekoteroristy, kteří si to nechají posvětit státem. Pozemek mi stát prodal za
účelem, pro který ho využívám. Nepochopitelný je kromě umístění i tvar prvku VOU 3. Lze to celé
chápat tak, že jenom určitá skupina majitelů parcel, přes který potok teče, bude terorizována? Úřad
podle tohoto územního plánu nás bude nutit, abychom tuto plochu ponechali přírodě bez zásahů
člověka jinak nám ji vyvlastní? Nebo nám náš majetek vyvlastní hned? S krádeží mého majetku
samozřejmě nesouhlasím. Nesouhlasím s tím, aby můj pozemek byl součástí VOU 3 s možností
vyvlastnění. Takto chráněn by měl být před tím, než protéká chatovou osadou a potom když ji opustí.
Dále nesouhlasím, aby na některých pozemcích byl potok chráněn a na některých ne. Podle čeho se
určuje, kdo potoku škodí a kdo ne?
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Vyhodnocení: vodní tok vedený přes zastavěné území chatové osady slouží jako strouha stahující
povrchovou vodu za přívalových dešťů a jarního tání, návrh lokálního biokoridoru LBK K20 bude přes
zastavěnou část chatové osady zrušen a přemístěn za oplocení tak, aby byla dodržena min. šíře 15m a
to z důvodu, že vodní tok - strouha je v této chatové lokalitě přerušen. Koridor bude upraven
projektantem - umístěn na druhou stranu chatové osady, při okraji lesa, podél účelové komunikace, a
to z důvodu, že mimo chatovou osadu je tento biokoridor funkční, pouze chatovou zástavbou byl
přerušen; jedná se o propojení lokálního biokoridoru na lokální biocentrum.
Připomínce je z části vyhověno; LBK není zrušen, ale ze zastavěného území odstraněn vč. VPO VOU3
Klasová Michaela, Most - byla jsem upozorněna sousedy z chatové oblasti Tuchořice, obec Nečemice,
Osada u Dubu, že jste vydali návrh nového územního plánu pro obce Tuchořice. V územním plánu je
umístěn prvek založení ÚSES pro LBK 20 s veřejně prospěšným opatřením VOU3 (plochy a koridory
veřejně prospěšných opatření). Váš návrh zasahuje do mojí parcely č. 237 a 586/14 a do stavby chaty
čp. 66. Od roku 1981 jsem majitelkou těchto nemovitostí. Myslím si, že umístění tohoto VOU3 nemá
žádné faktické odůvodnění. Nemovitosti jsem kupovala v r. 1981 k individuální rekreaci v chatové
oblasti bez omezení užívání a bez věcných břemen. Z územního plánu jsem pochopila, že se jedná o
ochranu související s přítokem Klučeckého potoka. Na mém pozemku není žádný přítok potoka, je
tam pouhá suchá strouha, ve které se objevuje voda jen za přívalových dešťů a jarního tání. Voda po
zavodnění do několika dnů opadne a většinu roku je strouha suchá. Dle mého názoru je tato strouha
jinde, než je zakresleno v přiložených mapách v územním plánu Tuchořice. Z tohoto důvodu
nesouhlasím s tím, aby můj pozemek a rekreační objekt byl součástí VOU3 s možností vyvlastnění.
Bude-li tento plán schválen v navržené podobě, budu se pravděpodobně jako postižená domáhat
odškodnění za škodu mě vzniklou omezením užívání nemovitostí a poklesem jejich tržní ceny.
Doporučuji odstranit z návrhu ÚP Tuchořice prvek VOU3 a označení LBK 20 z mnou vlastněných
pozemků. Žádám, aby všechny zúčastněné strany, tj. vlastníci nemovitostí v označené lokalitě a
pověření pracovníci odboru rozvoje a majetku města společně osobně projednali před schválením ÚP
připomínky týkající se ÚSES pro VOU3 a označení LBK 20.
Vyhodnocení: vodní tok vedený přes zastavěné území chatové osady slouží jako strouha stahující
povrchovou vodu za přívalových dešťů a jarního tání, návrh lokálního biokoridoru LBK 20 bude přes
zastavěnou část chatové osady zrušen a přemístěn za oplocení tak, aby byla dodržena min. šíře 15m a
to z důvodu, že vodní tok - strouha je v této chatové lokalitě přerušen. Koridor bude upraven
projektantem - umístěn na druhou stranu chatové osady, při okraji lesa, podél účelové komunikace, a
to z důvodu, že mimo chatovou osadu je tento biokoridor funkční, pouze chatovou zástavbou byl
přerušen; jedná se o propojení lokálního biokoridoru na lokální biocentrum.
Připomínce je z části vyhověno LBK není zrušen, ale ze zastavěného území odstraněn vč. VPO VOU3
Alena Olejářová, Žatec - na základě vyvěšení veřejné vyhlášky ve věci doručení ÚP Tuchořice
podávám následující připomínku - pozemky p.p.č. 384/2, 404/1, 384/1, 386, 394, 396, 397, 399, 403,
393 k.ú. Třeskonice požaduji jako vlastník zařadit do ploch s využitím pro bydlení, chataření,
občanskou vybavenost - sport (golfové hřiště), tj. využití pro širokou veřejnost nikoli ornou půdu.
Vyhodnocení:
pozemky č. 384/2, 404/1, 384/1, 386, 394, 396, 397, 399,
403, 393 k.ú. Třeskonice nebudou zařazeny do ploch
určených k rekreaci a to z těchto důvodů:
- z nadřazených ÚPD vyplývají podmínky - Zachovat
ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. - Při stanovování způsobu
využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
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přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. -Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
pozemky přímo nenavazují na zastavěné území, vyčnívají a netvoří ucelený celek
do pozemků zasahuje ochranné pásmo lesa (cca ½ požadované plochy)
vzhledem k demografickému rozvoji obcí není tato plocha žádoucí

Připomínce není vyhověno
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK obdržených k veřejnému projednání návrhu územního plánu
Žádné připomínky neobdrženy

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK obdržených k opakovanému projednání návrhu územního plánu
Žádné připomínky neobdrženy

Poučení:
Proti Územnímu plánu Tuchořice vydaném formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
V souladu s § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů lze soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze
vydat do 3 let od účinnosti opatření.
Do Územního plánu Tuchořice vydaného formou opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý
nahlédnout na Obecním úřadu Tuchořice a Městském úřadu Žatec, odboru rozvoje a majetku města, nám.
Svobody 1, Žatec a na MěÚ Žatec, Stavebním a vyvlastňovacím úřadu, životním prostředí a na Krajském úřadu
Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebním řádu.
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

..............................................
Vladislava Děrková
Místostarostka obce

...................................................
Ladislav Kubiska
Starosta obce
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