
                  

Obec Žabovřesky nad Ohří 

 

 

Předkladatel: Přemysl Kotek 
 
Zpracovatel:  určený zastupitel – starosta obce pan  Přemysl Kotek spolu s pořizovatelem územně 
plánovací dokumentace – úřad územního plánování, Městský úřad Roudnice nad Labem 
 
Předmět jednání:  Vydání Z1 Žabovřesky nad Ohří 

 

Do jednání ZO dne: 27.8.2020 
 
Postup při pořízení změny č.1 územního plánu  
Současně platný ÚP Žabovřesky nad Ohří byl vydán Zastupitelstvem obce Žabovřesky nad Ohří dne 
13.6.2014 formou opatření obecné povahy. Pořizovatel  pro obec do započetí prací na změně 
nezpracoval žádnou zprávu o uplatňování. Z tohoto důvodu byla změna č.1 pořizována prostřednictví 
zprávy  o uplatňování územního plánu tj. zadání změny bylo součástí zprávy o uplatňování.  
O pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo obce dne Žabovřesky nad Ohří na svém zasedání dne 
28.3.2019  pod bodem 7/2019 z  vlastního podnětu obce zároveň bylo rozhodnuto,  že  dále  bude 
postupováno dle ust. §55a,b zkráceným postupem pořizování. Dne 8.7.2019  pak požádala obec úřad 
územního plánování o pořízení změny územního plánu. 
Pořizovatel před zahájením prací na návrhu Zprávy za spolupráce obce Žabovřesky nad Ohří (určený 
zastupitel - starosta obce Přemysl Kotek) vzal v úvahu nové souvislosti v území, zejména stavební 
řízení a vycházel také z vlastního průzkumu. 
Obsahové náležitosti Zprávy jsou dány ustanovením § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“). Zpráva o uplatňování územního plánu Žabovřesky nad 
Ohří datovaná září 2019 byla podle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona projednána přiměřeně 
ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 - 4 stavebního zákona a při jejím schválení byl obdobně použit § 47 
odst. 5 stavebního zákona, neboť zpráva o uplatňování projednaná ve smyslu ustanovení § 6odst. 5, 
písm. e) stavebního zákona se po svém schválení podle § 47 odst. 5 stavebního zákona 
Zastupitelstvem obce Žabovřesky nad Ohří stala „Zadáním pro změnu č. 1 územního plánu 
Žabovřesky nad Ohří“. Na základě tohoto zadání byl zahájen proces pořízení návrhu Změny č. 1 
územního plánu Žabovřesky nad Ohří a dále bude postupováno v rozsahu této změny obdobně podle 
ustanovení § 50 až 54 (citace § 55 odst. 1stavebního zákona). 
Výsledný návrh zprávy obsahující zadání Změny 1 byl zpracován v souladu s výše uvedenými právními 
předpisy, prověřen byl soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací – Aktualizací Politiky 
územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR) a Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚR 
ÚK) a zapracovány byly také nové skutečnosti aktualizovaných územně analytických podkladů ORP 
Roudnice nad Labem daného území s návazností na širší vztahy v území a ÚAP  Ústeckého kraje.  
Veřejnosti bylo projednávání Zprávy obsahující zadání změny včetně poučení o lhůtách, v kterých je 
možné podávat k návrhu zadání připomínky doručeno veřejnou vyhláškou, kde  bylo oznámeno 
projednání návrhu zprávy obsahující návrh  zadání změny k veřejnému nahlédnutí a podání podnětů 
ve dnech 16.10.2019 do 30.10.2019, tj. 15 dní po doručení veřejné vyhlášky.  Veřejná vyhláška 
s návrhem Zprávy obsahující zadání změny byla vystavena na úředních deskách Obecního úřadu 
Žabovřesky nad Ohří a Městského úřadu v Roudnici nad Labem a to i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup k informacím. 
Dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce a oprávnění investoři a správci sítí byly samostatně 
obesláni oznámením (MURCE/38073/2019 ze dne 24.9.2019) o vystavení návrhu zprávy obsahující 
návrh  zadání změny. Dotčené orgány a krajský úřad byly podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního 
zákona vyzvány k podání svých požadavků na obsah návrhu zadání do 30 dnů ode dne obdržení 



návrhu zadání, sousední obce byly vyzvány, aby ve stejné lhůtě uplatnily své podněty na obsah 
zadávací dokumentace a správci sítí připomínky k obsahu zadávací dokumentace. Pořizovatel všechny 
upozornil na skutečnost, že k připomínkám, požadavkům a podnětům uplatněným po stanovených 
lhůtách se nepřihlíží. Dotčené orgány krajský úřad a sousední obce a oprávnění investoři a správci sítí 
a veřejnost byly také informováni, že změna bude pořízena zkráceným postupem v pořizování.  
Projednanou zprávu o uplatňování (včetně návrhu zadání změny, pořizované zkráceným postupem) v 
souladu s ustanovením § 47 odst. 2- 3 stavebního zákona, následně pořizovatel ve spolupráci s 
určeným zastupitelem v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona upravil a ve smyslu 
ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona jej předložil ZO Žabovřesky nad Ohří ke schválení.  
ZO  Žabovřesky nad Ohří schválilo Zprávu o uplatňování a návrh zadání Změny č. 1 územního plánu 
Žabovřesky nad Ohří  dne 17.12.2019. 
Schválené zadání pořizovatel předal projektantovi (Ing. Petr Laube ČKA 03 889). 
 
 
Projektant na základě projednaného a schváleného zadání zpracoval návrh Změny č.1 , který byl dle 
podmínek zadávací dokumentace v rozpracovanosti konzultován s pořizovatelem a určeným 
zastupitelem.  
Změna byla pořizována ve zkráceném řízení, proto  byla vynechána etapa společného jednání o 
návrhu změny s dotčenými orgány.  
Po odevzdání návrhu  svolal pořizovatel řízení o územním plánu. Na které pozval jednotlivě dopisem 
dotčené orgány, okolní obce a oprávněné  investory. Veřejnost bylo o řízení informována veřejnou 
vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Roudnice nad Labem a  na Obecním úřadu 
Žabovřeskách nad Ohří v termínu 1.4.-25.5.2020 Veřejné projednání bylo spojeno s výkladem 
projektanta a pořizovatele a byl o něm učiněn zápis dne 18.5.2020 (veřejného jednání se zúčastnili 
pouze zastupitelé obce) proto  projektant i pořizovatel reagoval zejména na dotazy spojené s dalším 
pořizování  změny a pořizovatel  upozornil zejména na možnost podávání připomínek a námitek.  
V průběhu pořizování obdržel pořizovatel i negativní stanovisko Vodoprávního úřadu, které bylo dne 
2.7.2020 dohodnuto viz. příloha č.4 
 
Následně pořizovatel požádal krajský úřad o stanovisko a současně mu zaslal všechna došlá 
stanoviska a připomínky obdržené  v rámci společného  jednání o návrhu územního plánu.   
 
Nadřízený orgán územního plánování dokumentaci posoudil dle §50 odst.7 a sdělil že nemá 
připomínky  z hlediska zajištění koordinace širších vztahů v území, dále že návrh respektuje 
požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1-3 a je v souladu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, 
kladné stanovisko bylo vydáno dne 8.7.2020, č.j. KUUK/056779/2020/3, MURCE 27211/2020, 
9.7.2020. 
Po obdržení stanoviska krajského úřadu pořizovatel požádal projektanta o úpravu dokumentace ve 
smyslu podané námitky oprávněného investora Povodí Ohře, konkrétně se jednalo o část námitky 
upravující barevnou škálu  povodňových rizik, dále byla dokumentace doplněna v regulativu  plochy 
TW – vodní hospodářství  o možnost umístění protipovodňových zařízení. Tato část respektive 
dovětek k regulativu  technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod byla vyhodnocena jako  
minimální úprava která se nedotýká třetích stran a z toho důvodu nebylo opakováno řízení o návrhu 
změny územního plánu (možnost umístění protipovodňové ochrany je v územním plánu  řešena  jako 
veřejně prospěšná stavba jak v grafické tak textové části Změnou č.1 toto měněno nebylo, ale 
dotčený orgán požadoval protipovodňovou ochranu vztáhnout přímo  k řešené ploše.  
Vzhledem k výše uvedenému je  územní plán i se stanovisky dotčených orgánů a nadřízeného orgánu 
územního plánování předkládán ZO Žabovřesky nad Ohří k vydání formou opatření obecné povahy.  
 
 
 



Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce Žabovřesky nad Ohří po projednání souhlasí: 

-  s návrhem rozhodnutí o  podané námitce k návrhu  změny č.1 územního plánu uvedených v příloze 

č.1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a obsahuje 1 námitku oprávněného investora 

 

 

Zastupitelstvo obce Žabovřesky nad Ohří si samostatně ověřilo, že Návrh změny č.1 územního 

plánu  Žabovřesky nad Ohří není v rozporu s : 

I. Politikou územního rozvoje (PÚR  ČR 2008 ve znění Aktualizací 1-3)  

II. Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (Úplné znění po Aktualizaci č.1-3) 

III. Stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 

 

Zastupitelstvo obce Žabovřesky nad Ohří vydává Změnu č.1 územního plánu Žabovřesky nad 

Ohří formou opatření obecné povahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č.1:  

 

Námitka podaná k Návrhu změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří v rámci řízení o 

návrhu územního plánu (vedené zkráceným řízením) 

 
➢ Oprávnění investoři 

 

Povodí Ohře, 14.4.2020, č.j. POH/15711/2020-2/032100, MURCE 15542/2020, 20.4.2020 

Návrh změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří 
Znovu upozorňujeme na skutečnost, že v platném územním plánu je vymezena plocha S06 ( ve 
změně ÚP označena Z5). Tuto rozvojovou plochu není možné umísit do území se středním 
povodňovým ohrožením, ve kterém se nachází. 
Plochy vymezené ve stávajícím územním plánu jako protipovodňová ochrana nejsou opodstatněné. 
Pro posouzení nezbytnosti vybudování komplexní ochrany hraje roli několik důležitých faktorů, a těmi 
jsou jak ovlivnění odtokových poměrů, vyloučený objem vody ( objem vody, který by se realizací PPO 
nemohl rozlít tam, kde se rozlije za současné situace), tak ekonomická efektivita. Nezbytnost tak 
rozsáhlé protipovodňové ochrany, která by ochránila tak malé zastavěné území, nelze zdůvodnit. 
Nezbytnost realizace PPO nelze zdůvodnit ani potřebou ochrany budoucí zástavby. 
 
Dále máme připomínku formálního charakteru, která vyplynula z návrhu ÚP: 
 
Výkres ozn. S3 „Schéma povodňových rizik“ vymezuje mj. „hranice povodňových rizik“ vizualizované 
polygony nesprávně zvolené barvené škály.  
Kategorie povodňového ohrožení ve vazbě na příslušný typ využití území (viz tab. 2 limitu 4.1.121) a 
přijatá doporučení dle tabulky 1 limitu 4.4.121 vyjadřuje hodnotu přijatelného povodňového rizika 
pro jednotlivé kategorie zranitelnosti (využití) území. Kategorizace využití území pro potřeby 
vyjádření zranitelnosti je stanovena na základě vymezení ploch s rozdílným způsobem využití dle § 4 
až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  
Klasifikace kategorie ohrožení včetně barevné škály je uvedena v tabulce 1 limitu 4.1.121 
s odpovídající legendou. Takto je to mj. graficky zpracováno v ÚAP Ústeckého kraje – 4. úplná 
aktualizace 2017.  
 
Aby byl dokument v souladu a plynule navazoval na ÚAP v podrobnějším měřítku, doporučujeme do 
výkresu „Schéma povodňových rizik“ zapracovat klasifikaci kategorie ohrožení dle standardu. Do 
textové části odůvodnění doporučujeme uvést textaci vyjádření limitu 4.1.121.   
 
Rozhodnutí o námitce: námitka se odmítá v bodě týkajícího se lokality Z5 a dále v bodě 
protipovodňové ochrany, námitce se vyhovuje ve změně barevné škály výkresu Schéma  
povodňových rizik 
Odůvodnění: změna územního plánu  označovaná jako Změna č.1 byla pořizována prostřednictvím 
Zprávy o uplatňování a měla svoje konkrétní zadání cituji: 
Změna č.1 obsahuje 1 lokalitu o které rozhodlo  ZO Žabovřesky nad Ohří na svém zasedání dne 
28.3.2019  pod bodem 7/2019 z  vlastního podnětu obce 
Lokalita č.1: par.č. 632/13  v k.ú. Žabovřesky nad Ohří o celkové výměře 8274 m2 na plochy  pro 
vybudování kořenové čistírny odpadních vod pro obec Žabovřesky nad Ohří,  za podmínky plocha 
vymezená pro kořenovou čistírnu byla proti průtokům při povodních chráněná, tím bylo eliminováno 



poškození staveb na ploše následně umisťovaných a zároveň nemohlo dojít k ohrožení životního 
prostředí odplavením látek závadných vodám. 
  
 
V rámci změny bude dále prověřen soulad s nadřazenou dokumentací a se zpracovanými územně 
plánovacími podklady (zejména ÚSK ORP Roudnice nad Labem), které budou využity jako odborný 
podklad při zpracování návrhu a případně zapracovány celé nebo jejich relevantní části a vše bude 
náležitě zdůvodněno, dále bude prověřeno vyloučení uplatnění § 18 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (zejména účelových staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu 
nerostů, rekreace a vodní hospodářství vyjma protipovodňových opatření, ČOV) v přírodním parku 
Dolní Poohří, v okolí toku Ohře, malých vodních nádrží, významných krajinných prvků ze zákona a v 
prvcích sítě ÚSES. Vyloučením možností uplatnění § 18 shora citovaného zákona by mělo být 
zabráněno změně charakteru nezastavěného území. Budou specifikovány stavby určené pro 
zemědělskou prvovýrobu tak, aby je nebylo možné účelově zaměňovat se stavbami pro rekreaci. 
Problematika dotčení krajinného rázu či významných krajinných prvků bude řešena v rámci 
samostatných řízení před realizací staveb. 
 
Upřesnění požadavků vyplývajících z doplňujících průzkumů a rozborů 
Základní koncepce rozvoje obce nebude Změnou č.1  zásadně měněna, může být ale doplněna. 
Změna uvede do souladu skutečnosti vyplývající z platné legislativy.  
Aktualizuje hranici zastavěného území. 
Změna  uvede do souladu skutečnosti vyplývající ze zjištění a nápravy skutečného právního stavu.  
V rámci Změny bude územně plánovací dokumentace doplněna o slovník pojmů a seznam použitých 
zkratek (seznam pojmů bude dohodnut s pořizovatelem a obcí v rozpracovanosti, bude se jednat o ty 
pojmy které nemají jednoznačné obecné vysvětlení, u podmíněně přípustného využití bude doplněna 
podmínka.  
Součástí změny bude i prověření nezastavitelného území ve smyslu návaznosti na zpracovanou 
územní studii krajiny, která bude využita jako odborný podklad, případné změny v nezastavěném 
území a zásahy do krajiny budou prověřeny, konzultovány s určeným zastupitelem a pořizovatelem a 
po dohodě zapracovány a projednány v návrhu změny územního plánu.  
Požadavky na: 
1. urbanistickou koncepci:  
Zpracovatel bude respektovat stávající urbanistickou koncepci sídla, zpracovatel prověří regulativy 
stávajících funkčních využití a případně navrhne odpovídající prostorové a plošné uspořádání a 
výškovou hladinu zástavby, ochrannou či izolační zeleň.  
2. koncepci veřejné infrastruktury:  
Zpracovatel bude respektovat základní koncepci řešení dopravní infrastruktury a technické 
infrastruktury, ale zároveň bude prověřena připomínka oprávněného investora ve smyslu  schválení 
Národního plánu povodí Labe (NPP), dalším koncepčním materiálem, který není při rozvoji území 
uplatňován je „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labem“ , oba tyto dokumenty budou 
prověřeny  pouze v rozsahu projednávané změny a zdůvodněno, proč  není odkanalizování v souladu 
s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje. 
3. koncepci uspořádání krajiny:  
Změna prověří koncepci krajiny v souvislosti s územní studii krajiny pro ORP Roudnice nad Labem. 
 
Budou prověřeny potřeby úpravy v ÚSES (lokální tak, aby byla i nadále zaručena funkční návaznost 
systému jako celku a to jak na nadřazený systém ÚSES, tak i na ÚSES lokální úrovně v okolních obcích.  
Z výše uvedeného je tedy patrné, že ZO  nerozhodlo svým usnesení  o možnosti  vyjímat některé 
zastavitelné plochy z územního plánu. Ani ve zprávě, ani v rozhodnutí o pořízení změny tj. 
z usnesení zastupitelstva není zřejmé, že by mělo docházet k odjímání již projednaných 
zastavitelných ploch. 



Pokud oprávněný investor požaduje dodržování Národního plánu povodí i zpětně tj. na  správní 
rozhodnutí (opatření obecné povahy) kterým byl vydán územní plán v roce 2014. Potom by měl  
jako oprávněný investor podat sám návrh na pořízení změny územního plánu a vyrovnat se i 
s případnými  náhradami za změny v území či žalobami ze strany vlastníků. Oprávněný investor 
tuto odpovědnost přesouvá na obec i přesto, že sám je oprávněn podávat návrhy na pořízení změny 
územního plánu.  Námitka oprávněného investora  tedy směřovala do neřešeného území, jak je 
patrné ze zadávací dokumentace, součástí změny  bylo pouze prověření Národního plánu povodí 
v rozsahu projednávaných změn tj. změna plochy pro kořenovou čistírnu a  zapracování ÚSK ORP 
Roudnice nad Labem do územně plánovací dokumentace.  Obdobně se stavíme k námitce 
protipovodňové ochrany obce, tato ochrana byla navržena a projednána v době , kdy se pořizoval 
územní plán, Změnou č.1 není měněn, Změnač.1 nepožaduje prověření protipovodňové ochrany 
obce, územní plán neřeší ekonomiku této stavby, pouze její územní dopad, který je do územně 
plánovací dokumentace promítnut a změnou není řešen. Z výše uvedených důvodů tj. proto že 
námitka oprávněného investora nesměřuje do řešeného území, ale do územního plánu jako celku 
(ač jsme upozorňovali, že přechod na standard je pouze formální a mění pouze barevnou šálu a 
upravuje  názvosloví funkčního využití nikoliv jeho obsah) jí navrhujeme odmítnout. 
I přesto, že pořizovatel nerozumí  zcela námitce ve smyslu úpravy barevné škály povodňových rizik, 
zejména proto, že každý výkres má svou legendu, kde je jasně popsáno co výkres znázorňuje a také 
proto, že grafické výstupy z různých tiskáren  jsou odlišné.  I přesto (po dohodě se zpracovatelem) 
byla barevná škála upravena dle požadavku oprávněného investora.  
 
 

➢ Námitky vlastníků nemovitostí dotčených návrhem 

- nebyly podány 
 

➢ Připomínky veřejnosti 

- nebyly podány 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.2: 
 

Výsledek projednání  Návrhu Z1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří, 
který byl projednán  zkráceným řízením 

 

1) Dotčené orgány 

• Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, 25.5.2020, MURCE 

20424/2020 

Návrh změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří 

Ochrana přírody a krajiny – Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny není k dokončenému Návrhu 

změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří. 

 

Státní správa a lesů – Z aspektu státní správy lesů není žádných připomínek k dokončenému Návrhu 

změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří.  

 

Odpadové hospodářství – z hlediska nakládání s odpady není námitek.  

 

Vodní hospodářství – Vodoprávní úřad souhlasí s navrženou změnou územního plánu obce 

Žabovřesky nad Ohří. V rámci změny je projednáváno vymezení plochy pro kořenovou čistírnou 

odpadních vod, která se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ohře, mimo aktivní 

zónu, a bude zaplavena již při průtoku Q5. Stavby vodních děl je možné v záplavových územích 

umisťovat, nedojde-li ke zhoršení odtokových poměrů v území. 

 

Vodoprávní úřad požaduje, aby plocha vymezená pro kořenovou čistírnu byla proti průtokům při 

povodních chráněná, čímž bude eliminováno poškození staveb na ploše následně umisťovaných a 

zároveň nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí odplavením látek závadných vodám.  

 

Vyhodnocení: souhlasná stanoviska bez připomínek vzato na vědomí, připomínka vodoprávního 

úřadu  bude do změny zapracována takto:  

TW vodní hospodářství 

Hlavní využití 
- pozemky technické infrastruktury vodního hospodářství, 

Přípustné využití 
- pozemky, zařízení a stavby na vodovodní síti, 
- pozemky, zařízení a stavby na kanalizační síti, 
- vedlejší stavby související s provozem stavby hlavní (garáže, provozní budovy, skladovací a 

administrativní budovy apod.), 
- ochranná a izolační zeleň, 



- technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod, protipovodňová opatření 
- nezbytná dopravní infrastruktura, 

Nepřípustné využití:  
- veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a  přípustným využitím. 

Podmínky ochrany krajinného rázu:  
- problematika dotčení krajinného rázu a významných krajinných prvků bude řešena v rámci 

samostatných řízení před realizací staveb. 
 

 

• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 25.5.2020, č.j. 

KUUK/056778/2020/2/UP-042, MURCE 20578/2020, 25.5.2020 

Návrh změny č. 1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří – veřejné projednání - vyjádření Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství   

Ochrana přírody a krajiny - sděluje ke změně č. 1 následující.  
V řece Ohři žije populace velevruba tupého. Zároveň se zde vyskytuje ledňáček říční, který se v těchto 
místech i rozmnožuje. Před samotnou realizací záměru čistírny, popř. dalších zásahů, bude nutné 
získat dle § 56 zákona výjimku z ochranných podmínek těchto druhů. Na získání výjimky není právní 
nárok.  
V řešeném území se zároveň nachází nadregionální biocentrum Myslivna nad Ohří.  
Tyto výše uvedené skutečnosti je třeba respektovat.  
Z pohledu ochrany krajinného rázu, přírodního parku, VKP a lokálního ÚSES je příslušný k vyjádření 

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí. 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu - Řešení Návrhu změny č. 1 územního plánu Žabovřesky nad 
Ohří navrhuje rozvojové plochy o celkové rozloze 28,03 ha na pozemcích náležejících do 
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).  
Největší podíl z výše uvedené rozlohy záboru ZPF představují navrhované plochy změn v krajině o 
výměře cca 27,89 ha zemědělské půdy převážně na půdách zařazených do I. a II. třídy ochrany. Jedná 
se o plochy K4 až K16. Plochy byly vymezeny na podkladě územní studie krajiny zpracované pro ORP 
Roudnice nad Labem s cílem zvýšit ekologickou stabilitu území. Plochy jsou navržené převážně v 
severní části sídla, kde převažuje zemědělské využití. Cílem návrhu ploch je zajistit rozdělení velkých 
bloků orné půdy zejména v severní části řešeného území a zvýšit tak ekologickou stabilitu krajiny. 
Plochy jsou navrženy z části v návaznosti na stávající cestní síť, případně stávající prvky zeleně v 
krajině, případně v místě údolnic a ploch soustředěných povrchových odtoků. Plochy jsou rozděleny 
na plochy zeleně přírodního charakteru K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15 a K16 a plochy lesní 
K5, K6 a K14. S ohledem na odůvodnění návrhu ploch pro pozitivní vliv na vodní režim v krajině, 
zvýšení ekologické stability krajiny, včetně omezení vodní a částečně i větrné eroze lze návrh těchto 
ploch považovat za veřejný zájem, který převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. S návrhem 
těchto ploch lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit, byly shledány v souladu s ust. § 4 zákona.  
Dále je navrhována plocha Z10 představující zábor 0,1431 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy 

ochrany. Plocha je navrhována jako zpřesnění návrhu zastavitelné plochy původně označené jako TV2 

pro realizaci plochy ČOV. S návrhem této plochy lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit, byla shledána v 

souladu s ustanovením § 4 zákona. 

Státní správa lesů - neboť návrh zadání změny č. 1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří, neumisťuje 

na pozemky určené k plnění funkcí lesa rekreační a sportovní stavby. 



Posuzování vlivů na životní prostředí - sděluje, že k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu 

Žabovřesky nad Ohří bylo dne 1. 11. 2019 vydáno pod č. j. KUUK/149476/2019/ZPZ samostatné 

stanovisko se závěrem, že změnu č. 1 Územního plánu Žabovřesky nad Ohří není nutno posoudit z 

hlediska vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že předmětem veřejného projednání není 

podstatná úprava návrhu změny č. 1 Územního plánu Žabovřesky nad Ohří, je pro potřeby pořízení 

územně plánovací dokumentace výše uvedené stanovisko i nadále využitelné. 

Prevence závažných havárií - V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazený dle 

zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného 

důvodu nejsme dotčeným správním úřadem. 

Ochrana ovzduší - nemá k Návrhu změny č. 1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří z hlediska 

ochrany ovzduší připomínky. 

Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí 

dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a 

zemědělské účely (rozvojové lokality). 

Vodní hospodářství - není vodoprávním úřadem příslušným k uplatňování stanoviska k územním 

plánům obcí. 

 
Vyhodnocení: souhlasná stanoviska vzata na vědomí 

 

• Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, 25.5.2020, č.j. 

KHSUL 28417/2020, MURCE 20539/2020, 25.5.2020 

Návrh změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří 

S návrhem změny č. 1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří se souhlasí.  

 

Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vědomí 

 

Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vědomí 

• Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj, 19.5.2020, č.j. 

SVS/2020/058049-U, MURCE 19875/2020, 20.5.2020 

Stanovisko k územnímu plánu 

Správní orgán nemá námitky k Návrhu změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří.  

Vyhodnocení: stanovisko bez námitek vzato na vědomí 

 

 



• Ministerstvo průmyslu a obchodu, 19.5.2020, č.j. MPO 29300/2020, MURCE 20003/2020, 

20.5.2020 

Stanovisko k Návrhu změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří pořizované zkráceným 

postupem pro veřejné projednání 

Vydáváme K Návrhu změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří následující stanovisko:  

Změna č.1 nenavrhuje do plochy výhradního ložiska jílovitých vápenců č. 3065100 Radovesice, 

vymezené severně od sídla, žádné rozvojové plochy. Ostatní prognózní zdroje štěrkopísků č. 9042400 

Lovosice – Břežany na severovýchodě nejsou limitem rozvoje území.  

Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek vzato na vědomí 

 

• Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 

státního odborného dozoru, 12.5.2020, č.j. 115299/2020-1150-OÚZ-LIT, MURCE 18668/2020, 

12.5.2020 

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci 

Návrh změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří – veřejné projednání 

Vydává ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. 

Souhlasí s návrhem změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří.  

Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.  

Vyhodnocení: souhlasné stanovisko vzato na vědomí 

 

• Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy 

nemovitého majetku, 8.4.2020, č.j. KRPU-57515-2/ČJ-2020-0400MN-18, MURCE 14940/2020, 

14.4.2020 

Řízení o Návrhu změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří – sdělení 

S Návrhem změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří souhlasíme a nemáme žádné připomínky.   

Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez připomínek vzato na vědomí 

 

• Obvodní Báňský úřad pro území kraje Ústeckého, 15.4.2020, č.j. SBS 12472/2020/OBÚ-

04/1, MURCE 15417/2020, 17.4.2020 

Stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří, Ústecký kraj 
Souhlasné stanovisko s podmínkou k „Návrhu změny č. 1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří“ 
podle ustanovení § 55b odst. 2 (§ 52 odst. 2) stavebního zákona, a to pro veřejné projednání 
předmětného územního plánu. 
            Podmínka: 
1.V územně plánovací dokumentaci - změna č. 1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří v textové a 



grafické části uvést, vyznačit a respektovat: ložisko vyhrazeného nerostu vápence Radovesice, ev. č. 
3065100 
 
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko s podmínkou vzato na vědomí, ložisko je v dokumentaci 

respektováno a to na straně 33 textové části a dále pak v koordinačním výkresu 

 

• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 3.4.2020, 

KUUK/056780/2020/2, MURCE 13831/2020, 3.4.2020 

Návrh územního plánu  
Stanovisko k Návrhu změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří 
Souhlasí s Návrhem změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří bez připomínek. 
Návrh změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří nemění koncepci silniční sítě.  
 
Výsledek projednání: stanovisko bez připomínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.3 

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování 

 

• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 8.7.2020, č.j. 

KUUK/056779/2020/3, MURCE 27211/2020, 9.7.2020 

 

Návrh změny č.1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří – stanovisko 

 

KÚ ÚK UPS posoudil návrh změny z hledisek uvedených v § 55b odst. 4 SZ a sděluje 

následující: 

 

Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy: 

 

Návrh změny č. 1 zapracovává změny v řešeném území, a to s ohledem na širší vazby. Žádná 

ze sousedních obcí neuplatnila k návrhu změny písemné připomínky. V grafické části, ve 

výkrese širších vztahů jsou plochy řešené změnou zakresleny. KÚ ÚK UPS konstatuje, že 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy je zajištěna. 

Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (dále 
jen „aPÚR“):  
Správní území obce není součástí žádné rozvojové oblasti ani osy a není ani součástí 
specifické oblasti republikového významu.  
KÚ ÚK UPS konstatuje, že navrhovaná změna je v souladu s aPÚR. 

 
Z hlediska Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 3 (dále jen 
„aZÚR“):  
Řešené území obce Žabovřesky nad Ohří není součástí rozvojové oblasti ani osy ani není 
součástí specifické oblasti nadmístního významu.  
V platném ÚP je již vymezen koridor silnice II/246 Koštice – Budyně nad Ohří, přeložka 
obchvatu sídel VPS – PK 19, v návrhu změny je nově řešen v souladu s aZÚR jako jedna 
souvislá plocha s označením CPZ- PK19 a i jako veřejně prospěšná stavba VDPK19. 
Cyklostezka C204 Pooherská je již také vymezena v ÚP a návrhem změny není dotčena.  
aZÚR dále vymezily krajinný celek KC Severočeské nížiny a pánve (13) do kterého obec 
Žabovřesky nad Ohří spadá, a stanovily dílčí kroky k naplňování cílových charakteristik krajiny. 
Tyto dílčí kroky jsou věcně vyhodnoceny ve vztahu k návrhu změny a odůvodněno je jejich 
naplnění - bez připomínek. 
 
aZÚR stanovily v kap. 5. úkoly pro upřesnění územních podmínek ochrany rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje - jednotlivé úkoly jsou 
respektovány a v odůvodnění návrhu změny řádně vyhodnoceny - bez připomínek. 
 
Ve správním území obce vymezily aZÚR nadregionální biocentrum NRBC 2002 „Myslivna na 
Ohři“; biocentrum bylo zpřesněno v souladu s aZÚR nad aktuálním mapovým podkladem. 
 



Návrh změny ÚP je nutné pořizovat v souladu s nadřazenou ÚPD kraje. Doporučujeme proto 
nadále sledovat nabytí účinnosti 2. aktualizace ZÚR ÚK s tím, že je třeba vyhodnocovat soulad 
ÚPD obce a kraje ve smyslu § 5 odst. 6 stavebního zákona. K tomu to uvádíme, že 2. 
aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje byla dne 22.6.2020 vydána 
Zastupitelstvem ÚK a měla by nejpozději do 15.8.2020 nabýt účinnosti.  
KÚ ÚK UPS sděluje, že v souladu s § 55b odst. 4 SZ lze pokračovat v řízení o změně č. 1 
územního plánu Žabovřesky nad Ohří. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.4 
Dohoda s dotčeným orgánem k Návrhu Z1 územního plánu Žabovřesky nad Ohří 

ze dne 2.7.2020 
 
 

Dotčený orgán – vodoprávní úřad MěÚ Roudnice nad Labem, Ing. Veronika Popa 
 
 
 
Pořizovatel – úřad územního plánování, MěÚ Roudnice nad Labem, Ing. Kamila Kloubská 
 
 
 
 
Dotčený orgán a pořizovatel se sešli ve věci způsobu vyřešení požadavku dotčeného  orgánu k návrhu 

výše uvedené změny    ze dne  25.5.2020 pod č.j.  MURCE 20424/2020 ve znění „Vodoprávní úřad 

souhlasí s navrženou změnou územního plánu obce Žabovřesky nad Ohří. V rámci změny je 

projednáváno vymezení plochy pro kořenovou čistírnou odpadních vod, která se nachází ve 

stanoveném záplavovém území vodního toku Ohře, mimo aktivní zónu, a bude zaplavena již při průtoku 

Q5. Stavby vodních děl je možné v záplavových územích umisťovat, nedojde-li ke zhoršení odtokových 

poměrů v území. Vodoprávní úřad požaduje, aby plocha vymezená pro kořenovou čistírnu byla proti 

průtokům při povodních chráněná, čímž bude eliminováno poškození staveb na ploše následně 

umisťovaných a zároveň nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí odplavením látek závadných 

vodám.“ 

A dohodli se, že do regulativu  plochy pro kořenovou čistírnu bude přidáno přípustné využití  - 

protipovodňová opatření, čímž bude při následujícím řízení umožněno požadovat 

zapracování  protipovodňové ochrany objektu a tato bude v souladu s funkčním využitím plochy. Celý 

text  regulativu plochy TW – vodní hospodářství  bude znít takto:  

TW         vodní hospodářství 

Hlavní využití 
- pozemky technické infrastruktury vodního hospodářství, 

Přípustné využití 
- pozemky, zařízení a stavby na vodovodní síti, 
- pozemky, zařízení a stavby na kanalizační síti, 
- vedlejší stavby související s provozem stavby hlavní (garáže, provozní budovy, skladovací a 

administrativní budovy apod.), 
- ochranná a izolační zeleň, 

- technická zařízení a opatření k likvidaci dešťových vod, protipovodňová opatření 
- nezbytná dopravní infrastruktura, 

Nepřípustné využití:  
- veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a  přípustným využitím. 

Podmínky ochrany krajinného rázu:  
- problematika dotčení krajinného rázu a významných krajinných prvků bude řešena v rámci 

samostatných řízení před realizací staveb. 
 
 
Zapsala dne: 2.7.2020, Ing. Kloubská 

  


