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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE  DNE       EVID. Č.               NAŠE ZNAČKA                  VYŘIZUJE/ LINKA   V ÚSTÍ NAD LABEM 
29.12.2017 17015/2018 MM/OIUP/UPI/701/2017        Ing. arch. Hoffmann/1624  25.01.2018

  

„D8 Žďárek – výrobní areál“ na p. p. č. 1259/47, p. p. č. 1259/75 a p. p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice  
u Libouchce – územně plánovací informace ve smyslu ust. § 21 odst. 1) písm. a) zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

Žádost obsahuje dostatečné náležitosti k poskytnutí územně plánovací informace o podmínkách využívání 
území a změn jeho využití.  

Dle žádosti ze dne 29.12 2017 se jedná o záměr „Žďárek II – výrobní areál“ v k. ú. Knínice u Libouchce, 
připravovaný společností CHI PARTNERS Management s.r.o. se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré město, 
110 00 Praha 1.  

Dne 4. 1. 2018 byla doručena žádost  MM/OIUP/UPI/6/2018 o úpravu údajů pro vyjádření k záměru 
„Žďárek II – výrobní areál“ v k. ú. Knínice u Libouchce a to: změna názvu záměru, nový název zní: „D8 
Žďárek – výrobní areál“ v k. ú. Knínice u Libouchce, změna společnosti připravující záměr: nově je záměr 
„D8 Žďárek – výrobní areál“ připravován společností D8 Žďárek s. r. o. se sídlem Pitterova 2855/13, 
Žižkov, 130 00 Praha 3. Veškeré další údaje v původní žádosti ze dne 29.12.2017 zůstávají platné. 

Jedná se o záměr návrhu výrobního areálu „D8 Žďárek – výrobní areál“ v k. ú. Knínice u Libouchce. 
Předložený záměr je zpracován ve dvou variantách:  

1. Velká varianta umístěná na p. p. č. 1259/47, p. p. č. 1259/75 a p. p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice  
u Libouchce (se zahrnutím zbytku původní silnice I/13) 

2. Malá varianta umístěná na p. p. č. 1259/47 a p. p. č. 1259/75 v k. ú. Knínice u Libouchce 

Navrhovaný výrobní areál se nachází mezi dálnicí D8 (exit 80) a silnicí I/13. Dle žádosti je součástí návrhu 
vybudování samostatného vjezdu do areálu s napojením na stávající silnici I. třídy I/13 – v obou variantách. 
Silnice I/13 bude v tomto úseku rozšířena o odbočovací pruhy. Vjezd do areálu je veden v obou variantách 
přes p. p. č. 1259/75 v k. ú. Knínice u Libouchce. Silnice I/13 a navrhované rozšiřující odbočovací pruhy 
silnice I/13 se nachází na p. p. č. 1334/3 v k. ú. Knínice u Libouchce. Dále bude areál napojen  
na inženýrské sítě.  

Dle textu žádosti ze dne 29.12.2017 se jedná o objekty hal, které umožňují velkou variabilitu vnitřního 
prostoru a způsobu využití. 

K původní žádosti ze dne 29. 12. 2017 byla dne 15. 1. 2018 dodána dokumentace zpracovaná RNDr. Jiřím 
Starým a kol. z ledna 2018 (Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), obsahující situační výkresy – zákres záměru ve dvou variantách do katastrální mapy, 
schematický řez a pohledy na navrhované výrobní a skladovací haly a vizualizace záměru do fotografií. 
Dle dodaných řezů a pohledů se jedná o objekty až 14,75m vysoké nad upraveným terénem. Výška 
navržených hal objektů zázemí hal je 11,75 m. Výška výrobních hal činí 13,5 m. Dle dodaného výkresu 
situace jsou navržené objekty hal seskupené do dvou celků. První celek o velikosti cca 243 x 96 m tvořený 
stavebními objekty SO031, SO032, SO033, SO034, SO035 a SO036 a druhý celek o velikosti cca 96 x 24 
m (Malá varianta) a cca 96 x 36 m (Velká varianta), tvořený stavebními objekty SO037 a SO038. Dle 
popisu využití navržených hal je ve výkresu situace uvedeno následující využití: SO031 – výroba 

RNDr. Jiří Starý 

Jizerská 2945/61 

400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 
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autozrcátek - kompletace, SO032 – výroba kovových výlisků z plechu pro sedačky automobilů, SO033  
– výroba a kompletace kabelových svazků pro automobilový průmysl, SO034 – kovovýroba – výroba 
regálových systémů a jejich kompletace, SO035 výroba a montáž elektromotorů pro bílou elektroniku a 
SO036 – výroba a kompletace 3D tiskáren pro průmyslové použití, SO037 – strojírenská a montážní 
činnost – servis obráběcích a tvářecích strojů a SO038 – strojírenská montážní činnost – servis a oprava 
vzduchotechnických strojních zařízení. Součástí záměru je dále SO 024 – oplocení,  SO 030 – Totem 
(označení areálu), SO 039 - vrátnice (2 systémové kontejnery), SO 040 – vodovod, SO 041 - Požární 
nádrž 72 m

3
,  SO 042 – vyrovnávací nádrž pitné vody 150 m

3
, SO 050 - STL plynovod, SO 051 - VTL 

přípojka včetně regulační stanice, SO 060 - přípojka VN, SO 061 – trafostanice TS 1, SO 062  
– trafostanice TS 2, SO 063 - areálový rozvod NN, SO 064 – areálový rozvod venkovního osvětlení, SO 
070 - splašková kanalizace, SO 071 - dešťová kanalizace, SO 072  
- výtlačný řad dešťové kanalizace, SO 073 - ČOV, SO 074 – ORL, SO 080 areálový rozvod datových sítí, 
SO 081 - přípojka slaboproudu UPS.  

Napojení na technickou infrastrukturu mimo areál záměru není v žádosti blíže specifikováno. 

V žádosti je uvedeno: „Oznamovatel považuje za důležité konstatovat, že může docházet ke změnám 
využití mezi jednotlivými halami“. 

Dle grafické části žádosti byl záměr výrobního areálu částečně doplněn liniovou zelení na hranici 
výrobního areálu podél dálnice D8 a silnice I/13 (viz příloha). 

Ve výkresu pohledů jsou chybně uvedené pohledy na fasády. Výkres obsahuje pouze pohled  
na jihozápadní fasádu (fasáda směrem k exitu 80) a pohled na jihovýchodní fasádu (fasáda směrem 
k silnici II/528. 

Grafická část žádosti obsahuje zákresy záměru výrobního areálu do fotografií (viz příloha). 

Kapacita záměru dle dodané dokumentace: 

Velká varianta 

 Celková plocha řešeného území   50 121 m
2
 

 Zastavěná plocha objekty    23 769 m
2
 

 Zastavěná plocha komunikací a zpev. ploch  12 560 m
2
 

 Obestavěný prostor objektů   312 345 m
3
 

 Zastavěná plocha zásobování   388 m
2
 

Malá varianta 

 Celková plocha řešeného území   45 649 m
2
 

 Zastavěná plocha objekty    22 605 m
2
 

 Zastavěná plocha komunikací a zpev. ploch  12 405 m
2
 

 Obestavěný prostor objektů    296 631 m
3
 

 Plocha zásobování     388 m
2
 

Společné pro obě varianty 

 Počet zaměstnanců     350 osob 

 Počet automobilů     OA 210  

 Počet automobilů     NA 100 

 Počet dodávkových automobilů   80 

Haly budou řešeny jako železobetonový montovaný skelet s montovaným obvodovým pláštěm, zakládání 
bude na vrtaných velkoprůměrových pilotách, podlahové konstrukce budou mít únosnost min 50KN/m

2
, 

budou betonové pro průmyslové využití. Střechy budou řešeny jako ploché, pochozí, a budou sloužit  
pro retenci srážkových vod. Díky zvýšeným odtokovým vpustím, bude možné na střechách „zadržet“ až 
200 mm srážek a ty postupně řízeně odpouštět do výtlačného řadu dešťové vody a přilehlé vodoteče 
Klíšského potoka.  Dle dodané dokumentace si výstavba objektů vyžádá z hlediska odvodnění dešťových 
vod zajištění retenčního objemu 290 m

3
.  

Dešťové vody z parkovacích ploch a komunikací areálu budou odkanalizovány pomocí areálové dešťové 
kanalizace do retenční nádrže. Navržené parkovací plochy a komunikace budou odkanalizovány  
do areálové kanalizace přes sorpční kanalizační vpusti osazené odlučovači GSOL – 25/120. 

Splaškové vody budou čištěny vnitroareálovou mechanicko-biologickou ČOV AS-HSBR 200. 

Výstavba nových komunikací a provozních objektů v areálu si vyžádá  z hlediska odvodnění dešťových 
vod a přečištěných splaškových vod vybudování retenční nádrže o min. objemu 103 m

3
 (pro dešťové vody 
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z komunikací) a 10 m
3
 (pro přečištěné splaškové vody), celkem tedy 113 m

3
. 

Celkové množství odtoku odpadních vod splaškových a dešťových z areálu činí cca 5,0 l/s. 

Projektované výrobní či montážní linky nebudou produkovat technologické odpadní vody, které by byly 
předmětem vypouštění do retenční nádrže a následně do povrchových vod. 

Dle žádosti se předpokládají následující problematické odpady: kaly z vrtání kovových výlisků, 
kompresorové oleje (strojírenská a montážní činnost – servis obráběcích a tvářecích strojů), nebezpečný 
odpad (strojírenská montážní činnost – servis a oprava vzduchotechnických strojních zařízení). 

Dle místního šetření ze dne 30. 06. 2017, (provedeného pro zajištění podkladů pro vyřízení žádosti  
o územně plánovací informaci pro předchozí záměr „Žďárek II na p. p. č. 1259/47 a p. p. č. 1259/75  
v k. ú. Knínice u Libouchce“ -  (MM/OIUP/UPI/507/2017) ) se lokalita nachází v mírném svahu uprostřed 
plochého údolí Libouchecké brázdy v pohledově exponované poloze podhorských luk, v těsné blízkosti 
CHKO České středohoří a svahů Krušných hor. Libouchecká brázda táhle klesá od obce Libouchec 
směrem k obci Varvažov a k městu Chlumec.  

Západní hranice areálu je vymezena zářezem dálnice D8 a dále podhorskými loukami plynule 
přecházejícími do zalesněných svahů Krušných hor. Východní část areálu je vymezena přeložkou části 
silnice I/13. Od silnice I/13 směrem na východ terén mírně klesá  
do údolní nivy Klíšského potoka na kterou navazuje CHKO České středohoří. Uprostřed mezi silnicí I/13 a 
údolní nivou Klíšského potoka se nachází ves Žďárek - místní část obce Libouchec. Západně  
od navrhovaného výrobního areálu na druhé straně dálnice D8, na úpatí Krušných hor se nachází ves 
Knínice – místní část obce Libouchec. 

Severní hranicí navrhovaného výrobního areálu je původní linie silnice I/13 za kterou se nachází areál 
Nupharo park. Jižní hranice areálu je tvořena zářezem přeložky silnice I/13 s návaznou MÚK D8-I/13 (exit 
80). Areál tvoří zbytkový lalok mezi dálnicí D8 a silnicí I/13. Zářezy obou komunikací vytvořily výrazný 
ostroh nad přilehlými komunikacemi, na jehož plochém vrcholu v úrovni původního terénu údolí je 
navrženo umístění předmětného výrobního areálu. 

Část navrhovaného výrobního areálu je oplocena (ochranný plot dálnice D8). 

Záměr navrhovaného výrobního areálu je viditelný z dálkových pohledů od Ústí nad Labem, Teplic, Malého 
a Velkého Chvojna (viz příloha). 

Záměr navrhovaného výrobního areálu je umístěný v těsné blízkosti vsí Žďárek a Knínice  
- místních částí obce Libouchec, a to jako výrazná průmyslová stavba ve venkovském prostoru, ve volné 
krajině, která je dosud minimálně postižena výstavbou velkoprostorových průmyslových staveb. Měřítko 
navrhovaných staveb (objem, výška, plocha) je zcela mimo běžná měřítka vesnické zástavby.  

Spolu se stávajícím areálem Nupharo park budou objekty navrhovaného výrobního areálu tvořit 
pohledovou hranu a tím i pohledovou a prostorovou bariéru v délce cca 870m, která může negativně 
ovlivňovat dálkové pohledy. Plošný rozsah navrhovaného výrobního areálu a navrhovaná výška staveb 
spolu se stávajícím areálem Nupharo park vytváří hmotovou dominantu, která je situována uprostřed 
příčného řezu Libouchecké brázdy. V podélné ose údolí Libouchecké brázdy terén klesá od plochy na 
kterém je záměr výrobního areálu umístěný směrem do podkrušnohorské pánve a postupně se rozšiřuje a 
otevírá do širšího okolí. Ve směru od jihozápadu je plocha navrhovaného výrobního areálu minimálně 
cloněna vegetací a terénními nerovnostmi a je otevřena dálkovým pohledům. Navrhovaný výrobní areál se 
uplatní v pohledech z přilehlých komunikací a vsí Žďárek a Knínice - místních částí obce Libouchec.  

Dle katastru nemovitostí je u p. p. č. 1259/47 v k. ú. Knínice u Libouchce zapsán druh pozemku: „trvalý 
travní porost“ a u p. p. č. 1259/75 v k. ú. Knínice u Libouchce je zapsán druh pozemku: „ostatní plocha“, 
způsob využití: „jiná plocha“ a u p. p. č. 1334/3 v k. ú. Knínice u Libouchce je zapsán druh pozemku: 
ostatní plocha“, způsob využití: „silnice“. 

Dle OZV č. 9/1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Libouchec (grafická část) 
se část p. p. č. 1259/47, část p. p. č. 1259/75 a p. p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice u Libouchce nachází 
v urbanizovaném území na návrhové ploše se způsobem využití „Plochy a objekty výrobně technického 
území“, které nejblíže odpovídá způsob využití „Území výroby příměstského typu VP“ uvedený v textové 
části OZV č. 9/1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Libouchec. 

Článek č. 10 OZV č. 9/1999 

Území výroby příměstského typu 

Obecné podmínky funkčního využití území výroby příměstského typu (dle označení VP), které slouží pro výrobu a 

výrobní služby, jsou tyto: 
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a) dominantní 

1. výrobní zařízení konečné spotřeby, 

2. opravárenské služby, 

3. dopravní služby, 

4. obchodní a podnikatelská činnost, 

b) vhodné 

1. občanská vybavenost komerčního typu, 

2. bydlení pohotovostní a služební, 

3. zeleň liniová a plošná, 

4. nezbytná technická vybavenost, 

5. parkoviště a odstavná stání, nezbytné komunikace, 

c) výjimečně přípustné 

 provozovny drobného podnikání a služeb 

Dle OZV č. 9/1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Libouchec (grafická část) 
se část p. p. č. 1259/47 a část p. p. č. 1259/75 v k. ú. Knínice u Libouchce nacházejí v neurbanizovaném 
území na ploše se způsobem využití „Orná půda“.  

Dle OZV č. 9/1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Libouchec (grafická část) 
se dotčená část p. p. č. 1334/3 v k. ú. Knínice u Libouchce nachází v nerbanizovaném území na návrhové 
ploše se způsobem využití „Silnice I. a II. třídy“.  

Článek č. 15 OZV č. 9/1999 

V neurbanizovaném území nesmí být umísťovány a povolovány novostavby s výjimkou staveb komunikací a liniových 

staveb technického vybavení, objekty zemědělské prvovýroby, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních 

toků 

Výňatek z článku č. 16 OZV č. 9/1999 

Prostorové uspořádání 

 

(1) Řešené území navazuje severovýchodním směrem na území města Ústí nad Labem. Leží v atraktivní krajině 

s vysokou krajinářsko-estetickou hodnotou, na severu území částečně ležící v chráněné krajinné oblasti Labské 

pískovce (dále jen „CHKO“) a v jižní části též v CHKO České středohoří. 

Oddíl třetí 

Uspořádání a limity technického vybavení 

Výňatek z článku č. 18 OZV č. 9/1999 

Zásobování pitnou vodou 

(1) Stávající vodovodní síť v obci Libouchec zajišťuje zdrojově zásobování vodou pro celé návrhové období. Vydatnost 

zdrojů překračuje vypočtenou spotřebu. Velikost vodojemů je dostatečná. 

(2) V Knínici kapacita zdrojů postačuje dnešní spotřebě. 

(3) Žďárek napojen na přípojný řad z Ostrova do Ústí nad Labem 

Výňatek z článku č. 19 OZV č. 9/1999 

Zásobování požární a užitkovou vodou 

(1) Ve všech lokalitách jsou vybudovány pitné vodovody. Ty mohou zároveň plnit funkci požárních vodovodů podle 

požadavků ČSN 73 0873. 

(2) Ve Žďárku s ohledem na připojení na vodovod přes hydrofór je třeba zajistit akumulaci požární vody v požární 

nádrži. 

(3) Všechny vodní nádrže v obcích by měly sloužit jako akumulace protipožární vody. 

(4) V průmyslových provozovnách a zemědělských podnicích je jako technologická voda používána pitná voda 

z veřejného vodovodu. Užitkové vodovody nejsou proto navrhovány. 

Článek č. 20 OZV č. 9/1999 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

(1) V obci Libouchec je splašková kanalizace hotova v centrální části obce. Současný stav vyžaduje dostavění hlavní 

stoky. ČOV je realizována jako mechanicko-biologická a ve všech parametrech má rezervu pro připojení všech nově 

navržených objektů bytové výstavby, občanské vybavenosti a výrobních provozoven. 

(2) Dešťová kanalizace v Libouchci je řešena jako nesoustavná s nejbližším možným odvedením do Jílovského 

potoka. 

(3) Pro Čermnou, Knínici a Žďárek se navrhuje ponechání žumpového systému. Podle dispozic vodohospodářského 

orgánu lze v konkrétních případech uvažovat o realizaci domovních ČOV. 
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Článek č. 21 OZV č. 9/1999 

Zásobování plynem a elektrickou energií 

(1) V současné době je plošně plynofikována hustě zastavěná část Libouchce. Žďárek, Knínice, Nový Libouchec a 

Čermná nejsou v současné době plynofikovány. 

(2) Veškeré zásobování elektrickou energií je prováděno z venkovních vedení o napětí 22 kV se soustavou 

distribučních trafostanic v zastavěném území. V provozu je celkem 12 trafostanic. Přenosové možnosti sítě jsou 

vzhledem k požadavkům  

Výňatek z článku č. 22 OZV č. 9/1999 

Telekomunikace a radiokomunikace 

(2) Řešeným územím prochází několik radioreléových tras. Nacházejí se dostatečně vysoko nad úrovní terénu a 

nehrozí jim narušení ochranných pásem navrženou výstavbou. 

Oddíl čtvrtý 

Životní prostředí 

Výňatek z článku č. 23 OZV č. 9/1999 

Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické stability 

(1) Územím prochází hranice CHKO České středohoří, která je souběžná s trasou dráhy č. 132 Oldřichov u Duchcova  

– Děčín a tvoří tak jižní hranici obce. Hranice CHKO Labské pískovce zasahuje do území svým západním okrajem 

souběžně se silnicí č. I/13 a stáčí se souběžně se silnicí směrem na Tisou. Tvoří severní část území obce Libouchec. 

(4) Mimolesní zeleň je chráněna na celé ploše CHKO, k jejím úpravám musí být vyjádření orgánu ochrany přírody. 

V maximální míře se doporučuje obnovovat nebo zakládat malé vodní plochy, které zvýší retenční schopnost v krajině 

a které jsou pro přírodní prostředí nenahraditelné a jsou důležitým prvkem ekologické stability krajiny. 

Oddíl pátý 

Ostatní limity využití území a další omezení 

Výňatek z článku č. 24 OZV č. 9/1999 

Urbanistická struktura, bydlení, ekonomická základna 

V oblasti urbanistické struktury, bydlení a ekonomické základny nutno respektovat tyto ostatní limity využití území a 

další omezení: 

a) pro rozvoj všech funkcí využít především ploch a fondů v zastavěném území jednotlivých obcí, 

b) za hlavní rozvojové plochy považovat návrhem vymezené, 

c) navrhovanou hranici urbanizovaného území, zahrnující plochy SZÚO a plochy rozvojové, územním plánem 

určené k zastavění, považovat po jejím schválení za nepřekročitelnou, 

e) veškerou novou výstavbu regulovat dle požadavku na stavby v chráněné krajinné oblasti – max. 2 nadzemní 

podlaží s podkrovím, sedlová střecha, doporučený výběr materiálů, 

f) architektonické pojetí staveb musí mít venkovský charakter, 

h) zařízení náročná na dopravu umísťovat při komunikacích. 

Výňatek z článku č. 25 OZV č. 9/1999 

Přírodní a životní prostředí, rekreace a cestovní ruch 

V oblasti přírodního a životního prostředí, rekreace a cestovního ruchu nutno respektovat tyto limity využití území a 

další omezení: 

a) respektovat prvky územního systému ekologické stability, 

b) respektovat výhradní ložisko Libouchec – Chvojno a dobývací prostor Libouchec pro toto ložisko, 

c) respektovat platný lesní hospodářský plán (LPH),  

d) při výstavbě a jiné činnosti v maximální míře ochránit vzrostlou zeleň a její likvidaci uskutečnit pouze 

v nejnaléhavějších případech po schválení orgánem ochrany přírody, 

e) chránit veřejnou zeleň a realizovat její rozšíření na navrhovaných plochách, 

g) respektovat půdu s nevýrobní funkcí jako důležitou složku životního prostředí. 

Výňatek z článku č. 27 OZV č. 9/1999 

Vodní hospodářství 

V oblasti vodního hospodářství je třeba respektovat tyto ostatní limity využití území a další omezení: 

b) veškeré nové budované kanalizace budou řešeny jako oddílné, 

c) pitné vodovody ve všech lokalitách s vodovodem budou plnit zároveň funkci požárních vodovodů (akumulací i 

dimenzí odpovídající ČSN 730873 „Zásobování požární vodou“); při realizaci nových řadů je nutno osazovat 

požární hydranty, 

e) k úpravě toků a při výstavbě či rekonstrukci vodních nádrží používat především přírodní materiály. 
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Oddíl sedmý 

Vymezení ochranných pásem a chráněných území 

Článek č. 33 OZV č. 9/1999 

(1) V obci Libouchec jsou tato ochranná pásma a chráněná území: 

a) ochranné pásmo elektrické soustavy VN 

b) ochranné pásmo dálnice D8 a silnice č. I/13, 

c) ochranné pásmo silnic II., III. třídy a železnice, 

d) ochranné pásmo ČOV, 

e) ochranné pásmo plynovodu, 

f) bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, 

g) ochranná pásma vodovodu dle ČSN 74 5401, 

h) pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů I. a  II. stupně, 

i) CHKO České středohoří, 

j) CHKO Labské pískovce, 

k) Ochranná pásma vodních toků, 

l) Ochranná pásma telekomunikací, 

m) Dobývací prostor Libouchec, č. 701038, 

n) PHO velkokapacitního kravína v Libouchci,  

o) PHO u býval. Podniku AZNP, nyní autocentrum Libouchec, 

p) PHO ČSAD BUS Libouchec, 

q) Ochranné pásmo SPS ČHMÚ, 

r) Ochranné zóny regionálního systému ÚSES. 

(2) Všechna ochranná pásma musí být respektována v plném rozsahu 

Výňatek z článku č. 35 OZV č. 9/1999 

(1) V případě sporných staveb, zařízení nebo jiných opatření v území je oprávněn rozhodnout stavební úřad 

v součinnosti se starostou obce. 

Upozorňujeme, že se na části p. p. č. 1259/47 a p. p. č. 1259/75 v k. ú. Knínice u Libouchce nachází 
radioreléová trasa. 

Upozorňujeme, že se část p. p. č. 1259/47 v k. ú. Knínice u Libouchce nachází v ochranném pásmu 
Dálnice D8 a p. p. č. 1259/75 a část p. p. č. 1259/47 v k. ú. Knínice u Libouchce nachází v ochranném 
pásmu silniční komunikace I/13. 

Upozorňujeme, že se na části p. p. č. 1334/3 v k. ú. Knínice u Libouchce nachází bezpečnostní pásmo 
plynovodu. 

Závěr: 

1. Dotčená část p. p. č. 1259/47, dotčená část p. p. č. 1259/75 a p. p. č. 1334/2  
v k. ú. Knínice u Libouchce jsou součástí návrhové plochy  se způsobem využití „Území výroby 
příměstského typu (VP)“. Dominantní využití plochy „Území výroby příměstského typu (VP)“ 
umožňuje výstavbu záměru „D8 Žďárek – výrobní areál“ na p. p. č. 1259/47, p. p. č. 1259/75 a  
p. p. č. 1334/2 v k. ú. Knínice u Libouchce (malá a velká varianta) 

za podmínek respektování ostatních  limitů využití území a další omezení vyplývajících 

z článku č. 24 OZV č. 9/1999, zejména: 

e) veškerou novou výstavbu regulovat dle požadavků na stavby v chráněné krajinné 

oblasti – max. 2 nadzemní podlaží s podkrovím, sedlová střecha, doporučený výběr 

materiálů, 

f) architektonické pojetí staveb musí mít venkovský charakter. 

2. Dotčená část p. p. č. 1334/3 v k. ú. Knínice u Libouchce se nachází v neurbanizovaném území 
na návrhové ploše  se způsobem využití „Silnice I. a II. třídy“. Způsob využití neurbanizovaného 
území nevylučuje výstavbu rozšiřujících odbočovacích pruhů silnice I/13, které jsou součástí 
záměru „D8 Žďárek – výrobní areál“ na p. p. č. 1259/47, p. p. č. 1259/75 a p. p. č. 1334/2  
v k. ú. Knínice u Libouchce (malá a velká varianta) 

za podmínek: 

 kladného vyjádření správce komunikace 

 kladného vyjádření příslušných dotčených orgánů 
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3. Záměr vytváří jednolitou neprostupnou hmotu staveb, které se svým měřítkem (hmota staveb, 
výška staveb, plocha staveb) vymyká běžnému měřítku staveb v okolní krajině a jeho působení  
na krajinný ráz je kumulativní spolu se stávajícím areálem Nupharo park. Spolu s Nupharo 
parkem vytváří pohledovou hranu, a tím i pohledovou a prostorovou bariéru v délce cca 870m, 
s negativním ovlivňováním dálkových pohledů z okolních obcí, ze svahů Krušných hor a 
Českého středohoří. 

Doporučujeme zmenšit hmotové měřítko staveb, výšku staveb, rozčlenit jednolité plochy fasád 
staveb a dále doplnit ochrannou zeleň. 

4. Doporučujeme prověřit velikost odstavných a parkovacích ploch, které jsou součástí záměru 
„D8 Žďárek – výrobní areál“ na p. p. č. 1259/47, p. p. č. 1259/75 a p. p. č. 1334/2  
v k. ú. Knínice u Libouchce (malá a velká varianta). 

Upozorňujeme na § 18 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a dále 
taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace nevylučuje. 

Upozorňujeme na článek č. 15 OZV č. 9/1999 

V neurbanizovaném území nesmí být umísťovány a povolovány novostavby s výjimkou 

staveb komunikací a liniových staveb technického vybavení, objekty zemědělské 

prvovýroby, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků. 

 
Upozorňujeme na stanovené priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území uvedené v 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje  

Dle článku [3] Životní prostředí, kapitoly 1. Stanovení priorit územního plánování Ústeckého 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území je nutné: 

(5) Chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP, CHKO, 
MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných 
území (PPk, VKP, ÚSES)  

Dle článku [4] Hospodářský rozvoj, kapitoly 1. Stanovení priorit územního plánování 
Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území je nutné: 

(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo 
zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného 
původu (typu brownfield), s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel a 
šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.  

(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových 
zónách a kriticky posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických 
aktivit na volných plochách mimo již zastavěná území.  

 
Dle článku [12] kapitoly 2.1. Rozvojová oblast dle PÚR 2008 - OB6 – rozvojová oblast Ústí 
nad Labem je nutné:  

(4) Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a 
ploch typu brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách 
nadmístního významu a zohlednit plánovaný rozvoj ekonomických aktivit v lokalitě 
Žďárek - Libouchec.  
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(7) Chránit a rozvíjet rekreační zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a 
Teplice v Krušných horách, zamezit případným hrozbám znehodnocení území 
nevhodnou výstavbou. 

(8) Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí charakteristické 
znaky rozvojové oblasti: zejména rámec území tvořený Krušnými horami a Českým 
středohořím.  

(13) Sledovat rozvojový záměr na zřízení výrobní a obslužné zóny Libouchec  
- Žďárek, zahrnutý nebo připravovaný v rámci ÚP dotčené obce, s ohledem  
na citlivost území vůči vlivům nadmístního významu na úseku dopravy, ochrany 
přírody a krajiny aj.  

Dle článku  [24] kapitoly 2.3. Rozvojové osy PÚR 2008 OS2 – rozvojová osa Praha – Ústí nad  
Labem – hranice ČR/NĚMECKO (DRESDEN) je nutné: 

 (9) Chránit a kultivovat typické a výjimečné přírodní, kulturní hodnoty na území 
rozvojové osy, které vytvářejí charakteristické znaky území.  

Dle článku   [197] kapitoly 5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje je nutné:  

Považovat za prvořadý veřejný zájem ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot 
přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého kraje.  

(2) Zohlednit značný vzrůst potenciálu přírodních hodnot Krušných hor.  

(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou 
ochranou krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a 
harmonická krajina. 

Dle článku [199] kapitoly 5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje je nutné:  

(17) Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo 
zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného 
původu typu brownfield, před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné 
krajině.  

(18) Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území 
intenzivní příměstské rekreace a rekreace ve volné krajině.  

(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení 
civilizačních hodnot kraje proti záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací.  

Dle článku [201] kapitoly 5.3. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
kulturních hodnot území kraje je třeba:  

(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat 
na ochranu obzorových linií horských masivů, krajinných dominant, význačných 
výhledových bodů a pohledových os, typických a známých vedut sídel apod.  

(28) Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech 
významných pro rekreaci a cestovní ruch, v oblastech navázaných na velké 
koncentrace obyvatel - jádra městských zón a příměstské oblasti, v koridorech při 
významných dopravních tazích, v oblastech které jsou poznamenány vlivy těžby surovin 
a průmyslové výroby.  

(30) Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního 
významu sledovat hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, 
nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně konkurenční záměry.  

(31) Sledovat možnost obnovy historických fenoménů – obnovení průhledů, 
dominant, odstranění negativních civilizačních prvků poškozujících krajinný ráz, 
majících nevhodné vazby vůči krajinným nebo památkovým hodnotám.  

 
Dle článku [207] KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a) 
kapitoly 5.3. je nutné: 

a) preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku 
(způsoby a formy ochrany i rozvoje těchto hodnot jsou určeny zákonem, 
vyhlašovacím předpisem a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast),  
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e) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně 
ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování krajinného rázu s harmonickým 
zastoupením složek přírodních a kulturních.  

Dle článku [212] KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) kapitoly 5.3. je nutné: 

e) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně 
ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu  
s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních, 

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání v souladu s § 21 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem 

 
 

 
Ing. Eva Šartnerová 
vedoucí Odboru investic a územního plánování 
Magistrátu města Ústí nad Labem 
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