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1. STRUČNÉ SHRNUÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM.
1.1 Stručné shrnutí
dokumentace

obsahu

a

hlavních

cílů

územně

plánovací

O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města Litvínova svým usnesením
z vlastního podnětu. Zadání Územního plánu Litvínov bylo schváleno Zastupitelstvem města
Litvínov dne 24. 11. 2016 usnesením č. Z/616/21.
Důvodem pro pořízení územního plánu je potřeba uvedení územně plánovací dokumentace
do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje, přehodnocení nastavené
urbanistické koncepce (včetně revize zastavitelných ploch), vytvoření koncepce uspořádání
krajiny, revize podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, zpřesnění
podmínek prostorového uspořádání zástavby, případné vymezení území s podmínkou
územní studie, regulačního plánu nebo dohody o parcelaci a aktualizace vymezení
zastavěného území.
Územní plán není zpracováván ve variantách.
Hlavním cílem a obsahem navrhovaného Územního plánu Litvínov (dále jen ÚP) je splnění
zadání pořizovatele ÚP, které zahrnuje:
-

-

-

-

-

-

-

návrh základní koncepce rozvoje území obce, zlepšení dosavadního stavu území,
zajištění rozvoje města a ochrany hodnot jeho území, potřebné změny charakteru
města, jeho vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury,
návrh dostatečného počtu vhodných ploch pro bydlení i pro průmyslové a komerční
využití, což napomůže vytvoření územních podmínek pro zkvalitnění bydlení a
minimalizaci úbytku obyvatel,
zajištění dostatečné dopravní, technické i občanské vybavenosti území, což
minimalizuje výhledové změny územního plánu,
vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit, zejména služby a nerušící
výrobu při zajištění ochrany kvality veřejných prostranství a zeleně, kulturních a
přírodních hodnot území a zlepšení kvality životního prostředí,
řešení rozvojových plochy především v návaznosti na koridory dopravní a technické
infrastruktury a v území navazujícím na již zastavěné území obce,
požadavek vhodným prostorovým uspořádáním území vytvořit podmínky pro
vyvážený rozvoj území v souladu s okolní krajinou, zachovat a rozvíjet dálkové
pohledy a průhledy na historické a krajinné dominanty města, chránit a rozvíjet
městotvorné funkce se zřetelem na polyfunkčnost centrálního území města a
lokálních center,
prověření účelného využití stávajících ploch v zastavěném území, vnitřní rezervy a
proluky,
návrh zastavitelných ploch tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím
zábor krajiny, a to s ohledem na kapacitu sítí technické infrastruktury, kapacitu
občanského vybavení a na sociální soudržnost obyvatel města,
posílení významu Litvínova jako obce s rozšířenou působností a jako spádového
centra regionu s odpovídající nabídkou služeb a vybavenosti,
respektování historické, kulturní, urbanistické a přírodní hodnoty území,
prověření a zajištění návaznosti územního plánu na územně plánovací dokumentaci
sousedních města obcí, zejména u ploch s rozdílným způsobem využití, dopravního
řešení, technické infrastruktury a krajinných systémů,
minimalizaci negativního vlivu výrobních aktivit na plochy bydlení vhodným umístěním
rozvojových podnikatelských ploch v dostatečné vzdálenosti od ploch pro bydlení,
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-

-

-

respektování a zohlednění zohlednit všech rizikových nebo limitujících faktorů
vyplývajících z geologických, hydrogeologických a technických podmínek území
(např. složité terénní podmínky v území, záplavové území, území ohrožená sesuvy a
svahovými pohyby, poddolovaná území, možnosti napojení na technickou a dopravní
infrastrukturu apod.),
řešení parkování vozidel u nízkopodlažní zástavby v rámci pozemků vlastníka,
doplnění možného způsobu využití ploch veřejného občanského vybavení a
smíšených obytných ploch o možnost umístění objektů pro domovy pro seniory,
pečovatelských domů, školských zařízení apod.,
stabilizace stávající a navržení nových ploch pro rekreaci v zahrádkových osadách,
respektování stávající i výhledové silniční a železniční sítě dle ZÚR UK,
navržení nových veřejných ploch pro parkování vozidel,
převzetí z platného územního plánu a zpřesnění koridoru pro rozšíření silnice I/27 na
čtyřpruhovou komunikaci v úseku Horní Jiřetín – Litvínov v souladu se ZÚR UK,
prověření a zpřesnění trasy Chudeřínské spojky a trasy Chudeřínské spojky - Nové
Záluží (jižní obchvat města do Janova)z platného územního plánu,
prověření a doplnění cyklotras včetně jejich návaznosti na okolní obce,
prověření, případně doplnění sítě stávající technické infrastruktury,
prověření stokové sítě a kapacity městské ČOV,
upřesnění umístění plocha koridorů a případných dalších požadavků vyplývajících
z PUR ČR a ZÚR UK, zejména zařazení území Litvínova do rozvojové osy OS7 Ústí
nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR a do specifické oblasti
SOB 5 Specifická oblast Mostecko při respektování zpřesněných úkolů pro územní
plánování.

Cílem ÚP je dále prověřit všechny konkrétní požadavky vymezené zadáním ÚP a zapracovat
požadavky vyplývající z republikových a krajských koncepcí. Návrh ÚP má směřovat k
dosažení srovnatelné úrovně s celorepublikovými parametry a vzájemné vyváženosti
hospodářského, environmentálního a sociálního pilíře udržitelného rozvoje, ke zvýšení
atraktivity života ve městě, k vytvoření podmínek rozvoje zaměstnanosti a celkově
k pozitivnímu sociodemografickému vývoji města.
Naprostá většina navrhovaných ploch a koridorů byla po prověření převzata z platného ÚP.
Tyto plochy byly podle potřeby na základě prověření upřesněny a doplněny o další potřebné
rozvojové plochy.

1.2 Vztah k jiným koncepcím
Z cílů a opatření uvedených v těchto koncepčních materiálech mají k ÚP Litvínov nebo
obecně k územnímu plánování vztah zejména:
Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1
-

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

Územní plán Litvínov - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

5
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty.
Základní urbanistická koncepce ani koncepce ochrany hodnot města, stanovená platnou
ÚPD, se nemění. Při zpracování návrhu koncepce byla respektována zásada zajištění
udržitelného rozvoje území a vyváženost všech tří pilířů (environmentálního, sociálního a
hospodářského).
-

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. Vhodná řešení
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli
a v souladu s určením a charakterem rozvojových a specifických oblastí, os, ploch a
koridorů vymezených v PÚR ČR. Pro dané území je relevantní zejména zařazení
Litvínova do:
 rozvojové osy republikového významu OS7 - Rozvojová osa Ústí nad
Labem - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - hranice ČR/Německo
(Nürnberg): Jedná se o území s výraznou vazbou na významné dopravní
cesty, o území ovlivněné hustým urbanizovaným osídlením s centry Most,
Litvínov, Chomutov, Kadaň, Klášterec n. O., Sokolov a Cheb, soustředěním
povrchové těžby hnědého uhlí s velkými dopady na území,
 specifické oblasti republikového významu SOB5 - Specifická oblast
Mostecko, která je vymezena z důvodu potřeby napravit strukturální
postižení ekonomiky a vážné ekonomické a sociální problémy způsobené v
minulosti. Dalším cílem je omezení či odstranění značných sociálních a
ekonomických problémů a problémů environmentálních spojených převážně
s těžbou uhlí, energetickou výrobou a těžkým průmyslem. V oblasti je nutné
zajistit rekultivace a vhodné formy revitalizace území postižených imisemi
energetických a průmyslových zařízení, včetně nutnosti pokračování další
péče a obnovy imisemi silně poškozených lesních porostů Krušných hor. Je
nutné zde řešit problematiku využívání významných zdrojů energetických
nerostných surovin, které se v území nacházejí v souladu s respektováním
únosností území formou vyváženosti tří pilířů udržitelného rozvoje území,
 specifické oblasti SOB6 Krušné hory, která je vymezena z důvodu potřeby
rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký rekreační
potenciál jediného horského území v ČR bez velkoplošné ochrany přírody a
krajiny, které plní rekreační funkci nejen v rámci ČR, ale i pro Sasko. Území
je významné rovněž z hlediska přírodních hodnot, zejména se jedná o ptačí
oblast Novodomského rašeliniště – Kovářská a Východní Krušné hory a
několik národních přírodních rezervací a evropsky významných lokalit,
zejména Krušnohorské plató. Dále je důvodem vymezení SOB6 potřeba
omezení stále přetrvávající relativně zvýšené míry znečištění životního
prostředí (půda, voda, ovzduší) v důsledku vlivů průmyslové a energetické
výroby a potřeba pokračování nápravy následků krizového stavu lesních
porostů, stejně jako potřeba omezit či odstranit sociální a ekonomické
následky strukturálního postižení hospodářství řídce osídleného a málo
zalidněného území, podpořit především rozvoj zařízení a služeb pro rekreaci
a cestovní ruch a lesnictví a zemědělství a zlepšit špatnou technickou
infrastrukturu a dopravní dostupnosti území jak z okolí – zejména
přeshraničních dopravních vazeb, tak i uvnitř oblasti.

-

respektovat koridory nadmístního významu pro přípolož a prodloužení ropovodu
Družba DV1 a DV5,
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Požadavek je obecně v návrhu ÚP dodržen, koridory nadmístního významu nezasahují do
správního území Litvínova.
-

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a
následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

V návrhu ÚP je tento princip dodržován, např. prostřednictvím provázanosti ploch bydlení
s dostupnými službami a obslužnou dopravou.
-

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

V ÚP jsou navrhovány plochy průmyslu napomáhající rozvoji pracovních příležitostí, tyto
územní podmínky pro jejich vytváření jsou vyhovující.
-

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.

Koncepce tento požadavek respektuje - jsou využity rezervy uvnitř zastavěného území,
brownfields a plochy navazující na stávající zástavbu.
-

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 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.

Lokality změn jsou navrženy převážně uvnitř již zastavěného území nebo v těsné návaznosti
na ně. Stávající přírodní hodnoty, především významné krajinné prvky, zvláště chráněná
území, Natura 2000, VKP, plochy ÚSES, plochy zemědělské půdy a lesních pozemků jsou
respektovány. Plochy pro rušivé aktivity jsou navrhovány mimo dosah negativních vlivů
k obytné zástavbě.
-

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.
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ÚP vymezuje plochu Z36 veřejné zeleně a vymezuje plochy pro sport a volnočasové aktivity,
přičemž jsou mimo jiné respektovány požadavky na ochranu a rozvoj lesních porostů. Další
zeleň je možno v souladu s regulativy využití ploch umisťovat v jiných plochách.
-

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 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.

-

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.

Do záplavového území vodotečí nejsou nové rozvojové plochy kromě koridoru pro
zkapacitnění silnice I/27 navrhovány. Nebylo ale možno vyloučit střet se zvláštní povodní
pod vodním dílem (vodní nádrž Janov – Mostecká přehrada), neboť celá západní část
Litvínova se nachází přímo pod touto vodní nádrží. V řešeném území je stanoveno
záplavové území a vymezena aktivní zóna záplavového území podél toků Loupnice,
Radčického, Bílého a Divokého potoka, zasahující do stabilizované zástavby.
S ohledem na rozšíření zastavěných a zpevněných ploch je pro eliminaci zvýšeného odtoku
dešťových vod navržena závazná (a také zákonná) podmínka využití vsakování nebo jiného
ekologicky příznivého způsobu nakládání s dešťovými vodami.
-

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.

Koncepce služeb pro obyvatele všech věkových kategorií je v návrhu ÚP zohledněna.
-

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné
dopravy nebo 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, včetně doprovodné
zeleně v místech, kde je to vhodné.

V návrhu ÚP je dopravní koncepce požadovaným způsobem řešena, byla prověřena a
zajištěna prostupnost území pro pěší a cyklisty.
-

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.

Pro obsluhu ploch řešených v rámci ÚP se předpokládá využití stávajících inženýrských sítí
včetně jejich rozšíření do rozvojových ploch.
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-

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.

Požadavek je v ÚP respektován.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - ORP Litvínov dle posledních změn
Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a
likvidaci odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.
Koncepce zásobování vodou a odkanalizování se při realizaci ÚP nezmění a není se
zněním části PRVaK Ústeckého kraje týkajícího se ORP Litvínov v rozporu.
ZÚR Ústeckého kraje (vydané usnesením č. 23/25/2011 z 7.9.2011)
Zásady územního rozvoje jsou především plánem koordinačním, který vytváří předpoklady
rozvoje regionálních a nadregionálních systémů dopravní i jiné technické infrastruktury při
minimalizaci kolizí s přírodními a kulturními hodnotami území a při minimalizaci možných
negativních vlivů na obyvatelstvo.
Hlavními problémy, jimiž se zabývají ZÚR Ústeckého kraje, jsou:
 stanovení rozvojových os a specifických oblastí se stanovením úkolů
územního plánování pro tyto prvky,
 vytváření podmínek pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení
kraje,
 zlepšit životní prostředí v sídlech zvýšením podílu zeleně,
 zajistit vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování
funkční a urbanistické celistvosti sídel,
 zajištění dopravní obslužnosti území včetně silničního propojení a zlepšení
železničního spojení mezi centry kraje,
 stanovení veřejně prospěšných staveb,
 zajištění průchodnosti ÚSES a ochrany zvláště chráněných území,
 zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel;
 upřesnění a zapracování cílových charakteristik krajiny do ÚPD obcí,
 rozvoj odvětví s vysokou mírou přidané hodnoty.
V ZÚR ÚK jsou jako relevantní priority územního plánování vymezeny následující požadavky
územního plánování v Ústeckém kraji:
Pro správní území města Litvínov jsou v ZÚR Ústeckého kraje stanoveny následující priority
územního plánování kraje:
Základní priority:
Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi
třemi pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního
prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální
soudržnosti obyvatel kraje.
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Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze
únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození, anebo
bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území.
Životní prostředí:
Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to
jak ve volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů
zajištění udržitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita
osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).
Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního
prostředí (voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží
Ústeckého kraje zejména v Severočeské hnědouhelné pánvi, v Krušných horách a
v narušených partiích ostatních částí Ústeckého kraje. Zlepšení stavu složek životního
prostředí v uvedených částech území považovat za prvořadý veřejný zájem.
Uvedené požadavky jsou do návrhu ÚP zapracovány.
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:


Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí,
rozvojem výroby, nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené
nebo zatrubněné. Dosáhnout výrazného zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě
ovlivněných těžebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní průmyslovou
výrobou.



Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů vyhlášených oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodů překračování limitů některých znečišťujících
látek (zejm. vlivem těžby surovin, energetické a průmyslové výroby) a v území
zasažených zejména hlukem zejména z dopravy (dálniční a silniční, částečně i
železniční doprava).

Hospodářský rozvoj:








Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury,
charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem
progresivních výrob a služeb odpovídající současným ekonomickým a
technologickým trendům.
Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického
komplexu a těžkého průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby
hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády ČR č.331/1991 a č. 444/1991 –
převzaté z 2. změn a doplňků Územního plánu velkého územního celku
Severočeské hnědouhelné pánve, včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008.
Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují
z celostátního hlediska významné palivoenergetické a další surovinové zdroje,
podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou
zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich
koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého
kraje a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není
taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných
surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES
ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby
budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena
rekultivační opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.
Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo
zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného
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původu (typu brownfield), s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel
a šetřit nezastavené území, kvalitní zemědělskou půdu.


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.



V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení
územního rozvoje kraje vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a
chráněných ložiskových území (CHLÚ).



Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území, minimalizovat
zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná
opatření – ochrana proti erozním účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES,
zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě
nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle
rostoucích dřevin pro energetické účely aj.

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti:


Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní
vývoj území, zajišťovat územně plánovací přípravu pro odpovídající technickou,
dopravní infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné dopravy) a
občanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodářských a sociálních funkcí
provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot. Využívat
rozvojových vlastností těchto území ve prospěch okolních navazujících území.



Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladů pro územní rozvoj
těchto koridorů, založených zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti.
Rozvojových vlastností těchto území využít pro šíření progresivního vývoje na
území celého kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit
nezastavěné území ve volné krajině.



Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních
problémů, prosazovat formy územního hospodářského a sociálního rozvoje
vyhovující potřebám těchto území, zvláštní pozornost při tom věnovat ochraně a
revitalizaci přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.



Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického
vývoje v dílčích územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích
regionálních rozdílů a eventuálnímu vzniku dalších problémových částí kraje,
vyhledávat a uplatňovat územně plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto
území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s negativními vlivy na
sociální soudržnost.

Dopravní a technická infrastruktura:


Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní
provázanosti a funkčnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou
dálnice D8, úseků silnice I/13, zkapacitněním silnice I/7, přestavbou silnice I/27,
modernizací a optimalizací hlavních železničních tratí, vymezením koridoru
Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.).



Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při
zdůraznění významu veřejné dopravy.



Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení
okrajových částí kraje (zejména oblastí Krušných hor, Šluknovska a podhůří
Doupovských hor).

Územní plán Litvínov - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

11


Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické
infrastruktury (zejména ve vztazích oblastí Děčínsko – Liberecko, Šluknovsko –
Liberecko, Chomutovsko – Karlovarsko, Podbořansko – severní Plzeňsko).



Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické
infrastruktury (v příhraničních oblastech Krušných hor, Labských pískovců,
Šluknovského výběžku a v aglomeračních vztazích Teplice, Ústí nad Labem –
Dresden a Chomutov, Most, Chemnitz, Zwickau).



Podporovat záměr na vybudování zařízení typu – Veřejné logistické centrum
(VLC) sledovaný nebo připravený v rámci ÚP Lovosic a přilehlých obcí, který
zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a veřejného přístavu s propojením dálniční,
silniční, železniční a vodní dopravy.



Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren
na území kraje, bez překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.



Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích,
stabilizovat provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich
účelné rozšiřování.



Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové
energetické soustavy a produktovodů spolehlivost a dostatečnou kapacitnost
energetických dodávek v rámci kraje, zprostředkovaně i v rámci ČR.



Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné
dodávky elektrického výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.



Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů,
územně regulovat záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na
eliminaci rizik poškození krajinného rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích
forem využití území (zejména oblast Krušných hor).



V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných
místních zdrojů vody (Lounsko, Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy
zásobování vodou napojením na vodárenskou soustavu zásobování pitnou
vodou.



Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících
systémů odvádění a čištění odpadních vod a pro dořešení této problematiky
v menších sídlech (do 2000 FO) ve venkovském prostoru.



Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb
jednotlivých částí kraje.



Ve všech výše uvedených bodech musí být územně technické řešení návrhů na
rozvoj dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči
přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiversitu a s ochranou hodnotné
zemědělské půdy. Řešením jednotlivých záměrů a jejich územní koordinací je
třeba zamezovat zbytečné fragmentaci krajiny. V případě existence variant nebo
alternativ řešení a změn pokládat za kritéria vhodného výběru: dopravní a
technickou účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči ochraně životního
prostředí, přírodních kulturních a civilizačních územních hodnot a respektování
cílových charakteristik vymezených krajinných celků.

Sídelní soustava a rekreace:
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Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní
vztahy mezi jednotlivými sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní
soustavy, současně respektovat a kultivovat specifickou tvářnost každého sídla
včetně zřetele k zachování prostorové oddělenosti sídel. Vytvářet předpoklady pro
posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi.



V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a
provázanost sídelních soustav a rekreačních areálů.



Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou
těžbou hnědého uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční
příměstské krajiny se zdůrazněním složky rekreace, odpovídající specifickým
vlastnostem a předpokladům konkrétních území.



Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství
s v souladu s možnostmi a limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto
zařízení v málo využívaných vhodných lokalitách.



Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a
turistických cest na území kraje s návazností na vznikající republikovou a
evropskou síť těchto zařízení.

Sociální soudržnost obyvatel:


Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj
vzdělanosti obyvatel kraje, posilovat předpoklady k udržení a získávání
kvalifikovaných pracovních sil s orientací na perspektivní obory ekonomiky.



Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky
zhoršených sociálních podmínek kraje, zhoršených parametrů zdravotního stavu
obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně
slabých, ohrožených společenských vyloučením.



Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
území kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné
identifikaci a posilují sociální soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.



Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se
promítnou do měnících se nároků na technickou a dopravní infrastrukturu,
občanskou vybavenost nadmístního významu.



Při stanovení územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru
spolupráce s obyvateli a dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší
míry vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, ochranou přírody a
hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami:


Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a
majetku.



Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu
možných materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil v území
a havarijních situací vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a
průmyslové výroby.



Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování
protipovodňových opatření. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových
územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech.
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
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Pokrytí území kraje územními plány:


Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně plánovací dokumentací obcí,
zejména v rozvojových oblastech a osách a ve specifických oblastech, v souladu
s územními limity a rozvojovými potřebami těchto území.

Správní území města Litvínov je součástí rozvojové osy republikového významu OS7
Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (Nürnberg).
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní
plánování stanovené v PÚR 2008, takto:


Podporovat pokrytí rozvojové osy územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními
plány.



Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních
dopravních systémů (zejména přestavba a dostavba silnice I/13 v úsecích –
obchvat Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří – Chomutov, Třebušice – Most,
Bílina, Kladrubská spojka, modernizace a optimalizace železničních tratí č. 130 a
č. 131).



Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch
typu brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách
nadmístního významu.



Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených
usnesením vlády CR c.331/1991 a c.444/1991 - převzatých bez věcné změny z 2.
ZaD ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády CR c. 1176/2008 (tj. asanace,
rekultivace, revitalizace území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i osídlení
a pod).



Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní prostředí zejména v úsecích
v kontaktu s provozy těžby uhlí, energetiky a těžkého průmyslu, dostáhnout
zřetelného zlepšení životního prostředí a krajiny (rekultivace krajiny postižené
těžbou lomů Libouš, ČSA, Vršany, Bílina, revitalizace toku Bíliny, revitalizace
opuštěných areálů typu brownfield).



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

Správní území města Litvínov je součástí specifické oblasti SOB5 Specifická oblast
Mostecko.
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní
plánování stanovené v PÚR 2008 a stanovují další úkoly takto:


Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – hospodářský rozvoj, sociální
soudržnost, životní prostředí.



Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení
problémů územními studiemi a regulačními plány.



Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly
přesahovat meze únosnosti území – podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat jeho
poškození, anebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území.



Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených
usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 444/1991 – převzatých bez věcné změny z 2.
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ZaD ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008 (tj. asanace, rekultivace,
revitalizace území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i osídlení apod).


Vytvářet územní předpoklady pro průběžnou rekultivaci a revitalizaci krajiny
poškozené těžbou hnědého uhlí a průmyslovou výrobou, dosáhnout v dohledném
časovém horizontu zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení krajiny,
zahrnující vznik souvislých ploch zeleně s rekreační funkcí, včetně ploch vyčleněných
pro ochranu a zachování biodiverzity.



Vytvářet územní podmínky pro obnovu vodního režimu krajiny poškozené těžbou
hnědého uhlí a průmyslovou výrobou, obnovu jejího dopravního systému a pro
polyfunkční využití území (vodní hospodářství, zemědělství, les, rekreace, sport,
bydlení apod.) s ohledem na specifické podmínky jednotlivých území.



S cílem obnovy kulturní krajiny a polyfunkčního využití území poškozeného těžbou
hnědého uhlí a průmyslovou výrobou vytvářet územní podmínky pro vznik jezer ve
zbytkových jamách povrchových uhelných lomů, velkých souvislých ploch zeleně
s rekreační funkcí i specifických zemědělských ploch.



Vymezit a chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně
přístupných zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.



Obnovit přirozený tok řeky Bíliny v zatrubněném úseku při Ervěnickém koridoru a
další úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem
výroby, nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené.



Chránit a kultivovat krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické
oblasti, rozvíjet pozitivní znaky území, zvýšit prestiž specifické oblasti.



Podpořit opatření na ochranu životního prostředí v obcích v kontaktu s činnými lomy
na hnědé uhlí: Horní Jiřetín – vč. části Černice, západní část Litvínova (lom ČSA),
Braňany, Mariánské Radčice, Lom u Litvínova, Duchcov, Ledvice, Bílina (lom Bílina),
Malé Březno – Vysoké Březno (lom Vršany).



Zamezit extenzivnímu rozvoji palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu,
podporovat transformaci ekonomické struktury s odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným
podílem progresivních výrob a služeb.



Zaměřit se na revitalizaci opuštěných nebo nedostatečně využitých ploch a areálů
průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typ brownfield) a
upřednostnit využívání území brownfield přes výstavbu na volných plochách.



Vytvářet územní předpoklady pro obnovu provozu a atraktivity lázní Bílina.



V souladu s planými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení
územního rozvoje ve specifické oblasti vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů
(DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ).



Zajistit zlepšení vnitřních a vnějších silničních i železničních dopravních vztahů
oblasti zejména s důrazem na dosažitelnost Teplic, Ústí nad Labem, Chomutova
s pokračováním na území Saska.



Prověřit aktuálně sledované varianty vedení koridoru silnice I/13 na území města
Bíliny, posoudit, vybrat a územně chránit vybranou varantu řešení.



Vyhodnocovat vývoj v dílčích částech území a předcházet prohlubování nežádoucích
rozdílů a vzniku problémových území ve specifické oblasti.

Plochy a koridory nadmístního významu
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Návrhy na lokalizaci ploch a koridorů pro výstavbu velkých větrných elektráren a
staveb souvisejících, jako specifických zařízení nadmístního významu, odpovědně
posuzovat ve vztahu k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a krajinného rázu,
s ohledem na konkrétní urbanistické, územně technické a klimatické podmínky.

ZÚR ÚK nevymezují na území Ústeckého kraje konkrétní plochy a koridory pro výstavbu
velkých větrných elektráren a staveb souvisejících.
ZÚR ÚK vymezují jako VPS koridor označený E3, pro smyčku vedení VVN 110 kV do TR
Litvínov – Hamr, koridor zahrnuje též plochu pro výstavbu TR Litvínov – Hamr. Šířka
koridoru je stanovena 600 m.
ZÚR ÚK zpřesňují koridor DV1 pro zdvojení potrubí k ropovodu Družba ve střední ose
řeky Moravy mezi Rohatcem a Holíčí – Klobouky, Klobouky – Reajhrad, Radostín – Kralupy
– centrální tankoviště ropy (dále CTR) Nelahozeves, CTR Nelahozeves – Litvínov,
podchycený v PÚR. ZÚR ÚK zpřesňují v úseku na území Ústeckého kraje koridor DV1
centrální tankoviště ropy Nelahozeves – Litvínov, zpřesněný koridor je sledován jako územní
rezerva DVR1. Šířka koridoru je stanovena 600 m.
ZÚR ÚK vymezují koridor konvenční železniční dopravy nadmístního významu, zajištěný
tratí č. 134 Oldřichov u Duchcova – Litvínov, která je navrhována k optimalizaci na
rychlost do 100 km/hod včetně elektrifikace úseku Louka u Litvínova – Litvínov. Koridor je
sledován jako VPS – Z4. Šířka koridoru je stanovena 120 m.
ZÚR ÚK vymezují koridor silnice nadmístního významu silnice č. I/27 v okresech Most a
Louny, a stavby související v úseku g1 – úsek Most – Litvínov, zkapacitnění. Koridor je
v ZÚR ÚK sledován jako VPS – g1; úsek Most – Litvínov, zkapacitnění. Převzato bez věcné
změny z 2. Změn a doplňků ÚP VÚC SHP. Šířka koridoru je stanovena 200 m.
ÚSES


ZÚR ÚK vymezují plochy (biocentra) a koridory (biokoridory) nadregionálního a
regionálního ÚSES krajiny na území města Litvínov a lokálního ÚSES v souladu s
požadavky na jejich vymezení a ochranu.

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje


V souladu se ZÚR ÚK je v ÚP vymezena ochrana a respektování zvláště chráněných
a obecně chráněných území a nerostného bohatství, podmínky pro jeho využívání,
územní ekologické limity a požadavky na rekultivaci vytěžených prostor.

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje:








Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních
hodnot kraje proti záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací.
Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních
systémů (zejména dostavba silnice I/13, dostavba Dálnice D8, dostavba R6,
zkapacitnění silnice R7, modernizace železniční infrastruktury, záměr na výstavbu
vysokorychlostní železniční tratě a jiné).
Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění energetických přenosových
vedení pro zajištění vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na území kraje a
zvýšení přenosové kapacity soustavy ve vztahu k ČR i k sousedícím státům (VVN,
VVTL).
Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území intenzivní
příměstské rekreace a rekreace ve volné krajině.
Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci sídel v příhraničním
prostoru ČR a SRN.
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Stabilizovat (přiměřeným způsobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu
v pánevní oblasti, zamezit dalšímu zániku sídel nebo jejich částí v předpolí činných
dolů.
V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potřeby
sladění administrativně správní role center a jejich skutečného významu jako
pracovních a obslužných center.
Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených
v ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.

Všechny uvedené požadavky jsou do návrhu ÚP zapracovány, jejich konkrétní
aplikace v ÚP je popsána v odůvodnění ÚP.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje










Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné památkové zóny, městské
památkové zóny, vesnické památkové zóny a archeologické památkové rezervace.
Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje,
vyhledávat a chránit vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat možnosti
jejich využití v nových podmínkách.
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. V této
souvislosti ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných
elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor.
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.
Podpořit společenský zájem o průběh rozsáhlých rekultivačních záměrů na území
s probíhající těžbou surovin – zejména hnědého uhlí, formou zajištění dopravní
dostupnosti a úpravy panoramatických výhledových míst s informační základnou
týkající se postupných kroků rekultivace a revitalizace poškozené krajiny.
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.

Vymezení cílových charakteristik krajiny
V řešeném území jsou vymezené krajinné celky:




KC Severočeské nížiny a pánve
KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí
KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území

Asanační území nadmístního – nadregionálního významu ASA4 bývalého lomu Most
Asanační území bývalého lomu Most zasahuje do správního území Litvínova pouze
okrajově, na jihovýchodě v blízkosti vazby na území sousední obce Most. Je součástí
rozsáhlé průmyslové zóny
Asanační území ASA5 nadmístního významu Růžodolská výsypka
Asanační území Růžodolská výsypky zasahuje do prostoru mezi průmyslovou zónou Záluží
a vlastním městem Litvínov, východně od silnice I/27. Rekultivace tohoto těžbou
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poškozeného území již byla zahájena a v současné době je v podstatě dokončena,
rekultivované území je navráceno do přírodního prostředí

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K
CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA
VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Kromě již výše uvedených požadavků PÚR ČR a ZÚR ÚK je v rámci tohoto hodnocení
posuzován vztah k následujícím cílům celostátních a krajských koncepcí.
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních
požadavcích v potřebném rozsahu promítá do krajských dokumentů a odráží se v cílech,
které jsou v těchto dokumentech uvedeny.
Územní plán je nástrojem pro vymezování ploch a linií daného zaměření, nikoliv nástrojem
pro aplikaci opatření organizačního charakteru. Z tohoto pohledu jsou také vnímány možné
aplikace dále uváděných dokumentů.
a) Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje
Pro danou koncepci jsou požadavky stanovené v rámci POH kraje nerelevantní, resp. jejich
naplňování zůstává v porovnání s platnou ÚPD beze změny.
Opatření jsou převážně organizačního charakteru a nemají přímou vazbu na územní plány
obcí. Systém nakládání s odpady zůstává beze změn, jeví se jako vyhovující. Ve městě je
zajištěn dostatečný počet shromažďovacích míst odpadů, jsou zde k dispozici i sběrné dvory,
nejsou navrhovány nové plochy pro ukládání odpadů.
b) Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje
a
c) Program ke zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
-

-

-

Snižování prvotních i druhotných prachových částic PM10 jejich záchytem u
zdroje, údržbou manipulačních ploch i komunikací, zatravňováním nebo
zpevněním sprašovaných ploch.
Vymisťovat aktivity potenciálně uvolňující prach mimo obytné území (odklonění
tranzitní dopravy mimo centra obcí, odstraňování bodových závad na
komunikacích).
Snižování vlivů stávajících průmyslových a energetických stacionárních zdrojů.
Snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků.
Prioritou jsou dopravní řešení, která by vedla k omezení imisních koncentrací
jak PM10, tak benzo(a)pyrenu a arsenu - volit co nejjednodušší a nejkratší
dopravní napojení všech rozvojových ploch a zvyšovat podle možnosti plynulost
dopravy, zlepšit možnosti parkování a zatraktivnit hromadnou dopravu včetně
ekologizaci pohonných hmot, což napomůže omezení produkce oxidů dusíku
z dopravy, podpořit cyklistiku.

Konkrétní opatření pro splnění požadavků Programu CZ04 jsou uvedena v kapitole III.
Opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v zóně CZ04. Část těchto opatření je
organizačního charakteru, jsou zde ale i opatření realizovatelná v rámci ÚP (např. zajištění
odstavných parkovišť, výsadba liniové zeleně, podpora pěší a cyklistické dopravy, zvyšování
podílu zeleně, budování obchvatů obcí apod.).
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Koncepce obsahuje plochy, jejichž realizace by měla potenciálně vést ke zhoršení ovzduší
v řešeném území a okolí (plochy pro těžký průmysl), lze také očekávat lokální příspěvky
k imisním koncentracím škodlivin ze související dopravy zejména podél dopravních tras.
V rámci ploch bude zajištěn dostatečný počet parkovacích míst a jsou navrženy nové plochy
pro pozemní parkoviště.
Koncepce vytápění v rámci města zůstává beze změn (řešené území je plynofikováno).
S žádným z výše uvedených dokumentů a cílů přijatých na vnitrostátní úrovni není návrh ÚP
v rozporu.
d) Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012 - 2020
 Podporovat obnovu a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze,
remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní louky atd.).
 Podporovat význam zvláště chráněných území a ekologických sítí (zejména ÚSES)
pro migraci složek biodiverzity.
 Podporovat ekologicky šetrnou dopravu, zejména v chráněných krajinných oblastech
a národních parcích.
 Zlepšit retenční funkci krajiny diverzifikací využíváním krajiny a krajinných prvků a
odstraněním melioračních úprav v zemědělsky neperspektivních částech krajiny.
 Prosadit v kulturní krajině účinná protipovodňová opatření s využitím přirozených
hydroekologických funkcí.
 Usměrňovat a regulovat cestovní ruch, sportovní aktivity a dopravu do méně citlivých
(zranitelných) a ochranářsky méně významných oblastí.
 Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesů jako minimální základ pro uplatňování
potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa
Cíle jsou v ÚP promítnuty a hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
e) Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020







Obnova a zlepšování kvality území s poškozeným životním prostředím
Preventivní opatření proti přírodním a antropogenním rizikům v ohrožených územích
Ochrana přírodních zdrojů, přírody a krajiny a využívání přírodního a krajinného
potenciálu
Pokračování v odstraňování starých ekologických zátěží včetně revitalizace objektů
brownfields
Omezování znečišťování ovzduší s důrazem na snižování emisí v zatížených
regionech ze stacionárních zdrojů a z mobilních zdrojů v intravilánech měst
Omezování negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (hluk, prach – budování stěn,
přeložky komunikací atd.)

Cíle jsou v ÚP promítnuty a hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
f)

Program rozvoje venkova ČR





Přispět k zemědělskému využívání půdy ve znevýhodněných oblastech.
Ochrana biodiverzity.
Trvale udržitelné využití zemědělské půdy.

Cíle jsou v ÚP promítnuty a hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
g) Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny
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Obnovit přirozené hydro-ekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny
odolávat a přizpůsobovat se očekávaným
klimatickým změnám, zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku,
zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost
vodních a mokřadních ekosystémů obnovením volné prostupnosti vodního prostředí
a omezit jeho další fragmentaci;
Zabezpečit ochranu půdy jako nezastupitelného a neobnovitelného přírodního zdroje;
Zajistit vyšší kvalitu života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků
do struktury sídel.

Cíle jsou v ÚP promítnuty a hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
h) Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR







Zlepšování podmínek pro zdravý život.
Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace.
Upevňování územní soudržnosti.
Zvyšování kvality života obyvatel území.
Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity.
Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví.

Cíle jsou v ÚP promítnuty a hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
i)

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti



Podporovat obnovu a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze,
remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní louky atd.).
Podporovat význam zvláště chráněných území a ekologických sítí (zejména ÚSES)
pro migraci složek biodiverzity.
Podporovat ekologicky šetrnou dopravu, zejména v chráněných krajinných oblastech
a národních parcích.
Zlepšit retenční funkci krajiny diverzifikací využíváním krajiny a krajinných prvků a
odstraněním melioračních úprav v zemědělsky neperspektivních částech krajiny.
Prosadit v kulturní krajině účinná protipovodňová opatření s využitím přirozených
hydroekologických funkcí.
Usměrňovat a regulovat cestovní ruch, sportovní aktivity a dopravu do méně citlivých
(zranitelných) a ochranářsky méně významných oblastí.
Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesů jako minimální základ pro uplatňování
potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa.








Cíle jsou v ÚP promítnuty a hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
j)

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje



Ekonomické oživení a zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje s podporou
existujících stabilizovaných podniků a s novými investicemi zejména do zavádění
moderních environmentálně šetrných technologií.
Rozvojem tradičních odvětví primárního sektoru v Ústeckém kraji (zemědělství,
lesnictví, rybolov), zajišťujících udržitelné využívání krajiny, umožnit rozvoj
následného zpracovatelského průmyslu ve venkovských oblastech kraje tak, aby
výsledné produkty určené k místní spotřebě i k exportu měly co největší přidanou
hodnotu.
Vytvoření a rozvoj základní i doplňkové infrastruktury cestovního ruchu včetně
destinačního managementu a příslušných služeb.
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Rozvoj zaměstnanosti a zaměstnavatelnosti občanů v Ústeckém kraji. Průběžně a
systematicky vytvářet podmínky pro zvyšování vzdělanosti a kvalifikace obyvatelstva
Ústeckého kraje v souvislosti se zvýšením konkurenceschopnosti na trhu práce.
Revitalizace obcí a měst Ústeckého kraje s důrazem na obnovu zastaralého
bytového fondu, výstavbu nových bytů a rekonstrukci chátrajících kulturních a
technických památek.
Zvyšování kvality ovzduší v souvislosti s prevencí ochrany zdraví obyvatelstva
snižováním produkce emisí znečišťujících látek ze stacionárních a liniových zdrojů
znečišťování ovzduší.
Efektivní a dostatečně rychlá revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a
objektů (“brownfields”) Ústeckého kraje, sanace starých ekologických zátěží a
omezení živelné výstavby na ”zelené louce” mimo kompaktně zastavěná území měst
a obcí.
Systémem dílčích opatření a kontinuální péčí dlouhodobě zajistit zlepšení
ekologických funkcí krajiny Ústeckého kraje.
Zlepšení přístupu obcí k integrované ochraně životního prostředí.
Vytvoření managementu udržitelného rozvoje pro zajištění provázanosti ekonomické,
sociální a environmentální oblasti strategických rozvojových dokumentů a pro
koordinaci plnění jejich cílů.

Relevantní cíle jsou v ÚP promítnuty a hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
k) Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 - 2020











Snížit podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z celkové rozlohy kraje.
Snížit emise škodlivých látek.
Dobudovat a zkvalitnit systém cyklotras.
Snížit celkovou rozlohu nevyužívaných, zdevastovaných ploch a objektů
(“brownfields”).
Snížit rozlohu nově zastavovaných ploch na území kraje.
Zvýšit podíl obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci s
koncovou čistírnou odpadních vod.
Zvýšit celkovou plochu mimoletní zeleně.
Zvyšování kvality ovzduší.
Revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů a sanace starých
ekologických zátěží.
Podpoření ekologické funkce krajiny.

Relevantní cíle jsou v ÚP promítnuty a hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
l)

Program rozvoje města Litvínov na období od 2014 do 2020







zastavit úbytek obyvatel,
zlepšit podmínky pro podnikání ve městě,
eliminovat dopravní omezení města,
zlepšit stav životního prostředí,
zmírnit sociální problémy na sídlišti Janov

Relevantní cíle jsou v ÚP promítnuty, některé z cílů ale nepřísluší územnímu plánování
(zmírnění problémů sídliště Janov). Hodnocený ÚP je s danou koncepcí v souladu.
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM
ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA
UPLATNĚNA POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE.
3.1. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území
Město Litvínov se nachází v severozápadní části Ústeckého kraje, rozloha území je 4070 ha,
k 1. 1. 2017 zde žilo 24 308 obyvatel. Průměrná nadmořská výška obce je 338 m n. m. Je
druhým největším městem okresu Most. Leží na úpatí Krušných hor, 10 km severně
od Mostu, 35 km západně od Ústí nad Labem a 100 km severozápadně od Prahy. Zaujímá
rozlohu 40,70 km², má 2 186 domů a žije zde přibližně 24 tisíc lidí. S úzce propojeným
okolím ale počet obyvatel čítá až 40 tisíc
Městem prochází silnice I/27 z Mostu. Z této komunikace se v Litvínově odpojuje silnici
II/271, která vede směrem Klíny a Mníšek (hraniční přechod do Německa).
Město tvoří 12 částí, převážně prostorově srostlých. Horní Litvínov jako centrální část celého
území města zahrnuje zařízení občanského vybavení – pro správu, obchod, služby, kulturu a
vzdělávání, tělovýchovu a sport. Výrobní areály a další plochy pro průmysl jsou
koncentrovány především v jižní části města. Druhou nejvýznamnější částí města je
z prostorového i funkčního hlediska Chudeřín, která představuje smíšené sídlo kombinující
bydlení, základní vybavenost, výrobu i drobné živnostenské provozy. Místní části Písečná,
Lounice, Horní Ves, Křížatky jsou orientovány čistě na bydlení.
Na území města je patrný velký vliv palivoenergetického a chemického průmyslu. Ve volné
krajině převažuje zemědělské využívání především v jižní části zájmového území. Značná
část zemědělských ploch zůstává ležet ladem a je tak využívaná extenzivně.
Obr. 1 Situační mapa polohy zájmového území Litvínova

Zdroj: textová část www.wikipedieorg.
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Geologické a geomorfologické poměry
Celé řešené území z hlediska geomorfologického spadá do:
- provincie Česká vysočina
- soustavy Krušnohorské
- oblasti Podkrušnohorská oblast
- celku Mostecká pánev
- podcelku Chomutovsko-teplická pánev
Území je tvořeno Krušnohorským krystalinikem, jež náleží do krystalinika Českého masivu.
Metamorfované horniny lze rozčlenit na šedé (krystalické břidlice) a červené ruly (migmatity
a ortoruly). Významné zastoupení v geologickém složení představují vrstvy tvořené
sedimenty. Tj. sedimenty splachové (zvětraliny vulkanických hornin, jíly, tufy), jezerní (jíly,
jílovce, písky) a sedimenty náplav. Výsledná uhelná sedimentace poté představuje
nejvýznamnější zdroj nerostných surovin v oblasti.
Geologické poměry jsou v řešeném území složité. Ve svazích nad Krušnohorským zlomem
je horninové prostředí tvořeno prekambrijskými metamorfovanými horninami – středně
zrnitým muskovitem – nevýrazně porfyrickým biotitickým metagranitem, středně zrnitým
muskovitembiotitickou ortorulou s reliktními granitovými strukturami, granitovými porfyry, v
prohlubních – roklích se nacházejí deluviální hlinito-kamenité sedimenty (Šumná, Horní Ves).
Hlubší zaříznuté rokle ve svazích jsou pokryty deluviofluviálními sedimenty - písčité hlíny a
písky s příměsí úlomků hornin. Při východním okraji města jsou svahy tvořeny středně
zrnitým muskovitem – slabě migmatitizovanou biotitickou pararulou.
Jižní část území v oblasti pánve je silně ovlivněna povrchovou těžbou hnědého uhlí.
Nacházejí se zde masivní výsypky hnědouhelných dolů a antropogenní navážky. Nadložní
vrstvy jsou tvořeny kvartérními uloženinami pleistocénu - proluviálními písčitými štěrky a
terciérní jíly miocénu svrchní části mosteckého souvrství.
Značná část řešeného území spadá do poddolovaných území, která zasahují zejména do
jižní části stabilizované zástavby sídel Janov, Hamr, Chudeřín i Horní Litvínov, včetně
historického centra města.
Na území města Litvínov se nachází velké plochy po ukončené těžbě hnědého uhlí. Jedná
se zejména o výsypky Růžodolská, Hornojiřetínská a bývalého lomu Most. V těchto
lokalitách se nachází sesuvná a poddolovaná území. Poddolovaná území zasahují téměř
celý prostor jižně od ul. Podkrušnohorská, poddolované území lokálního významu je
evidováno v území mezi částmi Horní Ves a Šumná. Potenciální sesuvy jsou vázány
výhradně na jižní část území, zpravidla na lokality dřívější těžby. Jedná se zejména o prostor
nad a pod průmyslovou zónou Záluží podél silnice I/27, lokalitu Hamr, severní okraj bývalé
Hornojiřetínské výsypky a zahrádkovou osadu Pod Osadou na jihovýchodním okraji
Litvínova.
Dále se na území města nachází chráněná ložisková území, dobývací prostor a ložiska
nerostných surovin, související s těžbou hnědého uhlí, v následujícím rozsahu:
CHLÚ

Louka u Litvínova, Most

DP

Komořany u Mostu, Záluží u Litvínova, Dolní Litvínov, Lom II, Dolní Jiřetín, Kopisty
I, Kopisty II, Most

ložiska
nerostných
surovin

Záluží u Litvínova-Kolumbu, Louka u Litvínova - Pluto, Most, Kopisty-Julius 3, Lom
u Mostu - Kohinoor, Dolní Litvínov, Kopisty-Mistr Jan Hus, Komořany, Dolní Jiřetín
Centrum

Po stránce hydrogeologické severní část území leží hydrogeologickém rajónu Krystalinika
Krušných hor. Hlavní oběh podzemní vody je vázán v horninách proterozoika a paleozoika.
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V jižní části území – v oblastech důlní děl je přirozený oběh podzemní vody pozměněn.
Území náleží do hydrogeologického rajónu Mostecká pánev – severní část. Hlavní oběh
podzemní vody je vázán v terciárních a křídových pánevních sedimentech.
Severní část správního území spadá do CHOPAV Krušné Hory.
Obr. 1 Zákres CHOPAV Krušné Hory

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Do severní části území zasahují ochranná pásma vodních zdrojů.
Obr. 3 Zákres vymezení ochranných pásem vodních zdrojů

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
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Klimatické poměry
Klima
Řešené území je dle Quittovy klasifikace v jižní části součástí skupiny teplých klimatických
oblastí, konkrétně oblasti T2. Tyto oblasti se vyznačují vyššími průměrnými teplotami
vzduchu a nižším úhrnem srážek. Morfologickým zlomem, který zásadněji ovlivňuje
klimatické podmínky je až masiv Krušných hor.
Teplejší podnebí podkrušnohorských pánví sebou přináší déle trvající léta s mírnějšími
zimami. Roční průměrná maxima mohou přesahovat 33°C, minima poté zpravidla neklesají
pod –17°C. Tento fakt se posléze promítá do počtu letních (min. denní maxima 25°C),
mrazových (denní minima pod 0°C) a ledových dní (dny s celodenním mrazem a teplotními
maximy pod 0°C).
Intenzita atmosférických srážek vykazuje spíše nižší hodnoty, tj. průměrných ročních a
denních úhrnů.
Klimatická charakteristika oblasti
Klimatická charakteristika oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C
Počet mrazivých dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
V severní části spadá území do oblasti chladné. modelované
s vyšší nadmořskou výškou.

T2
50 – 60
160 – 170
120 - 130
30 – 40
-2 - -3
18 – 19
8–9
7–9
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50
podkrušnohorským klimatem

Obr. 4 Klimatické oblasti dle https://geoportal.gov.cz
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Odborný odhad větrné růžice pro oblast Litvínova (Bucek, 2018)

Hydrologie
Územím protéká řada vodotečí, většinou s vyhlášených záplavovým územím včetně aktivní
zóny. Tato záplavová území zasahují i do zastavěné části města.
Drobné vodní toky spadají do dílčího povodí Bíliny a hlavního povodí Labe.
Území je odvodňováno toky:
– Bílý potok, 1–14 –01-0200, 1-14-01-0220, 1-14-01-0221
– Loupnice 1-14-01-016
– Divoký potok, 1-14-0210
– Radčický potok, 1-14-01-0611
– Lomský potok, 1-14-01-0613
– Jiřetínský potok, 1-14-01-0171
– Šramnický potok, 1-14-01-0174
– Černický potok, 1-14-01-0173
Obr. 5 Zákres záplavových území

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Pedologické poměry
Řešené území spadá do klimatického regionu 1, 2 a 7 s charakteristikou:
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Půdy v řešeném území náleží převážně do hlavních půdních jednotek:
20 Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i
pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních
sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně
skeletovité, často i slabě oglejené
22 Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo
písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející
32 Kambizemě
modální
eubazické
až
mezobazické na hrubých zvětralinách,
propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně
ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím
klimatu
39 Litozemě modální na substrátech bez rozlišení, s mělkým drnovým horizontem s výchozy
pevných hornin, zpravidla 10 až 15 cm mocným, s nepříznivými vláhovými poměry
40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s
různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici
50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných
horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až
středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
54 Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě
pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu
a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a
tercierní uloženiny), těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi
Velkoplošná zvláště chráněná území
V řešeném území se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné území.
Maloplošná zvláště chráněná území
Přímo v řešeném území se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ).
V blízkosti hranice řešeného území se nachází přírodní památka (PP) Kopistská výsypka. PP
Kopistská výsypka byla vyhlášena 17.10.2013 na ploše 19,6703 ha. Předmětem ochrany je
biotop a populace čolka velkého.
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Obr. 6: Maloplošná zvláště chráněná území ve vztahu k zájmovému území (zdroj: Geoportál
AOPK ČR, ČÚZK).

Památné stromy
V zájmovém území se nachází šest památných stromů, skupin či stromořadí.
- jírovec maďal u vily RICO (v zahradě bývalé továrny)
- lípa srdčitá u vily RICO (v zahradě bývalé továrny)
- lípy u Božích muk v Horní Vsi v Litvínově (v centru obce u sochy sv. Jana Nepomuckého)
- lípy u Božích muk v Janově (poblíž silnice Horní Jiřetín - Litvínov)
- lípy v Janově, ulice Křižatecká (v zahradě u č.p. 120)
- stromořadí dubů na hrázi Šidlovského rybníka
Území soustavy Natura 2000
Do severního okraje zájmového území zasahuje EVL Východní Krušnohoří (CZ0424127),
jihozápadně od zájmového území se nachází EVL Kopistská výsypka (CZ0423216). Některé
návrhové plochy zasahují do území EVL Východní Krušnohoří. Krajský úřad Ústeckého kraje
svým stanoviskem dle §45i ZOPK nevyloučil vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy
Natura 2000 (č.j. 154737/2016 ze dne 12.10.2016). Ve stanovisku je konkrétně uvedeno, že
z důvodu obecnosti zadání ÚP nebylo možné vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000
posoudit a vliv proto nebyl vyloučen.
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Obr. 7: Poloha řešeného území ve vztahu k evropsky významným lokalitám soustavy Natura
2000 (zdroj: Geoportál AOPK ČR).

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter vzájemně
propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve
třech úrovních – nadregionální, regionální a místní ÚSES.
V řešeném území se vyskytují prvky ÚSES všech tří úrovní. V rámci zpracování územního
plánu byly skladebné části ÚSES regionální a nadregionální úrovně zpřesněny převážně v
souladu s požadavky ZÚR, upraven byl i návrh lokálních prvků ÚSES. Při upřesnění NRBK
K4 MH a MB bylo upřesnění provedeno mírně odchylně od ZÚR tak, aby NRBK
neprocházely zastavěným územím. Toto upřesnění je v souladu s návrhem úpravy NRBK v
aktualizaci ZÚR ÚK.
V řešeném území se vyskytují následující prvky ÚSES:

Nadregionální ÚSES:
- nadregionální biokoridor NRBK K201 Božídarské rašeliniště (70) – Hřenská skalní města
(40)
- nadregionální biokoridor NRBK K4 Jezeří (71) – Stříbrný roh (19) části MH01–08 a části
MB01-04
Regionální ÚSES:
- regionální biokoridor RBK 561 Kopistská výsypka – K4 (části 561/01, 561/02, 561/03)
- regionální biokoridor RBK 584 Libkovice – Niva Bíliny
- regionální biocentrum RBC 022 Lounický vrch
- regionální biocentrum RBC 1351 Pod jeřabinou
- regionální biocentrum RBC 1364 Libkovice
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Lokální ÚSES:
lokální biocentra
- LBC 14
- LBC 11
- LBC 10
- LBC 12
- LBC 13
- LBC 09
- LBC 56102
- LBC 05
- LBC 06
- LBC 04
- LBC 03
- LBC 56101
- LBC K4MH01
- LBC 07
- LBC K4MH02
- LBC K4MH03
- LBC 08
- LBC K4MH05
- LBC K4MH04
- LBC K4MH06
- LBC K4MB01
- LBC K4MB02
- LBC K4MH08
- LBC K4MH09
- LBC 02 Hřeben
- LBC K4MB03
- LBC 01 Loupnice
- LBC K4MB04

lokální biokoridory
- LBK 13-14
- LBK 11-xx
- LBK 10-11
- LBK 11-12
- LBK 12-13
- LBK 13-14
- LBK 9-10
- LBK 56102-9
- LBK 06/15
- LBK 04-05
- LBK 03-09
- LBK 06-07
- LBK 09-10
- LBK 05-06
- LBK 03-04
- LBK 07-08
- LBK 08-xx
- LBK K4MB02-MH03
- LBK 1351-K4MB02
- LBK 02-K4MB03
- LBK 02-K4MB02
- LBK K4MB05-K4MH07
- LBK 01-022
- LBK 1351-01

Významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části
krajiny zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona.
V řešeném území se nenachází registrované VKP.
Přírodní parky
Severní část zájmového území je součástí území přírodního parku Loučenská hornatina.
Území přírodního parku zahrnuje zalesněné příkré svahy Krušných hor členěné hlubokými
údolími s četnými prameništi a toky, podmáčené až rašelinné plochy, rašeliniště, ploché
bezlesé nivy toků, lesní porosty a horské louky.
Migrační prostupnost území
Migračně významná území (MVÚ) zahrnují oblasti stálého výskytu velkých savců i prostory
potřebné k migraci a chrání propustnost krajiny jako celku. Celková rozloha MVÚ je 42 %
území ČR. Požadavkem je, aby hledisko zachování jejich propustnosti bylo jedním z
důležitých kritérií v rámci procesů územního plánování.
Dálkové migrační koridory (DMK) jsou vedeny uvnitř MVÚ a představují prostory pro zajištění
alespoň minimální průchodnosti krajiny. Jsou reprezentovány osou a bufferem o šířce 250 m
na každou stranu (intravilány obcí jsou z DMK) vyčleněny. Jsou vymezeny v místech, která
jsou v současnosti stále ještě průchozí, přičemž se často jedná o poslední možnosti, kudy
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mohou velcí savci projít. Pokud je DMK přerušen bariérou, označuje se tato lokalita jako
místo kritické. Přitom je podmínkou, že kritická místa je možné technicky reálnými prostředky
zprůchodnit. Místa, která jsou dnes průchozí, ale s velkým omezením, jsou na mapě
vyznačena jako místa problémová. Požadavkem pro ochranu DMK je, že v nich nesmí být
povolovány žádné stavby, které by snížily migrační prostupnost koridoru. Celková délka
vymezených DMK v ČR je 10 060 km.
Severně od zájmového území prochází jeden dálkový migrační koridor (DMK) vymezený
Agenturou ochrany přírody a krajiny. Severozápadní část zájmového území je součástí
migračně významného území – viz následující obrázek.
Obr. 8: Poloha řešeného území ve vztahu k dálkovým migračním koridorům a migračně
významným územím (podkladová data: ČÚZK, AOPK).

Nemovité kulturní památky v řešeném území:
V řešeném území se nachází nemovité kulturní památky, nachází se zde také památky
místního významu a architektonicky významné objekty, které však nejsou evidovány.
Konkrétně se na území města Litvínov nachází tyto nemovité kulturní památky:
k.ú. Horní Litvínov
42407/5-358 zámek Valdštejnů
zámek čp. 1 (st.p.č. 327)
zámecký park (p.p.č. 340/1, 2460/1, 2460/9, 2460/10, 2460/13, 2838, 2839)
43129/5-359 kostel archanděla Michaela s farou
kostel archanděla Michaela (st.p.č. 1)
schodiště ke kostelu (p.p.č. 2476/2)
fara čp. 38 (st.p.č. 2)
socha - sv. Jan Nepomucký (st.p.č. 2)
43383/5-360 činžovní dům - kolektivní čp. 1580, 1581 (st.p.č. 2012/1, 2012/2, 2012/3)
42344/5-361 socha - Herkules (z Duchcova) (p.p.č. 3/1)
42289/5-364 stará radnice čp. 40 (st.p.č. 59)
43731/5-366 pohřební kaple Valdštejnů (st.p.č. 1335)
43483/5-5049 soubor soch - sv. Felix, sv. Oldřich, lobkovický erb (st.p.č. 1)
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42470/5-5060 sloup Nejsvětější Trojice (z Libkovic) (p.p.č. 3/1)
43428/5-5061 pomník manufakturního způsobu výroby z roku 1815 (p.p.č. 329/1)
44027/5-5333 městský dům čp. 506, Smetanova ulice (st.p.č. 53)
84991/5-5333 činžovní dům čp. 518, Smetanova ulice (st.p.č. 51)
84992/5-5333 činžovní dům čp. 519, Smetanova ulice (st.p.č. 50)
84993/5-5333 činžovní dům čp. 520, Smetanova ulice (st.p.č.49)
84994/5-5333 činžovní dům čp. 540, Smetanova ulice (st.p.č. 48/1)
44028/5-5334 činžovní dům čp. 512, Tržní ulice (st.p.č. 121)
84995/5-5334 činžovní dům čp. 513, Tržní ulice (st.p.č. 120)
44029/5-5335 sanatorium - bývalá ozdravovna
bývalá panská lesovna čp.274, 275 (st.p.č. 672/3, 672/2)
bývalé obytné stavení lesovny čp. 541 (st.p.č. 673)
bývalá hornická ozdravovna čp. 661, 662 (st.p.č. 671/5, 671/4)
51954/5-5930 činžovní dům čp. 343, náměstí Míru (st.p.č.15)
100577 městský dům čp. 19, Mostecká ulice (st.p.č. 313)
100584 vila čp. 308, Podkrušnohorská ulice (st.p.č. 451)
103764 vila čp. 525 se zahradou, Tržní ulice (st.p.č. 123, 125)
k.ú. Janov u Litvínova
43116/5-341 socha - sv. Jan Nepomucký (p.p.č. 180)
43551/5-342 sousoší - Nejsvětější Trojice (p.p.č. 229/1)
43051/5-343 zámeček Michny u Vacínova
zámeček čp. 2 (st.p.č. 1/1)
vrátnice čp. 151 (st.p.č. 3)
vrátnice čp. 152 (st.p.č. 2)
ohradní zeď (st.p.č. 1/1, p.p.č. 1, 5/1, 5/2, 8, 10/2, 16)
stáje čp. 154 (st.p.č. 1/3)
chlévy čp. 153 (st.p.č 1/2)
stodola I. (st.p.č. 1/1)
stodola II. (st.p.č. 1/1)
socha - Panna Marie (st.p.č. 1/1)
zahrada (p.p.č. 1)
44031/5-5337 milník (p.p.č. 1065/1)
100991 venkovský dům čp. 3 Loupnická ulice (st.p.č.4/2)
k.ú. Lounice
42697/5-5079 přehrada - Janovská vodní nádrž (st.p.č.24-hráz, p.p.č.166/3-vodní plocha)
k.ú. Růžodol
51076/5-5909 hlubinný uhelný důl JULIUS III
jámová budova s těžní věží a oběhem vozů (st.p.č. 90)
strojovna a původní kotelna (st.p.č. 91)
jámová budova s těžní věží vodní jámy a strojovnou (st.p.č. 91)
torzo komína (st.p.č. 93)
dva objekty kolonie (st.p.č. 104, 105)
k.ú. Šumná u Litvínova
44030/5-5336 textilní továrna „Marbach+Riecken“ (RICO)
tovární hala I, čp. 4 (st.p.č. 40/1)
tovární hala II, III, ohradní zeď a oplocení (st.p.č.40/1)
vila čp. 2 (st.p.č. 69)
oplocení (p.p.č. 248/1)
Ve městě je vyhlášena městská památková zóna Litvínov – osada.
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Typologie krajiny:
Dle Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje se území města nachází na rozhraní tří
krajinných celků (KC): KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí, KC Severočeské
nížiny a pánve a KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území.
Dle reliéfu spadá krajina do oblasti výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů (13),
krajin bez vymezeného reliéfu (0), těžebních krajin (10), krajin zaříznutých údolí (15) a krajin
plošin a pahorkatin (1).
Obr. 9 Zákres krajin podle reliéfu

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Podle využití se jedná o krajinu lesní (L), lesozemědělskou (M), bez vymezeného pokryvu
(X) a urbanizovanou (U).
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Obr. 10 Zákres krajin podle využití

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Staré ekologické zátěže
Dle mapového celostátního portálu SEKM jsou v posuzované oblasti evidovány staré
ekologické zátěže, z nichž jedna – bývalý důl Rudý Sever – je řešena v rámci plochy P05.

3.2 Vývoj území, pokud by nebyl uplatněn navrhovaný územní plán
Bez uplatnění územního plánu by nedošlo k novým záborům půdy a nezvýšila by se intenzita
dopravy související s obsluhou nově navrhovaných ploch.
Současně by také nedošlo k zapracování cílů aktualizované PÚR ČR do územního plánu,
což by mohlo vést k problémům při realizaci záměrů nadmístního významu.
Nerealizování koncepce by také vedlo k zachování současného nežádoucího stavu
z hlediska průchodu silnice I/27 městem či nedostatečně kapacitní železnice a postupného
úbytku obyvatelstva z důvodu absence vhodných pracovních příležitostí i zatíženého
životního prostředí.
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY.
Zemědělská půda (vliv realizace ÚP bude mírně negativní vlivem nových záborů půdy)
Půdní podmínky v oblasti jsou z hlediska klimatických regionů i hlavních půdních jednotek
poměrně pestré. V řešeném území jsou v návaznosti na zástavbu zastoupeny půdy zejména
nižších tříd ochrany. Bližší charakteristika půd byla vymezena v předchozí kapitole.
Druhy pozemků v řešeném území

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12.
2016
4 069,67
410,34
118,65
128,01
31,84
131,84
3 659,34
1 486,29
59,18
180,54
1 933,32

31. 12.
2017
4 069,67
410,10
118,51
127,95
31,84
131,81
3 659,57
1 501,32
59,20
178,73
1 920,32

Zdroj tabulky: ČSÚ

PUPFL (realizace ÚP nebude mít významný vliv)
Lesnatost území je střední, činí cca 36,9 % z celkové rozlohy.
Kvalita ovzduší (realizace ÚP bude mít mírný negativní vliv)
V současné době se kvalita ovzduší v území pohybuje v následujících hodnotách (dle
ČHMÚ, průměrné údaje za 2012-2016):
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Obr. 11 A-D Imisní situace
PM10 µg/m3, roční průměr

NOx, µg/m3, roční průměr

Územní plán Litvínov - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

36
PM10 µg/m3, 36. nejvyšší denní hodnota

Benzo(a)pyren, ng/m3, roční průměr

Z údajů ČHMÚ vyplývá, že v řešeném území jsou překračovány imisní limity pro
benzo(a)pyren a pro PM10 - denní, u ostatních škodlivin jsou imisní limity splněny.
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Hluková zátěž (realizace ÚP bude mít mírný negativní i mírně pozitivní vliv)
Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu především městského prostředí a je
považován za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav
obyvatel. Důsledkem hlukové zátěže je zvyšování celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch
spánku, poškozování sluchu i chorobných změn krevního tlaku.
V Ústeckém kraji, v souladu s obecným trendem, stoupá role silniční dopravy jako hlavního
zdroje hluku. Zvýšením její intenzity lze vysvětlit postupný nárůst denní i noční hlučnosti
podél komunikací. Průběh silničních tras je patrný z následujícího obrázku (www.rd.cz):
Obr. 12 Zákres dopravní situace

Hlavní dopravní cestou je silnice I/27, u níž dle sčítání dopravy v roce 2016 intenzita dopravy
dosahovala souhrnné hodnoty cca od 6000 do 13000 vozidel/24 hodin, z toho 700-1300
vozidel představovala těžká nákladní doprava. V řešeném území vede tato silnice převážně
mimo plochy pro bydlení. Další významnou silnicí je II/271, která již obytnou částí protahuje.
Obecně lze konstatovat, že doprava v Litvínově je převážně cílová, tranzitní doprava je
minimální, a proto lze jen velmi těžko omezení průjezdu Litvínovem řešit.
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI.
Voda
Odběry vod (vliv realizace ÚP bude mírně negativní vlivem zvýšeného odběru vod)
Způsob zásobování vodou zůstane beze změn, zdroje vody pro zásobování veřejného
vodovodu i pro nové rozvojové plochy jsou dostatečné.
Odkanalizování města (vliv realizace ÚP bude mírně negativní vlivem zvýšené produkce
odpadních vod)
Koncepce odkanalizování města zůstane bez podstatných změn. Město má zavedenu
pseudojednotný systém odkanalizování na městkou ČOV, který bude o nových lokalit
důsledně oddílný, postupně podle možností bude přecházeno na oddílný systém i u stávající
zástavby.
Dešťové vody budou zasakovány nebo odváděny přes retenční objekty.
Záplavová území (vliv realizace ÚP bude nulový až mírně pozitivní)
Řešeným územím protéká řada drobných vodotečí s vyhlášeným záplavovým územím a
zasahuje sem záplavové území zvláštní povodně pod vodní nádrží Janov, což částečně
limituje navrhování nových rozvojových ploch.
V rámci realizace ÚP se předpokládá revitalizace části zatrubněného Bílého potoka.
Dopravní, hlukové a imisní zatížení, veřejné zdraví (vliv realizace ÚP bude mírně negativní
vlivem nárůstu obslužné dopravy a vlivem nových ploch pro výrobu)
Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, správní území města spadá mezi území, v nichž
jsou překračovány imisní limity pro PM10-denní a benzo(a)pyren, a to přes značné zlepšení
kvality ovzduší v uplynulých letech.
Hluková zátěž území pochází omezeně ze silniční a železniční dopravy a má spíše
obtěžující charakter než zdravotně závadný (hlukové limity mohou být v blízkosti
významných dopravních tahů lokálně překročeny, pravděpodobně ale nikoliv v nočních
hodinách).
Koeficient ekologické stability (KES) (vliv realizace ÚP bude spíše neutrální)
Správní území Litvínova má KES 0,82 (jeden z nejnižších v ORP Litvínov). To je dáno
vysokým ostatních ploch a nízkým podílem významných přírodních limitů.
Realizace Koncepce by znamenala nevýznamné snížení KES s ohledem na převedení
pozemků zemědělské půdy na pozemky zastavěné.
Hodnocení ekologické stability v rámci ORP Litvínov (zdroj: ÚAP ORP Litvínov)
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EVL a PO, zvláště chráněná území (vliv realizace ÚP bude mírně negativní)
Do EVL Východní Krušnohoří jsou navrhovány některé menší plochy (převzaté z platného
ÚP), které mohou mít mírně negativní vliv.
Biologická hodnota a biodiverzita území (vliv realizace ÚP bude nulový)
Do řešeného území nezasahují kromě již zmíněné EVL Východní Krušnohoří žádná
ochranářsky nebo biologicky cenná území ani významné migrační koridory, území pro
umístění rozvojových ploch nemá vysokou biodiverzitu. Biodiverzita nebude realizací ÚP
dále negativně ovlivněna, spíše díky stabilizaci a doplnění ÚSES může dojít k jejímu
mírnému posílení.
ÚSES (vliv realizace ÚP bude mírně pozitivní)
Koncepce nemá negativní vliv na funkčnost lokálního nebo vyššího ÚSES, pozitivně se
projeví stabilizace, upřesnění a doplnění ÚSES.
Krajinný ráz (vliv realizace ÚP bude nulový)
Nové rozvojové plochy jsou navrhovány výhradně v návaznosti na stávající zástavbu, nejsou
navrženy odloučené plochy. Krajinný ráz se s realizací ÚP nezmění.
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH
(VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU,
PŮDU, VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ
DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU
VČETNĚ VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ).
Koncepce je řešena invariantně.
6.1 Hodnocení navrhovaných ploch a skupin ploch
V této kapitole jsou komentovány všechny plochy, které jsou v prostorové kolizi s evropsky
významnými lokalitami, prvky ÚSES, přírodními biotopy či se nacházejí v jejich bezprostřední
blízkosti, nebo plochy a koridory, které by mohly mít významný negativní vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví. Komentovány jsou i některé plochy antropogenního charakteru,
které mají význam pro ochranu přírody a krajiny – např. se na nich nachází potenciálně
vhodné biotopy pro některé druhy bioty.
Plochy nebo koridory, které zde nejsou výslovně uvedeny, nemají významný negativní vliv
na žádnou ze sledovaných složek životního prostředí a jejich vlivy jsou zahrnuty do
kumulativních vlivů koncepce jako celku. Vlivy jednotlivých ploch na půdu jsou komentovány
souhrnně v kapitole 6.2 Kumulativní vlivy koncepce - vlivy na půdu.

Územní plán Litvínov - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

41
Místní část Křížatky
Obr. 13: Plochy Z01, Z02, Z03 a P01 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj:
HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

Pozn.: zeleně šrafovaným polygonem je zakreslena území EVL Východní
Krušnohoří

Z01, Z02 (SV) – Plochy smíšené obytné – venkovské

Plochy se nacházejí v prolukách zástavby v místní části Křížatky, jedná se o plochy
převzaté z platného územního plánu. Na ploše Z01 se nachází kulturní louka s prvky
ovsíkových a horských trojštětových luk a několik starých ovocných stromů –
zejména třešní a hrušní. Luční porost je však částečně ruderalizovaný, zejména
v místě dřívějších terénních úprav. Ve východní části plochy Z01 se nachází torzo
stavby, okraj louky přiléhající ke komunikaci je využíván pro parkování vozidel.
V severozápadní části plochy Z02 se nachází starý třešňový sad (biotop X13) zarůstající
náletovými dřevinami (topol osika, javor klen, hloh jednoblizný, líska obecná). V jihovýchodní
části plochy převažuje sečený luční porost s prvky horských trojštětových a ovsíkových luk.
V lučním porostu se vyskytuje řebříček obecný (Achillea millefolium), tomka vonná
(Anthoxanthum odoratum), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kontryhel (Alchemilla
sp.), zvonek rozkladitý (Campanula patula), kostřava červená (Festuca rubra), kopretina bílá
(Leucanthemum vulgare), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), kakost luční (Gerenium
sylvaticum), zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), starček lesní (Senecio ovatus), rozrazil
rezekvítek (Veronica chamaerdrys), aj.
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Na obou plochách se nachází několik různě starých mravenišť, většina nebyla v době
průzkumu osídlena, část byla rozrušena.
Realizace obou ploch bude mít nulový až mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. Z hlediska
vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví jsou
negativní vlivy těchto ploch jednotlivě zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení
kumulativních vlivů koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších
podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Foto 1: Pohled na plochu Z01 od jihovýchodu.

Foto 2: Pohled plochu Z02 od jihovýchodu.
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Z03 (SV) – Plocha smíšená obytná - venkovská
Jedná se o plochu převzatou platného ÚP města Litvínov, která částečně zasahuje do území
EVL Východní Krušnohoří – viz obrázek výše. Severní a střední část plochy je oplocena a
částečně zastavěna. Luční porost v severní části plochy je využíván jako intenzivní pastvina
(biotop X5 s prvky T1.1), částečně jako zahrada (biotop X3). Luční porost v jižní části plochy
je dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2012 klasifikován jako kvalitní
biotop T1.1 – Mezofilní ovsíkové louky s prvky biotopu T1.2 – Horské trojštětové louky. Dle
aktuálního průzkumu tato klasifikace odpovídá aktuálnímu stavu lučního porostu. V porostu
se vyskytuje řebříček obecný (Achillea millefolium), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum),
ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kontryhel (Alchemilla sp.), zvonek rozkladitý
(Campanula patula), kostřava červená (Festuca rubra), medyněk vlnatý (Holcus lanatus),
krvavec toten (Sanguisorba officinalis), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), jitrocel
kopinatý (Plantago lanceolata), šťovík kyselý (Rumex acetosa), jetel luční (Trifolium
pratense), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), vikev ptačí (Vicia cracca) a několik jedinců
koprníku štětinolistého (Meum athamanticum), který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
v platném znění ohroženým druhem.
Severní a východní okraj plochy zasahuje do okraje lesního porostu, který je dle oficiální
vrstvy mapování biotopů z roku 2012 klasifikován jako kvalitní biotop L5.4 – Acidofilní bučiny.
Dle aktuálního průzkumu tato klasifikace odpovídá aktuálnímu stavu lučního porostu.
Biotop L5.4, resp. přírodní stanoviště 9110, je předmětem ochrany EVL Východní
Krušnohoří. V lučním porostu se místy vyskytuje krvavec toten, který je živnou rostlinou dvou
předmětů ochrany EVL Východní Krušnohoří – modráska bahenního a modráska
očkovaného. Vliv této plochy na lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v naturovém
hodnocení návrhu ÚP (Banaš 2018).
Plocha se nachází na území přírodního parku Loučenská hornatina a v bezprostřední
blízkosti RBC 022 Lounický vrch. Výstavba na této ploše nebude mít vliv na funkci tohoto
regionálního biocentra. Před zahájením výstavby doporučujeme na ploše provést
aktuální botanický a entomologický průzkum ve vegetačním období. Budoucí výstavbu
na ploše a otázku druhové ochrany dle §56 zák. 114/1992 Sb., v platném znění konzultovat s
příslušným orgánem ochrany přírody. Celkově bude mít realizace výstavby na této ploše
mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní
vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví jsou negativní vlivy této plochy zanedbatelné a jsou
zahrnuty do vyhodnocení kumulativních vlivů koncepce jako celku. Realizaci plochy je
doporučeno v dalším projednávání ÚP zvážit, zpracovatelka SEA plochu k realizaci
doporučuje.
Foto 3: Pohled na severní část plochy Z03, na které se nachází zástavba a intenzivní
oplocené pastviny.
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Foto 4: Pohled jižní část plochy Z03.

P01 (SV) – Plocha smíšená obytná – venkovská
Plocha přestavby se nachází v proluce zástavby v místní části Křížatky, jedná se o plochu
převzatou z platného územního plánu. Na částečně oplocené ploše se nachází stávající
stavby, zahrady rodinných domů a extenzivní sady. Realizace této plochy je z hlediska
ochrany přírody a krajiny nekonfliktní. Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní
vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví je vliv této plochy zanedbatelný a je zahrnut do
vyhodnocení kumulativních vlivů koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci
bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Šumná u Litvínova
Obr. 14: Plochy Z04 a Z08 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj:
HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

pozn. zeleně šrafovaným polygonem je zakreslena území EVL Východní Krušnohoří

Z04 (SV) – Plocha smíšená obytná – venkovská
Plocha je převzata z platného územního plánu, je oplocena a nachází se v proluce stávající
rozvolněné zástavby. Na ploše se nachází rodinný dům, stavby zemědělského charakteru a
několik vzrostlých dřevin (zejména ovocných). Luční porost je využíván jako pastvina, dle
oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR je luční porost klasifikován jako biotop T1.1 –
mezofilní ovsíkové louky. Severozápadní okraj plochy, který zasahuje do prostoru EVL
Východní Krušnohoří, je porostlý okrajem acidofilní bučiny (biotop L5.4). Realizací výstavby
na této ploše dojde záboru části uvedených přírodních biotopů. Biotop L5.4, resp. přírodní
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stanoviště 9110, je předmětem ochrany EVL Východní Krušnohoří. Vliv této plochy na
lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v naturovém hodnocení návrhu ÚP (Banaš
2018). Plocha se nachází na území přírodního parku Loučenská hornatina. Celkově bude mít
plocha mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy této plochy zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
Foto 5: Pohled na oplocenou plochu Z04 od západu.

Z08 (SV) – Plocha smíšená obytná – venkovská
Jedná se o plochu převzatou z platného ÚP města Litvínov, která se nachází na území EVL
Východní Krušnohoří – viz obrázek výše. Jedná se o svažitý místy mírně podmáčený luční
porost s malým remízkem náletových dřevin.
Luční porost je dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2012 klasifikován jako
biotop T1.5 – vlhké pcháčové louky. V původním mapování z roku 2002 byl luční porost
klasifikován jako méně kvalitní biotop T1.2 – Horské trojštětové louky. V porostu se vyskytuje
řebříček obecný (Achillea millefolium), psárka luční (Alopecurus pratensis), ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), kontryhel (Alchemilla sp.), krvavec toten (Sanguisorba officinalis),
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), šťovík kyselý (Rumex acetosa), jetel luční (Trifolium
pratense), rdesno hadí kořen (Bistorta major), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), vikev
ptačí (Vicia cracca) a několik jedinců koprníku štětinolistého (Meum athamanticum), který je
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění ohroženým druhem. Ve vlhkých místech
dominuje skřípina lesní (Scirpus sylvaticus). Při aktuálním průzkumu byl luční porost
klasifikován jako mozaika biotopů T1.2 – horské trojštětové louky a T1.5 – vlhké pcháčové
louky, podél komunikace a místech dřívějších terénních úprav je luční porost ruderalizovaný.
V remízku v severovýchodním okraji plochy dominuje bříza bělokorá (Betula pendula).
Biotop T1.2, resp. přírodní stanoviště 6520, je předmětem ochrany EVL Východní
Krušnohoří. V lučním porostu se místy hojně vyskytuje krvavec toten, který je živnou
rostlinou dvou předmětů ochrany EVL Východní Krušnohoří – modráska bahenního a
modráska očkovaného. Vliv této plochy na lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen
v naturovém hodnocení návrhu ÚP (Banaš 2018).
Plocha se nachází na území přírodního parku Loučenská hornatina. Před zahájením
výstavby doporučujeme na ploše provést aktuální botanický a entomologický průzkum ve
vegetačním období. Budoucí výstavbu na ploše a otázku druhové ochrany dle §56 zák.
114/1992 Sb., v platném znění konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. Realizace
výstavby na této ploše bude mít mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy této plochy zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
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vlivů koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
Foto 6: Pohled na plochu Z08 od jihozápadu.

Obr. 15: Plochy Z05, Z06 a Z07 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj:
HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).
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pozn. zeleně šrafovaným polygonem je zakreslena území EVL Východní Krušnohoří

Z05 (SV) – Plocha smíšená obytná – venkovská
Jedná se o plochu převzatou z platného ÚP města Litvínov, která se z části nachází na
území EVL Východní Krušnohoří – viz obrázek výše. Nejjižnější část plochy je již
v současnosti zastavěna, navazující část louky je využívána jako pastvina, střední část
plochy je porostlá náletovými dřevinami (dominuje javor klen a bříza bělokorá). Luční porost
v severní části plochy je částečně oplocený, pravidelně obhospodařovaný, část je využívána
jako zahrada.
Luční porosty na ploše jsou dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2012
klasifikovány jako biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové. V porostu se vyskytuje řebříček obecný
(Achillea millefolium), psárka luční (Alopecurus pratensis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum
elatius), kontryhel (Alchemilla sp.), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata), šťovík kyselý (Rumex acetosa), jetel luční (Trifolium pratense),
kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), aj.
V lučním porostu se místy vyskytuje krvavec toten, který je živnou rostlinou dvou předmětů
ochrany EVL Východní Krušnohoří – modráska bahenního a modráska očkovaného. Vliv této
plochy na lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v naturovém hodnocení návrhu ÚP
(Banaš 2018).
Plocha se nachází na území přírodního parku Loučenská hornatina. Realizace výstavby na
této ploše bude mít mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy této plochy zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
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Foto 7: Pohled na jižní část plochy Z05.

Z06 (SV) – Plocha smíšená obytná – venkovská
Jedná se o plochu převzatou z platného ÚP města Litvínov, která se z části nachází na
území EVL Východní Krušnohoří – viz obrázek výše. Plocha je oplocena a využívána jako
pastvina, nachází se na ní drobné stavby a několik vzrostlých ovocných dřevin. V okrajích
plochy se nachází několik vzrostlých dřevin.
Luční porost na ploše je dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2012
klasifikovány jako biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové. V porostu se vyskytují běžné druhy
ovsíkových luk.
V lučním porostu se místy vyskytuje krvavec toten, který je živnou rostlinou dvou předmětů
ochrany EVL Východní Krušnohoří – modráska bahenního a modráska očkovaného Vliv této
plochy na lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v naturovém hodnocení návrhu ÚP
(Banaš 2018).
Plocha se nachází na území přírodního parku Loučenská hornatina. Realizace výstavby na
této ploše bude mít mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy této plochy zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
Foto 8: Pohled na plochu Z06.
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Z07 (SV) – Plocha smíšená obytná – venkovská
Jedná se o oplocenou plochu převzatou z platného ÚP města Litvínov, která se nachází na
území EVL Východní Krušnohoří – viz obrázek výše.
Luční porosty na ploše jsou dle oficiální vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2012
klasifikovány jako biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové. V porostu se vyskytují běžné druhy
ovsíkových luk. Jihovýchodní okraj plochy zasahuje do porostu acidofilní bučiny (biotop
L5.4).
Biotop L5.4, resp. přírodní stanoviště 9110 je předmětem ochrany EVL Východní Krušnohoří.
V lučním porostu se místy vyskytuje krvavec toten, který je živnou rostlinou dvou předmětů
ochrany EVL Východní Krušnohoří – modráska bahenního a modráska očkovaného. Vliv této
plochy na lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v naturovém hodnocení návrhu ÚP
(Banaš 2018).
Plocha se nachází na území přírodního parku Loučenská hornatina. Realizace výstavby na
této ploše bude mít mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy této plochy zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
Foto 9: Pohled na plochu Z07 od jihu.
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Janov u Litvínova
Obr. 16: Plochy Z09-Z12 a P02 na leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic
s.r.o. 2018, ČÚZK).

pozn. zeleně šrafovaným polygonem je zakreslena území EVL Východní Krušnohoří

Z09, Z10, Z12, P02 (BI) – Bydlení v rodinných domech
Jedná se převážně o plochy převzaté z platného ÚP města Litvínov, plocha Z12 je
vymezena nově. Plocha Z09 okrajově zasahuje do území EVL Východní Krušnohoří – viz
obrázek výše.
V porostech dominují ranně sukcesní druhy dřevin – bříza bělokorá (Betula pendula), líska
obecná (Corylus avellana), habr obecný (Caprinus betulus), bez černý (Sambucus nigra),
růže šípková (Rosa canina) aj. V podrostu se vyskytuje bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), starček lesní (Senecio ovatus), orsej jarní (Ficaria verna), ostružiník (Rubus
sp.), aj. Lokality postupně od roku 2003 zarůstají náletovými dřevinami (biotop X12). Dříve
na plochách převažovaly luční porosty – viz starší letecké snímky území. Na ploše Z10 se
nachází několik starých ovocných dřevin. Plocha Z12 je převážně porostlá náletovými
dřevinami, v porostu dřeviny jsou patrné navážky a skládky stavebních materiálů a odpadu.
Jihovýchodní část plochy je oplocena, z části zastavěna a využívána jako zahrada (biotop
X1, X12). Plocha P02 je pokryta převážně navážkou, její povrch je částečně disturbovaný a
bez vegetace. Zarůstá náletovými dřevinami, ruderální vegetací a v její střední části se
nachází kompaktní porost křídlatky (Reynoutria sp.) – mozaika biotopů X1, X6, X7 a X12.
Vliv plochy Z09 na lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v naturovém hodnocení
návrhu ÚP (Banaš 2018).
Porosty náletových dřevin a křoviny na plochách představují potenciální hnízdní biotop celé
řady ptáků, zejména drobných pěvců. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny z ploch odstranit
mimo vegetační období. V okolí ploch se nachází dostatek jiných vhodných biotopů pro
hnízdění. Realizace výstavby na těchto plochách by v případě akceptace tohoto opatření
měla nulový až mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy těchto ploch jednotlivě zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení
kumulativních vlivů koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších
podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Z11 (BI) – Bydlení v rodinných domech
Jedná se o plochu převzatou z platného ÚP města Litvínov. Plocha okrajově zasahuje do
území EVL Východní Krušnohoří – viz obrázek výše. Jedná se extenzivně využívaný luční
porost k rekreaci obyvatel blízké zástavby. Na ploše se nachází několik pěšin, řada ohnišť
apod. V lučním porostu se nachází několik různě starých mravenišť, část z nich není
osídlena, část byla v minulosti vandalizována. Dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku
2012 je luční porost klasifikován jako biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky. V lučním
porostu se vyskytují běžné druhy ovsíkových luk – např. řebříček obecný (Achillea
millefolium), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum
elatius), kontryhel (Alchemilla sp.), zvonek rozkladitý (Campanula patula), kostřava červená
(Festuca rubra), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), jitrocel kopinatý (Plantago
lanceolata), kakost luční (Gerenium sylvaticum), zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), kozí
brada (Tragopogon sp.), starček lesní (Senecio ovatus), rozrazil rezekvítek (Veronica
chamaerdrys), aj.
Místy je porost ruderalizovaný a dominují v něm kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vratič
obecný (Tanacetum vulgare) a ostružiník (Rubus sp.). Rozptýleně na ploše roste několik
starých ovocných dřevin, okraje zarůstají náletovými dřevinami – dominuje bříza a dub letní –
mozaika biotopů T1.1, X1, X7, X12 a X13.
Vliv této plochy na lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v naturovém hodnocení
návrhu ÚP (Banaš 2018).
Staré ovocné stromy, náletové dřeviny a křoviny na ploše představují potenciální hnízdní
biotop celé řady ptáků, zejména drobných pěvců. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny z ploch
odstranit mimo vegetační období. V okolí ploch se nachází dostatek jiných vhodných
biotopů pro hnízdění. Realizace výstavby na ploše by v případě akceptace tohoto opatření
měla nulový až mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. Z hlediska vlivů na ovzduší,
povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví jsou negativní vlivy této
plochy zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních vlivů koncepce jako
celku. Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové
části ÚP.
Foto 10: Pohled na plochu Z09 zarůstající
břízou bělokorou.

Foto 11: Pohled do interiéru porostu
náletových dřevin na ploše Z10.
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Foto 12: Pohled na plochu Z11.

Foto 13: Pohled na jihovýchodní část plochy
Z12.

Foto 14: Pohled na centrální část plochy
P02.

Foto 15: Pohled na porost křídlatky na ploše
P02.
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Obr. 17: Plochy Z13 a P03 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj:
HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

Z13 (BI) – Bydlení v rodinných domech
P03 (SO) – plocha smíšená obytná - předměstská
Jedná se o plochy převzaté z platného ÚP města Litvínov. Plocha Z13 je porostlá náletovými
dřevinami, dominuje javor mléč (Acer platanoides). Plocha P03 je téměř celá zastavěna, jižní
okraj je porostlý náletovými dřevinami. Plocha P03 se nachází na území přírodního parku
Loučenská hornatina a v bezprostřední blízkosti RBC 022 Lounický vrch. Výstavba na této
ploše nebude mít vliv na funkci tohoto regionálního biocentra, nedochází k prostorové ani
funkční kolizi. Plocha Z13 zasahuje do území přírodního parku Loučenská hornatina
částečně. Celkově bude mít realizace výstavby na těchto plochách nevýznamný vliv na
přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy těchto ploch zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
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Obr. 2: Plochy Z14 a Z36 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV
Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

Z14 (BI) – Bydlení v rodinných domech
Z36 (ZV) – veřejná prostranství – veřejná zeleň
Jedná se o plochy převzaté z platného ÚP města Litvínov. Plochy jsou oploceny, východní
část je již v současnosti zastavěna. Jihozápadní část plochy Z14 je porostlá náletovými
dřevinami. Celkově bude mít realizace výstavby na těchto plochách nevýznamný vliv na
přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy těchto ploch zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
Foto 16: Pohled plochu Z14 ze stávající komunikace.

.
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Obr. 3: Plocha Z15 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV Czech
Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

Z15 (RZ) – Rekreace v zahrádkových osadách
Jedná se o plochu převzatou z platného ÚP města Litvínov. Na ploše se nachází kulturní
louka, v okrajích zarůstá náletovými dřevinami. Místy se nachází navážky zeminy zarůstající
ruderální vegetací (mozaika biotopů X1, X5, X6, X7 a X12). Porosty náletových dřevin a
křoviny představují potenciální hnízdní biotop celé řady ptáků, zejména drobných pěvců.
Z tohoto důvodu je nutné dřeviny z plochy odstranit mimo vegetační období. V okolí
plochy se nachází dostatek jiných vhodných biotopů pro hnízdění. Realizace výstavby na
této ploše by v případě akceptace tohoto opatření měla nevýznamný vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy této plochy zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Nejvýznamnějším negativním vlivem této plochy je zábor půdy
více než 7 ha, což lze akceptovat s přihlédnutím k účelu využití této plochy na zahrádkovou
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osadu, kde je zemědělské využití přednostní. Plocha je doporučena k realizaci bez
dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Foto 17: Pohled plochu Z15 od východu.

X05 – PX.k – koridor pro umístění vedení cyklostezky
Obr. 20: Koridor X05 na leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.
2018, ČÚZK).

Jedná se o nově navržený koridor pro umístění cyklostezky v trase bývalé vlečky. Těleso
původní železniční dráhy je aktuálně zarostlé náletovými dřevinami (biotop X12). Jsou
zachovány původní stavební prvky dráhy – mostní opěry, propustky atp. Koridor cyklostezky
kolmo kříží trasu regionálního biokoridoru RBK 561/02 a dva místní biokoridory LBK 03-04 a
LBK 03-09. V souvislosti s realizací tohoto záměru nelze očekávat snížení migrační
prostupnosti těchto prvků ÚSES.
Realizace výstavby cyklostezky v trase bývalé dráhy bude mít nevýznamný vliv na přírodu a
krajinu, z hlediska ovlivnění veřejného zdraví je její realizace pozitivní. Koridor je
doporučen k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Foto 18: Pohled na původní mostní opěry v trase koridoru X05.

Foto 19: Pohled na trasu koridoru X05 porostlou náletovými dřevinami.
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Hamr u Litvínova
Velmi rozsáhlá rozvojová oblast Litvínova s návrhem plošně významných zastavitelných
ploch.
Obr.21: Plochy Z16, Z17, Z18, P05 a P06 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj:
HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).
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Z16 (SO) – plocha smíšená obytná – předměstská
Z17 (PX) – veřejná prostranství – komunikace
Z18 (TI) – technická infrastruktura
P05 (SK) – Plocha smíšená obytná – komerční
Plochy Z16, Z17 a P05 jsou převzaty z platného ÚP města Litvínov. Plocha Z18 je navržena
nově, nachází se na ní hustý porost náletových dřevin s dominancí topolu (Populus sp.). Na
plochách Z16 a Z17 se nachází luční porost zarůstající keři a náletovými dřevinami
(dominuje růže šípková a bez černý). Na ploše Z16 se nachází četné navážky zemin a
stavebních materiálů. Na ploše P05 se nachází průmyslový areál zarůstající náletovými
dřevinami. Plochy Z16, Z18 a P05 se nachází v bezprostřední blízkosti lokálního biocentra
LBC 03, ale výstavba v těchto plochách nebude mít na funkčnost tohoto prvku ÚSES žádný
vliv. Porosty náletových dřevin a křoviny na plochách představují potenciální hnízdní biotop
celé řady ptáků, zejména drobných pěvců. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny z ploch
odstranit mimo vegetační období. V okolí ploch se nachází dostatek jiných vhodných
biotopů pro hnízdění. Realizace výstavby na těchto plochách by v případě akceptace tohoto
opatření měla nevýznamný vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy těchto ploch zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
Foto 20: Pohled na plochu Z16 od východu.

Foto 21: Pohled na plochu Z18 od západu.
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Místní část Písečná
Obr.22: Plochy Z19 a Z20 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV
Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

Z19 (PX) – veřejná prostranství – komunikace
Z20 (BI) – bydlení v rodinných domech
Plocha Z20 je převzata z platného ÚP města Litvínov, plocha Z19 je navržena nově. Plochy
se nachází v proluce zástavby a jsou zarostlé náletovými dřevinami (biotop X12). V místě
plochy Z19 se nachází stávající nezpevněná komunikace. Plochy se nachází na území
přírodního parku Loučenská hornatina. Realizace výstavby na těchto plochách bude mít
nevýznamný vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy těchto ploch zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních
vlivů koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
Obr. 4: Plochy Z21 a Z22 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku
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Z21,Z22 (BI) – Bydlení v rodinných domech
Jedná se o plochy převzaté z platného ÚP města Litvínov. Na ploše Z21 se nachází
částečně oplocený luční porost s několika ovocnými dřevinami. Luční porost je dle vrstvy
mapování biotopů AOPK ČR z roku 2012 klasifikován jako biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové
louky. V lučním porostu se vyskytují běžné druhy ovsíkových luk – např. řebříček obecný
(Achillea millefolium), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), ovsík vyvýšený
(Arrhenatherum elatius), kontryhel (Alchemilla sp.), zvonek rozkladitý (Campanula patula),
kostřava červená (Festuca rubra), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata), kakost luční (Gerenium sylvaticum), zlatobýl obecný (Solidago
virgaurea), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaerdrys), aj. Plocha při okrajích zarůstá
náletovými dřevinami - mozaika biotopů T1.1, X1, X7 a X12.
Na ploše Z22 se nachází mozaika lučních porostů, náletových dřevin a lesního porostu
v severní části plochy. Luční porost je dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2012
klasifikován jako biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky, vyskytují se v něm běžné druhy
ovsíkových luk. Lesní porost je klasifikován jako acidofilní bučiny – biotop L5.4. V souvislosti
s realizací záměru dojde k záboru části těchto přírodních biotopů.
Plochy se nachází na území přírodního parku Loučenská hornatina. Staré ovocné stromy,
náletové dřeviny a křoviny na plochách představují potenciální hnízdní biotop celé řady
ptáků, zejména drobných pěvců. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny z ploch odstranit mimo
vegetační období. V okolí ploch se nachází dostatek jiných vhodných biotopů pro hnízdění.
Realizace výstavby na těchto plochách by v případě akceptace tohoto opatření měla nulový
až mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy těchto ploch jednotlivě zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení
kumulativních vlivů koncepce jako celku. Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších
podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Foto 22: Pohled na plochu Z21 s ovocnými
dřevinami.

Foto 23: Pohled na plochu Z22 zarůstající
náletem.
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Horní Litvínov
Obr. 23 Plochy Z29-Z31, Z44 a P25 na leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV Czech
Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

Z29, Z30, P25 (BI) – bydlení v rodinných domech
Z31, Z44 (VL) – lehký průmysl
Plochy jsou převzaty z platného ÚP města Litvínov. Na plochách se nachází ruderalizované
luční porosty zarůstající keři a náletovými dřevinami (dominuje růže šípková a bez černý).
Plocha Z31 se nachází v bezprostřední blízkosti místního biokoridoru LBK 06-07. Výstavba
na této ploše nebude mít vliv na funkci tohoto prvku ÚSES, nedochází k prostorové ani
funkční kolizi. Porosty náletových dřevin a křoviny na plochách představují potenciální
hnízdní biotop celé řady ptáků, zejména drobných pěvců. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny
z ploch odstranit mimo vegetační období. V okolí ploch se nachází dostatek jiných
vhodných biotopů pro hnízdění. Realizace výstavby na těchto plochách by v případě
akceptace tohoto opatření měla nevýznamný vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy ploch Z29, Z30 a P25 zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení
kumulativních vlivů koncepce jako celku. U ploch Z31, Z44 je možno očekávat mírně
negativní vliv na hlukovou i imisní situaci v území, případně i zvýšenou produkci odpadních
vod a nároky na energie či negativní vlivy zvýšené obslužné dopravy. Tyto vlivy bude nutno
v rámci územního a stavebního řízení vyhodnotit na základě znalosti konkrétních aktivit
umisťovaných v plochách (v současné době se jedná o podmínky vyžadované obecně
závaznými právními předpisy, proto nejsou uváděny jako podmínky SEA pro realizaci ploch).
Všechny uvedené plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad
rámec výrokové části ÚP.
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Foto 24: Pohled na plochu Z31 od severovýchodu.

Obr. 24: Plocha Z32 na hlavním výkresu ÚP a leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV
Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

pozn. zeleně šrafovaným polygonem je zakreslena území EVL Východní Krušnohoří

Z32 (DS) – Silniční doprava
Jedná se o plochu převzatou z platného ÚP města Litvínov, která se nachází na území EVL
Východní Krušnohoří – viz obrázek výše. Plocha je určena pro parkoviště v ul.
Podkrušnohorská a přispěje ke snížení deficitu parkovacích kapacit v této části města,
zejména pro potřeby návštěvníků koupaliště.
Dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR z roku 2012 je lesní porost klasifikován jako biotop
L5.4 – acidofilní bučiny. Jedná se o lesní světlinu a degradovaný lesní porost na okraji
zástavby. Centrální část plochy postupně zarůstá břízou bělokorou (Betula pendula), vrbami
(Salix sp.), olší lepkavou (Alnus glutinosa), osikou (Populus tremula), klenem (Acer
pseudoplatanus), aj. Ve střední části se nachází stará trouchnivějící rozpadající se vrba
(Salix sp.). V lesním okraji se nachází několik starých dřevin buk lesní (Fagus sylvatica), dub
letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
V podrostu se vyskytuje bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), starček hajní (Senecio
ovatus), orsej jarní (Ficaria verna), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vratič obecný
(Tanacetum vulgare), ostružiník (Rubus sp.), aj.
Biotop L5.4, resp. přírodní stanoviště 9110 je předmětem ochrany EVL Východní Krušnohoří.
Vliv této plochy na lokality soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v naturovém hodnocení
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návrhu ÚP (Banaš 2018). Plocha se nachází na území přírodního parku Loučenská
hornatina.

Vzrostlé dřeviny a křoviny na ploše představují potenciální hnízdní biotop celé řady
ptáků, včetně druhů hnízdících ve stromových dutinách. Z tohoto důvodu je nutné
dřeviny z plochy odstranit mimo vegetační období a pokud je to možné, zachovat
maximum starých vzrostlých dřevin v lesním okraji. Realizace výstavby na této ploše
bude mít mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou negativní vlivy této plochy hodnoceny jako malé s ohledem na skutečnost, že vozidla
v současné době nevhodně v okolí parkují a zřízení parkoviště tuto situaci vyřeší. Hlukové
ani emisní vlivy nebudou mít dosah k obytné zástavbě. Z hlediska eliminace negativních
vlivů plochy na povrchové a podzemní vody je třeba zvolit vhodné stavební řešení, zejména
záchyt případných úkapů provozních náplní z vozidel (odlučovač ropných látek – jedná se o
standardní vybavení obdobných ploch). Plocha je doporučena k realizaci bez dalších
podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Foto 25: Pohled na centrální část plochy Z32.

Foto 26: Stará rozpadající se vrba na ploše Z32.
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Obr. 25: Plochy Z33-Z35, Z37-Z40 a P15 na leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV Czech
Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

Z33 (OS) – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Z34, Z35, Z37 (BI) – bydlení v rodinných domech
Z38 (DS) – silniční doprava
Z39 (OH) – občanské vybavení – hřbitovy
Z40 (VD) – drobná a řemeslná výroba
Většina plochy je převzata z platného ÚP města Litvínov. Drobná plocha Z38 je navržena
nově pro umístění okružní křižovatky na styku ulic Lomská a Polní včetně všech ploch
staveb, součástí a příslušenství nezbytných k realizaci této stavby, plocha Z35 je doplněním
velkého rozvojového území pro bydlení. Na plochách se nachází ruderalizované luční
porosty zarůstající keři a náletovými dřevinami. Na nově vymezené ploše Z35 se nachází
deponie zemin a skládky biologického odpadu z navazujících zahrádek. Mezi plochami Z34 a
Z37 je vedena trasa lokálního biokoridoru LBK 08-XX. Výstavba na těchto plochách může
částečně ovlivnit uvedený biokoridor - možné snížení migrační prostupnosti lesního celku.
Porosty náletových dřevin a křoviny představují potenciální hnízdní biotop celé řady ptáků,
zejména drobných pěvců. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny z ploch odstranit mimo vegetační
období. V okolí ploch se nachází dostatek jiných vhodných biotopů pro hnízdění. Realizace
výstavby na plochách Z34 a Z37 bude mít mírně negativní vliv na přírodu a krajinu.
Realizace výstavby na plochách Z33, Z35, Z38, Z39 a Z40 by v případě akceptace výše
uvedeného opatření měla nevýznamný vliv na přírodu a krajinu.
Z hlediska vlivů na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a veřejné zdraví
jsou v porovnání se současným stavem negativní vlivy všech těchto ploch jednotlivě
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zanedbatelné a jsou zahrnuty do vyhodnocení kumulativních vlivů koncepce jako celku.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části
ÚP.
Foto 27: Pohled na plochu Z35 od jihu.

Foto 28: Pohled na plochu Z37 od severovýchodu.
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Plochy průmyslu v jižní části území
Obr. 26: Plochy Z41, Z42 a Z43 na leteckém snímku (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic
s.r.o. 2018, ČÚZK).

Z41, Z42 (VT) – těžký průmysl
Z43 (VL) – lehký průmysl
Plochy jsou převzaty z platného ÚP města Litvínov. Na plochách se nachází ruderalizované
luční porosty zarůstající keři a náletovými dřevinami, na části plochy se nachází souvislé
porosty náletových dřevin. Plochy jsou ovlivněny dřívějšími těžebními pracemi, jsou značně
disturbované, na části se nacházejí navážky a výsypky. Plochy jsou částečně zpevněné. V
ploše Z41 se nachází několik vodních nádrží různých velikostí. Severní část plochy Z41
zasahuje do rekultivovaného území – Růžodolská výsypka, kde byly v minulosti provedeny
lesnické rekultivace po dřívější povrchové těžbě. Jihovýchodní okraj plochy Z41 zasahuje
do bezprostřední blízkosti regionálního biocentra RBC 1364. Výstavba na této ploše nebude
mít vliv na funkčnost tohoto prvku ÚSES. Nedochází k prostorové a funkční kolizi.
Porosty náletových dřevin a křoviny na plochách představují potenciální hnízdní biotop celé
řady ptáků, zejména drobných pěvců. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny z ploch odstranit
mimo vegetační období. V okolí ploch se nachází dostatek jiných vhodných biotopů pro
hnízdění. Četné vodní plochy na plochách Z41 a Z42 představují potenciálně vhodný biotop
pro řadu obojživelníků. V plochách se vyskytují antropogenní stanoviště v různém stádiu
sukcese, část ploch má již nyní polopřírodní charakter. Realizace výstavby na těchto
plochách bude mít mírně až významně negativní vliv na přírodu a krajinu. Míra vlivu závisí na
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rozsahu záboru ploch pro výstavbu, načasování prací apod. Budoucí záměry na těchto
plochách budou pravděpodobně posouzeny dle zák. 100/2001 Sb., v platném znění,
případně budou jejich vlivy vyhodnoceny v dokumentaci pro územní a stavební řízení. Při
schvalování výstavby v těchto plochách bude nutné věnovat zvýšenou pozornost
minimalizaci vlivu výstavby na biotu na plochách. Před zahájením výstavby je v plochách
nutné provést aktuální biologický průzkum ve vegetačním období. Budoucí konkrétní
výstavbu v plochách a otázku druhové ochrany dle §56 zák. 114/1992 Sb., v platném znění
je nutno konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.
U uvedených ploch těžkého i lehkého průmyslu lze očekávat významné negativní vlivy na
další složky životního prostředí, zejména na ovzduší (vliv technologických emisí a emisí ze
související dopravy, hlukovou situaci (vliv hluku z provozu strojů, pojezdu po venkovních
manipulačních plochách, vliv související dopravy), na povrchové a podzemní vody (odběry
vod pro technologii, produkce odpadních technologických vod, riziko znečištění při úniku
závadných látek). Rizikové z hlediska ohrožení podzemních a povrchových vod a z hlediska
nárazového negativního vlivu na veřejné zdraví může být i skladování většího množství
nebezpečných látek, zejména při případném požáru. Uvedené plochy jsou ale navrženy
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a v návaznosti n stabilizované plochy průmyslu,
proto lze jejich realizaci akceptovat.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části
ÚP.
Foto 29: Pohled na severní část plochy Z41.

Foto 30: Pohled na zpevněné plochy v severní části
plochy Z41.
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Foto 31: Pohled na travnaté plochy zarůstající
náletem ve střední části plochy Z41.

Foto 32: Pozůstatky dřívější těžby na ploše Z41.

Foto 33: Jedna z mnohých vodních nádrží na ploše
Z41.

Foto 34: Pohled na severní část plochy Z43.

Územní plán Litvínov - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

71
Chudeřín u Litvínova, Horní Litvínov
Obr. 28: Plochy Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28 a P13-14 v hlavním výkresu (zdroj:
HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018, ČÚZK).

Z23 – veřejná komunikace
Z24 – lehký průmysl
Z25 – občanské vybavení komerční
Z26 – občanské vybavení komerční
Z27 – občanské vybavení komerční
Z28 – lehký průmysl
P13 – silniční doprava
P14 – lehký průmysl
Vesměs se jedná o plochy, které jsou v souladu s ÚPO Litvínova. Poloha na křížení dvou
nejvýznamnějších dopravních os - silnice I/27 a silnice II/271 a přímo na vstupu do města ve
směru od Chomutova a Mostu je strategickým místem pro rozvoj komerčních a výrobních
aktivit, navazujících již na stabilizované plochy stejného nebo obdobného využití. Tento trend
již byl zahájen realizací supermarketu Lidl a zahradnického centra. Díky přímé vazbě na
nadřazené dopravní tahy nebude mít obsluha nových zařízení negativní dopady na obytné
území města.
Jedná se o soubor ploch, které budou generovat zvýšené negativní vlivy na ovzduší a
hlukovou situaci (zejména z důvodu související osobní i nákladní dopravy), případně i na
povrchové a podzemní vody. Tyto vlivy ale budou generovány mimo obytné plochy, jejich vliv
na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví bude tedy minimální a může být způsoben
pouze související dopravou z města k daným plochám.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části
ÚP.
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Významné přestavbové plochy v zástavbě města
P07 – plocha smíšená předměstská
Plocha směřuje k doplnění souvislého pásu zástavby po severní hraně ul. Chudeřínská, je
převzata z platného ÚP. Negativní vlivy plochy na všechny složky životního prostředí jsou
s ohledem na její velikost zanedbatelné a jsou zahrnuty v hodnocení kumulativních vlivů
koncepce jako celku.
Plocha je doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Obr. 29: Plocha P07 v hlavním výkresu (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018,
ČÚZK).

P09 – bydlení v rodinných domech
P10 – plocha smíšená obytná – předměstská
P11 – plocha míšená obytná komerční
P12 – plocha smíšená obytná komerční
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Obr. 30: Plochy P09-P12 v hlavním výkresu (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.
2018, ČÚZK).

Plochy v k.p. Horní Litvínov a Chudeřín u Litvínova jsou převážně nově navrhovány pro
zástavbu v prolukách. Negativní vlivy ploch na všechny složky životního prostředí jsou
s ohledem na jejich velikost a umístění zanedbatelné a jsou zahrnuty v hodnocení
kumulativních vlivů koncepce jako celku.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části
ÚP.
P16 – silniční doprava
Plocha je určena pro parkoviště v ulici K. Světlé pro obyvatele přilehlých bytových domů.
S ohledem na již existující dopravu je plocha bez významných negativních vlivů a je
doporučena k realizaci bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Obr. 31: Plocha P16 v hlavním výkresu (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018,
ČÚZK).

Horní Litvínov – okolí ul. Žižkova, Hamerská, Podkrušnohorská
P17 – plocha smíšená obytná - městská
P19 – plocha smíšená obytná – městská
P20 - plocha smíšená obytná – předměstská
P21 – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
P22 – bydlení v rodinných domech
P23 – občanské vybavení - komerční
Obr. 32: Plochy P17, P19-P23 v hlavním výkresu (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic
s.r.o. 2018, ČÚZK).

Plochy jsou zčásti převzaty z platného ÚP, z větší části jsou nově navrženy.
Plocha P21 bude realizována v návaznosti na stávající sportovní areál (fotbalové hřiště a
skatepark) a směřuje k vytvoření celoměstského sportovního zařízení a navíc se nachází
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v dobře dostupné poloze ve vnitřní části města. Negativní vlivy této plochy jsou malé, souvisí
zejména s obslužnou dopravou návštěvníků.
Plocha P23 může generovat zvýšené rušivé vlivy zejména ze související dopravy.
Vlivy ostatních ploch jsou zanedbatelné.
Plochy jsou doporučeny k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
Drobné plochy P18 pro doplnění areálu sportovního zařízení, P24 pro parkoviště v ul.
Gorkého, P25 pro bydlení v rodinných domech a P26 pro veřejné prostranství jsou svým
umístěním, účelem využití a rozsahem nevýznamné a jejich vlivy jsou zahrnuty do
kumulativních vlivů koncepce jako celku.
Koridory dopravní a technické infrastruktury
X01 koridor pro zkapacitnění silnice I/27 v úseku Most-Litvínov
Koridor je vymezen v souladu s ÚPO města Litvínov, je v celém rozsahu převzat ze Změny
č. 12 ÚP města Litvínov. Jedná se o koridor pro zkapacitnění silnice I/27 v úseku Most –
Litvínov, včetně všech ploch staveb, součástí a příslušenství nezbytných k realizaci této
stavby, jehož realizace vyplývá ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „ZÚR
ÚK“). Koridor je v ZÚR ÚK sledován jako VPS - g1; úsek Most - Litvínov, zkapacitnění.
Koridor vede v celé trase mimo obytnou zástavbu ani se k ní nepřibližuje na vzdálenost, kde
by bylo možno očekávat zvýšené negativní vlivy. Negativní vlivy koridoru jsou zanedbatelné,
neboť je veden ve stávající stopě, což eliminuje jak zábory půdy, tak fragmentaci území.
Koridor je doporučen k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
X02 – silnice II/254, obchvat Lomu
Koridor je vymezen pro silnici II/254, jižní obchvat Lomu, včetně všech ploch staveb,
součástí a příslušenství nezbytných k realizaci této stavby. Požadavek na řešení jižního
obchvatu Lomu vyplývá ze ZÚR ÚK, které vymezují koridor silniční dopravy nadmístního
významu II/254 Lom, jižní obchvat.
Koridor je v řešeném území veden zcela mimo obytnou zástavbu a jeho vlivy na všechny
složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou kromě zásahu do lesních porostů (cca 0,6 ha
lesy ochranné) a záboru ZPF (cca 0,2 ha půdy IV. tř. ochrany) zanedbatelné. Koridor je
doporučen k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
X03 – Chudeřínská spojka
X04 – jižní obchvat města do Janova
Koridor X03 je vymezen v souladu s ÚPO města Litvínov pro rozšíření komunikačního
systému města Litvínov o novou komunikaci pro zajištění kompletního dopravního propojení
ulic Chudeřínská a U Autodílen a pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy Z24 (tzv.
Chudeřínská spojka).
Hlavním důvodem vymezení koridoru X03 (resp. X04) je potřeba vytvořit paralelní
komunikaci k ulicím Podkrušnohorská a Chudeřínská, které v současné době představují
jediné silniční spojení mezi východní a západní polovinou města. Obě komunikace jsou
z tohoto důvodu z hlediska denních intenzit značně přetížené. Výstavba Chudeřínské spojky
zásadním způsobem odlehčí všem výše uvedeným ulicím z hlediska dopravního zatížení,
čímž mj. dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a pohody bydlení v přilehlých obytných
objektech.
Nově navrhovaná trasa koridoru se dotýká jižního okraje smíšení zástavby Chudeřína – zde
je nutno zajistit dostatečnou protihlukovou ochranu (jedná se o zákonnou podmínku, která
dále není uváděna).
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí není koridor významně problematický –
vzhledem k malé šířce umisťované komunikace a k již existující dopravě nedojde ke
zrychlení odtoku vody z území ani ke zvýšení imisního zatížení města.
Koridor je doporučen k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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Obr. 33: Koridor X03 v hlavním výkresu (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018,
ČÚZK).

Koridor X04
Koridor je vymezen pro silnici II/254, jižní obchvat Lomu, včetně všech ploch staveb,
součástí a příslušenství nezbytných k realizaci této stavby. Požadavek na řešení jižního
obchvatu Lomu vyplývá ze ZÚR ÚK, které vymezují koridor silniční dopravy nadmístního
významu II/254 Lom, jižní obchvat.
Obr. 34: Koridor X04 v hlavním výkresu (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018,
ČÚZK).

Koridor se dotýká navrhované obytné plochy Z16, kde je nutno zajistit protihlukovou ochranu
budoucí zástavby.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí není koridor významně problematický –
vzhledem k malé šířce umisťované komunikace a k významu koridoru pro odvedení již
existující dopravy z obytných částí Lomu nedojde ke zrychlení odtoku vody z území ani ke
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zvýšení imisního zatížení města. Nejvýznamnějším negativním vlivem realizace koridoru je
zábor půdy IV. a V. třídy ochrany v rozsahu cca 1 ha.
Koridor je doporučen k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
X07 – koridor pro elektrifikaci železniční trati č. 134
Koridor je vymezen pro elektrifikaci železniční trati č. 134 včetně všech ploch staveb,
součástí a příslušenství nezbytných k realizaci této stavby. Požadavek na elektrifikaci na
úseku Louka u Litvínova – Litvínov je stanoven v ZÚR ÚK. Současné technické parametry
nedovolují plnohodnotné využití trati. Elektrifikací trati dojde ke zlepšení vnitřních a vnějších
železničních dopravních vztahů oblasti, v rámci prací se předpokládá umístění případně
potřebné protihlukové ochrany. Ostatní negativní vlivy realizace koridoru jsou zanedbatelné.
Koridor je doporučen k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
X06 - koridor pro smyčku vedení VVN 110 kV do TR Litvínov-Hamr
Výstavba nového vedení včetně transformovny zajistí zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti
zásobování města Litvínov elektrickou energií. Záměr je převzat ze ZÚR ÚK, kde je vymezen
jako koridor E3. Vedení je ukončeno u areálu Kovošrotu, kde je v souladu se ZÚR
vybudován nový napájecí uzel-rozvodna s trafostanicí 110/22 kV.
Obr. 35: Koridor X06 v hlavním výkresu (zdroj: HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. 2018,
ČÚZK).

Vlivy realizace koridoru jsou zanedbatelné a spočívají zejména v mírně negativním vlivu na
krajinný ráz z důvodu umístění nadzemního vedení VVN. Záměr nepřechází obytnou
zástavbu, jeho vlivy na veřejné zdraví jsou proto nulová.
Koridor je doporučen k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části ÚP.
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6.2 Kumulativní a synergické vlivy realizace ploch
Navrhované plochy budou mít při jejich realizaci kumulativní vlivy na:
- ovzduší (zejména z důvodu nároků na vytápění jednotlivých staveb a také
předpokládanému navýšení obslužné dopravy, u ploch podnikatelských také
z důvodu technologických emisí), tyto vlivy budou trvalé, v porovnání se současným
stavem nulové až mírně negativní,
- hlukovou situaci (z důvodu předpokládaného navýšení obslužné dopravy, ale i ze
stacionárních zdrojů hluku v plochách pro průmysl, zejména těžký) - tyto vlivy budou
trvalé, mírně negativní,
- potenciální změnu odtokových poměrů srážkových vod (z důvodu zastavění nebo
zpevnění nové výměry dosud volných pozemků) - tyto vlivy budou trvalé, mírně
negativní, je možno je minimalizovat důsledným vyžadováním zasakování dešťových
vod, s ohledem na poměrně malý počet nově navrhovaných ploch jsou tyto vlivy
akceptovatelné,
- nároky na odběry vod a produkci splaškových vod, tyto vlivy budou trvalé, mírně
negativní,
- nároky na odběry el. energie, zemního plynu a dalších médií, tyto vlivy budou trvalé,
mírně negativní,
- omezeně na krajinný ráz, což se projeví jen velmi omezeně u koridoru X06 pro
vedení VVN a u několika plošně významných zastavitelných ploch - dojde k rozšíření
zástavby proti současnému stavu, ale nebudou vznikat nové krajinné dominanty,
- na migrační potenciál území a na fragmentaci území - projeví se jen zanedbatelným
způsobem, v území nedochází ke vzniku nových ploch ve volné krajině a ani koridory
pro liniové stavby nejsou vedeny ve velké vzdálenosti od stávající zástavby.
Ve všech výše uvedených případech se bude jednat o vlivy trvalé. Přechodnými nebo
krátkodobými vlivy bude vlastní realizace změn (staveb) v území.
Kumulativní a synergické vlivy na biologickou rozmanitost, migrační potenciál území, klima,
hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického budou
nulové nebo zanedbatelné.
Vlivy na zvláště chráněná území včetně lokalit Natura 2000, faunu a floru budou z hlediska
koncepce nulové až mírně negativní v závislosti na konkrétním stavebním řešení objektů
umisťovaných v rozvojových plochách.

Vlivy na půdu
Vlivy odnětí pozemků ze ZPF
Při záborech půdy se kromě primárního negativního vlivu na půdu daného jejím úbytkem
může jako sekundární negativní vliv projevit zničení svrchní vrstvy pozemků obsahující
epigeický hmyz a fauna žijící na zemi, narušení sorpčních vlastností půdního horizontu při
odstranění ornice a tím zvýšení rizika záplav i při malém objemu srážek. Odstranění ornice a
následné zpevnění nebo zastavění pozemků vede také k malému zvýšení průměrné teploty
v území a snížení vlhkosti v ovzduší, neboť zpevněné a zastavěné plochy se prohřívají
rychleji a intenzivněji než plochy s porostem a rychleji vysychají. Celkově tak vzniká méně
komfortní klima pro člověka i celý živočišný systém.
Sekundární negativní vlivy se projeví při reálném odnímání pozemků ze ZPF i u vodního
režimu krajiny. Změní se územní výpar pozemků, který je dán transpirací stromového,
keřového a bylinného patra lesních porostů, výparem z půdy a výparem části ovzdušných
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srážek zachycených korunami, větvemi a kmeny lesních stromů. Jakékoliv plochy s porosty
a s porézní vrstvou kulturních zemin jsou i při poměrně vysokých hodnotách územního
výparu zásobárnou vody, protože zde porosty stačí alespoň částečně srážkovou vodu
zadržovat. Negativní vliv na zásoby vody má odstranění porézního prostředí, tj. půdy a jejího
bezprostředního podloží při realizaci ploch. Plošný povrchový odtok se pak zvětšuje, neboť
srážková voda bezprostředně po dešti místo vsakování do podloží a kořenového systému
stéká po povrchu a způsobuje bleskové záplavy, a následně v suchém období chybí
potřebná vláha.
Výše uvedené negativní vlivy je možno částečně omezit vyšším funkčním ozeleněním ploch.
Zábor ZPF je pro realizaci ÚP vyžadován v rozsahu uvedeném v následující tabulce.
ÚP Litvínov představuje zábor ZPF v celkové výměře 98,8 ha, z toho 43,8 ha půd v V. třídě
ochrany, 52,5 ha půd v IV. třídě a 2,5 ha ve III. třídě ochrany ZPF. I. třída ochrany ZPF se
v řešeném území vůbec nenachází, II. třída ochrany ZPF není koncepcí dotčena. Plochy jsou
vymezeny v prolukách či v návaznosti na hranici zastavěného území, nezpůsobí tedy
narušení celistvosti zemědělských pozemků. Zásah byl navíc u většiny ploch již odsouhlasen
v rámci projednání stávajícího ÚP a jeho platných změn.
Zábor PUPFL dle ÚP Litvínov představují 2 plochy (celkem 17,3ha), potenciálně též 2
dopravní koridory.
Jedná se o nejvýznamnější negativní vliv realizace územního plánu. Značná část záborů je
ale převzata z platného ÚP a pro zástavbu již byla v minulosti schválena, navíc se jedná o
plochy pro dlouhodobý rozvoj města, jejichž výměra je velikosti města úměrná. Největší
zábory půdy jsou potřebné pro plochy bydlení a výroby.
Jedná se o významný negativní vliv, který je primárně minimalizován především změnou
využití již schválených ploch pro plochy přestavby.
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Označení Navrhovaný způsob využití
plochy plochy

Celkov
ý zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná
půda

chmelnice

vinice

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

II

I

III

IV

V

Investice
do půdy
(ha)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KŘÍŽATKY
Plochy smíšené venkovské obytné
celkem

2,281

0

0

0

0

0

2,281

0

0

0

0

2,281

-

K.Ú. KŘÍŽATKY - ZÁBOR ZPF
CELKEM

2,281

0

0

0

0

0

2,281

0

0

0

0

2,281

-

20,725 12,321

0

0

0,644

2,562

5,197

0

0

0

1,943 18,782

-

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JANOV U LITVÍNOVA
Plochy bydlení celkem
Plochy rekreace celkem

6,801

6,801

0

0

0

0

0

0

0

0

6,801

0

-

Plochy smíšené obytné celkem

2,551

0

0

0

0

0

2,551

0

0

0

2,551

0

-

Plochy zeleně celkem

0,333

0,022

0

0

0

0,285

0,025

0

0

0

0,166

0,167

-

30,418 19,144

0

0

0,644

2,847

7,773

0

0

0

11,47 18,949

-

0

0

0

0

0 14,931

0

0

0 14,931

0

-

0

0

0

0

0

0,066

0

0

0

0,066

0

-

0

0

0

0

0 14,997

0

0

0 14,998

0

-

K.Ú. JANOV U LITVÍNOVA – ZÁBOR
ZPF CELKEM

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HAMR U LITVÍNOVA
Plochy smíšené obytné celkem
14,931
Plochy veřejných prostranství
0,066
celkem
K.Ú. HAMR U LITVÍNOVA – ZÁBOR
14,997
ZPF CELKEM
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HORNÍ LITVÍNOV
Plochy bydlení celkem

9,144

8,305

0

0

0,293

0

0,547

0

0

0

2,252

6,892

-

Plochy smíšené obytné celkem

0,515

0,017

0

0

0,466

0

0,032

0

0

0

0

0,515

-

Plochy dopravy celkem
Plochy občanského vybavení
celkem
Plochy výroby celkem

0,001

0,001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,001

-

6,531

1,178

0

0

3,017

0

2,335

0

0

0

0,01

6,521

-

16,605 15,427

0

0

0

0

1,178

0

0

2,489 13,808

0,308

-

32,797 24,927

0

0

3,776

0

4,092

0

0

2,489

16,07 14,236

-

K.Ú. HORNÍ LITVÍNOV – ZÁBOR ZPF
CELKEM
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Označení Navrhovaný způsob využití
plochy plochy

Celkov
ý zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
orná
půda

chmelnice

vinice

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

II

I

III

IV

V

Investice
do půdy
(ha)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CHUDEŘÍN U LITVÍNOVA
Plochy bydlení celkem

2,027

0,254

0

0

0

0

1,773

0

0

0

1,797

0,230

-

Plochy smíšené obytné celkem

0,650

0

0

0

0,561

0

0,089

0

0

0

0

0,650

-

Plochy veřejných prostranství
celkem

0,393

0,374

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0,393

-

Plochy výroby celkem

7,039

6,035

0

0

0

0

1,004

0

0

0

0

7,039

-

10,109

6,663

0

0

0,561

0

2,886

0

0

0

1,797

8,312

-

K.Ú. CHUDEŘÍN U LITVÍNOVA –
ZÁBOR ZPF CELKEM

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ŠUMNÁ U LITVÍNOVA
Plochy bydlení celkem

1,180

0

0

0

0,599

0

0,581

0

0

0

1,162

0,018

-

Plochy smíšené obytné celkem

5,634

0

0

0

0

0

5,634

0

0

0

5,634

0

-

0,014

0

0

0

0

0

0,014

0

0

0

0,014

0

-

6,828

0

0

0

0,599

0

6,229

0

0

0

6,81

0,018

-

Plochy výroby celkem

1,371

0

0

0

0

0

1,371

0

0

0

1,371

0

-

K.Ú. RŮŽODOL – ZÁBOR ZPF
CELKEM

1,371

0

0

0

0

0

1,371

0

0

0

1,371

0

-

98,791 50,734

0

0

5,580

2,847 39,629

0

0

2,489 52,506 43,796

-

Plochy veřejných prostranství
celkem
K.Ú. ŠUMNÁ U LITVÍNOVA – ZÁBOR
ZPF CELKEM
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RŮŽODOL

CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ LITVÍNOV
ZÁBOR ZPF CELKEM
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Hluková zátěž, klima, vlivy na kvalitu ovzduší
Při realizaci navrhovaného ÚP dojde k postupnému malému navýšení hlukové a imisní zátěže
v území, jehož míra bude záviset především na náplni ploch pro výrobu. Je ale současně třeba
konstatovat, že přes rozsáhlost ploch pro výrobu nebude navýšení dopravy významné, protože
výrobní a komerční ploch jsou přednostně navrhovány v návaznosti na silnice I. a II. třídy mimo
plochy pro bydlení.
V současné době nelze stanovit, jaké záměry budou v plochách realizovány a jak velkou
intenzitou dopravy přispějí k zátěži území. Rovněž plochy pro bydlení budou generovat obslužnou
dopravu (osobní). Celkově tedy lze konstatovat, že se dopravní zatížení území zvýší, a s tím
vzroste mírně také zatížení imisní a hlukové.
Realizaci staveb v plochách pro výrobu nebo v plochách bydlení u významných komunikací a
v sousedství potenciálních zdrojů hluku musí doprovázet zpracování hlukové studie hodnotící
konkrétní dopad provozu na navrhovaných plochách v místech největšího přiblížení k plochám pro
bydlení a návrh protihlukových opatření, pokud budou potřebná - jedná se o zákonné opatření,
které není dále do podmínek SEA promítáno.
Součástí návrhu ÚP je rovněž akceptace trasy silnic I/27 a II/254, které jsou vedeny v části území
bez obytné zástavby a jejich realizace tak povede k optimalizaci dopravy ve městě. K tomu
napomůže i realizace ploch pro zřízení parkovišť.
Z hlediska vlivu na klima bude mít realizace ÚP pravděpodobně nulový vliv. Vliv na tuto složku
životního prostředí je dán na jedné straně zpevněním a zastavěním nové výměry dosud volných
ploch a na druhé straně stabilizací a doplněním ÚSES. V území jsou navrženy také malé plochy
veřejné zeleně a vodní plochy.
Vlivy na klima se v řešeném území celkově významně neprojeví, v kontextu odstranění sorpčních
vrstev povrchu nebo naopak v zalesňovaných plochách ale dílčí změny lokálních klimatických
podmínek mohou nastat.
Konkrétní vlivy na imisní a hlukovou zátěž mohou být exaktně zváženy až při návrhu konkrétních
záměrů a případně v procesu projektové EIA, nepředpokládají se však takové negativní vlivy, které
by měly zásadní vliv na kvalitu ovzduší nebo hlukovou zátěž v území bránící jejich realizaci.
Uvedené vlivy budou trvalé, celkově nulové až mírně negativní.
Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií
Podnikatelské aktivity i rozvoj obytné zástavby přinášejí až na výjimky, jako jsou bezodpadové
technologie a administrativa nebo sklady, vždy zvýšenou produkci odpadů a odpadních vod. V
tomto případě se bude jednat jak o odpady komunálního charakteru, tak o odpady z lehké a těžké
výroby. Jejich úhrnná produkce v území se při realizaci posuzovaných ploch zvýší v řádu stovek až
tisíců tun ročně.
Z hlediska skladování závadných látek, manipulace s nimi a rizika jejich úniku do vody, půdy nebo
ovzduší bude mít zejména realizace ploch pro výrobu mírně negativní vliv, který lze minimalizovat
nebo eliminovat vhodným technickým řešením.
Stávající celková kapacita vodních zdrojů, vodárenských zařízení a hlavních vodovodních řadů
postačuje i pro návrhové období územního plánu, nepředpokládají se zásadní změny systému
zásobování pitnou vodou.
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Obecně lze konstatovat, že nové zastavitelné plochy a plochy přestavby budou napojeny na
stávající vodovodní síť.
Odkanalizování města zůstává beze změn. Splaškové odpadní vody z nových ploch budou
zaústěny do veřejné kanalizace a na jednotlivé ČOV.
V rámci návrhu koncepce se předpokládá napojení rozvojových ploch důsledně oddílnou
kanalizací, dešťové vody budou na kanalizaci napojeny jen v případě, že by nebylo možno zvolit
jiné řešení. Dešťové vody z jednotlivých rozvojových ploch budou zachycovány a vsakovány přímo
na pozemcích jednotlivých nemovitostí, nebo budou využity retenční nádrže před odvedením
těchto vod do vodotečí. V rozsáhlejších plochách výroby a skladování budou vybudovány vlastní
retenční či akumulační nádrže na dešťovou vodu.
Dešťové vody z komunikací a ostatních zpevněných ploch veřejných prostranství budou
zasakovány ve vhodných plochách co nejblíže místu jejich spadu.
Potenciálně znečištěné dešťové vody z povrchu případných parkovišť v podnikatelských plochách
budou čištěny v odlučovačích ropných látek.
Významné negativní vlivy kromě již výše uvedeného rizika nadměrné zátěže recipientů dešťovými
vodami a zrychlení odtoku vody z území se nepředpokládají.
Vlivy na veřejné zdraví
Obsahem koncepce nejsou plochy, které by mohly přinášet významné negativní vlivy na zdraví
obyvatelstva, kromě již zmíněného dopadu příspěvku k imisní a hlukové zátěži podél příjezdových
komunikací a v blízkosti podnikatelských ploch. Konkrétní dopad negativních vlivů realizace
zastavitelných ploch nelze stanovit bez znalosti konkrétního dopadů na imisní a hlukovou situaci,
což je možní pouze se znalostí technického řešení zástavby v dané ploše na základě výpočtů
hlukové a rozptylové studie.
Fáze posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA) a fáze územního nebo
stavebního řízení dává dostatečný prostorový rámec pro stanovení konkrétních hodnot hladiny
hluku a koncentrací škodlivin v blízkosti navrhovaných ploch, zejména ploch pro výrobu a
skladování. V blízkosti trasy koridorů významných silnic a železničního koridoru se ve významné
míře nenacházejí plochy pro bydlení, které by mohly být negativně ovlivněny hlukem a imisemi z
dopravy.
Potenciální negativní vlivy koncepce jako celku jsou v důsledku předpokládaného navýšení
intenzity dopravy z ploch pro bydlení i ploch pro podnikání hodnoceny jako mírně negativní.
Předpokládané příspěvkové hodnoty hlukové a imisní zátěže u navrhovaných ploch ale nebudou
tak významné, aby se mohly negativně na veřejném zdraví projevit a aby bylo nutno od jejich
realizace upustit.
Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, floru, migrační potenciál území, hmotné
statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
Vlivy koncepce jako celku jsou v tomto směru považovány za neutrální až mírně negativní –
zastavitelné plochy jsou zčásti umístěny i na plochách spadajících do EVL Východní Krušnohoří. U
těchto ploch bude záležet na umístění a velikosti či provedení konkrétních staveb. V místech
rozvojových ploch nedojde k narušení migračního potenciálu území ani k významnému snížení
biodiverzity území, nelze však pominout, že u řady ploch může dojít k zásahům do přírodních nebo
polopřírodních společenstev a že zde budou potřebné zásahy do porostů dřevin.
Vlivy na ostatní uvedené složky nenastanou.
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Vlivy na zvláště chráněná území, Naturu 2000
Vlivy koncepce jako celku na zvláště chráněná území a Naturu 2000 jsou v tomto směru
považovány za nulové až mírně negativní – viz předchozí odstavec. Vlivy na Naturu 2000 jsou
hodnoceny v samostatném svazku.

Vlivy na krajinu a ÚSES
Vlivy koncepce jako celku jsou v tomto směru považovány z hlediska krajinného rázu za neutrální,
nejsou navrhovány takové plochy, resp. plochy v takových lokalitách, že by to mohlo vést
k negativnímu ovlivnění krajinného rázu.
V případě realizace dopravních koridorů nedojde k významné fragmentaci území, protože koridory
jsou umisťovány mezi zastavěnými částmi města, kde k migraci zvířat nedochází. Dojde jen
k minimálním střetům koridorů s lokálním ÚSES. Naopak lokální ÚSES bude v rámci ÚP
stabilizován a doplněn tak, aby jeho funkčnost byla zachována nebo posílena.

Závěr
Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v navrhovaných plochách
očekávat, je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a
neočekávají se zde významnější odchylky od uvedených předpokladů.
V průběhu hodnocení nebyly shledány významné negativní vlivy, které by bránily realizaci
návrhových ploch koncepce nebo ji výrazně omezovaly. Všechny navrhované plochy byly
doporučeny k realizaci.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD
VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ.
Návrh koncepce je předkládán v jedné variantě, která byla v předchozí kapitole podrobně
posouzena jako celek i z hlediska jednotlivých ploch.
Pro hodnocení bylo použito poznatků z pochůzky v území a následné slovní hodnocení bez použití
speciálních výpočtových modelů.
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Pro realizaci ÚP Litvínov jako celkové koncepce jsou navržena následující obecná opatření,
převážně vycházející z obecně závazných předpisů.
8.1 Vlivy na půdu
Při povolování obytné zástavby postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost území, obslužnost
neodňatých zemědělsky obhospodařovaných pozemků, funkčnost investic do půdy a aby bylo zamezeno
vodní a větrné erozi nezpevněných pozemků.
8.2 Dopravní zátěž území
Nejsou navrhována opatření.
8.3. Hluková a imisní zátěž
Při umisťování podnikatelských aktivit a dopravních koridorů v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí nebo nejpozději ve fázi územního řízení konkretizovat vliv hlukové a imisní zátěže
včetně obslužné dopravy a navrhnout potřebná protihluková opatření.
Z hlediska imisní zátěže podporovat podle možností vytápění ušlechtilými palivy (zemní plyn, el.
energie, obnovitelné zdroje) nebo výstavbu energeticky úsporných staveb a úpravu staveb
stávajících (zateplených, případně energeticky pasivních).
Nepřipustit v území zřizování emisně významných vyjmenovaných technologických zdrojů
znečišťování ovzduší nesplňujících požadavky BAT (nejlepší dostupné techniky).
8.4. Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií
Průběžně prověřovat a sledovat kapacitu ČOV. Nepřipustit realizaci další zástavby v případě, že
kapacita místní ČOV bude shledána nedostatečnou.
8.5 Změny odtokových poměrů
Podle dispozičních možností jednotlivých nově navrhovaných rozvojových ploch důsledně
požadovat, aby neznečištěné dešťové vody byly přednostně zasakovány co nejblíže místa jejich
vzniku, nebo aby byly odváděny za použití retence.
Minimalizovat ztrátu retenčních schopností území udržováním zatravněných pásů podél vodotečí a
udržováním zeleně v plochách v rozsahu koeficientu ozelenění.
8.6. Vlivy na čerpání podzemních vod
Nejsou stanovena opatření nad rámec regulativů koncepce.
8.7 Vliv na krajinný ráz
Nejsou stanovena opatření
8.8 Vlivy na veřejné zdraví
Nejsou stanovena opatření nad rámec výrokové části ÚP.
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8.9 Vlivy na přírodu, krajinu, ZCHÚ a ÚSES
Kácení zeleně před výstavbou objektů v plochách provádět v mimoprodukčním období (v říjnu až
březnu). U všech ploch zasahujících do EVL Východní Krušnohoří zajistit podrobné biologické
průzkumy před zahájením zemních prací v plochách.
8.10 Opatření pro konkrétní návrhové plochy
Opatření pro jednotlivé plochy nejsou navrhována.

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Návrh Koncepce je zpracován invariantně.
Při zpracování návrhu koncepce byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a
komunitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci stejně jako
požadavky platných odpisů v ochraně ovzduší, vod a půdy nebo přírody byly zpracovatelem
koncepce zhodnoceny a promítly se do konečného řešení předkládaného návrhu Koncepce.
Hlavní vnitrostátní cíle na úseku životního prostředí jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Hodnotící
symbol

Míra zhodnocení způsobu zapracování

2

Řešení územního plánu přispívá v dostatečné míře k naplnění relevantního cíle

1

Řešení územního plánu mírně přispívá k naplnění relevantního cíle

0

Řešení územního plánu nemá na daný relevantní cíl vliv, případně je řešení
nositelem jak mírně kladných, tak mírně záporných vlivů

-1

Řešení územního plánu je v mírné kolizi s relevantním cílem

-2

Řešení územního plánu je s relevantním cílem v kolizi

Tabulková vyhodnocení vybraných koncepčních dokumentů se vztahem k životnímu prostředí
a zdraví obyvatel - dělená podle srovnávané koncepce

o
o

o
o

Státní politika životního prostředí 2012 - 2020
Vybrané relevantní cíle
Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin;
Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity a
zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou
překračovány;
Zvýšení ekologické stability krajiny - zlepšit podmínky pro realizaci
územního systému ekologické stability;
Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny - zajistit územní
ochranu spojitého systému migračně významných území a dálkových
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Státní politika životního prostředí 2012 - 2020
Vybrané relevantní cíle
migračních koridorů v rámci územního plánování;
o Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny;
o Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury - zajistit zachování a
vymezení nových ploch a prvků zeleně jako součásti funkčního a
strukturovaného systému sídelní zeleně v sídlech v rámci územního
plánování, aby byla zajištěna základní podmínka pro plnění jeho funkcí;
o Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť - zajistit
ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, udržet stav jejich
biotopů a posílit ochranu a udržitelné využívání genetických zdrojů
zvířat, rostlin a mikroorganismů.

Zhodnocení
-1
0,5

0

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Státní politiky
životního prostředí 2012 - 2020.

o

o

o

o
o
o

Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny
Vybrané relevantní cíle
Zajistit efektivní uplatnění plánování (uspořádání) krajiny ve smyslu
Úmluvy o krajině, jako koncepčního nástroje k zajištění jejího funkčního
uspořádání s cílem zachování nebo zlepšení jejích funkcí, zvýšení
ekologické stability a životaschopnosti krajiny a zachování jejích
ekologických a estetických hodnot s přihlédnutím k ostatním funkcím,
které jsou v krajině nezbytné;
Při vymezování ploch výroby a skladování v rámci funkčního využití
území upřednostňovat v zastavěném a zastavitelném území
nevyužívané nebo opuštěné plochy bývalých průmyslových aj. areálů
(brownfields);
Stanovit jako povinnost vymezovat záplavová území včetně území
určených k rozlivům povodní a zajistit jejich ochranu před změnou
využití území v územně plánovacích dokumentacích;
Vymezit záplavová území včetně území určených k rozlivům povodní
na celém území ČR;
V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a prioritně zakládat nové
parky;
Vymezit v rámci územního plánování dostatečné plochy pro zachování
a zakládání přírodních a přírodě blízkých prvků v sídlech, jejich
propojování a návaznost na příměstskou krajinu, včetně jejich využití
pro pěší a cyklisty.

Zhodnocení

1

1

0
0
0

1

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Aktualizace státního
programu ochrany přírody a krajiny.

o Podporovat

Strategie udržitelného rozvoje České republiky
Vybrané relevantní cíle
ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti
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o

o
o
o
o

o
o

Strategie udržitelného rozvoje České republiky
Vybrané relevantní cíle
životního prostředí a zajišťující udržitelné financování veřejných služeb
(udržitelnou ekonomiku);
Rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech
a dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu,
zemědělství a služeb;
Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí
a fungování jejich základních vazeb a harmonické vztahy mezi
ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře uchovat
přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím generacím a
zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost;
Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů;
Podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury;
Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou
životního prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného;
V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci územního
plánování podporovat rozvoj přírodní a krajinné infrastruktury, včetně
posilování retenční schopnosti krajiny a prostřednictvím vhodných
opatření aktivně chránit cenné části území;
Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně
zemědělského půdního fondu);
V oblasti ochrany půdy zastavit nadměrný přísun živin a dalších
znečišťujících látek do půdního horizontu a ve stanovených lhůtách
dosáhnout limitních požadavků na obsah nežádoucích látek a dále je
nepřekračovat, provést opatření k zabránění kontaminace půd ze
starých ekologických zátěží, zajistit ochranu půdy před vodní a větrnou
erozí a před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely.

Zhodnocení

1,5

0,5

0,5
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0

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Strategie
udržitelného rozvoje České republiky.
Akční plán zdraví a životní prostředí ČR
Vybrané relevantní cíle
Zhodnocení
o Ochrana biologické a krajinné rozmanitosti
0
o Postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti
0,5
krajiny vůči vodní erozi
o Zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení
přírodní infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany
-0,5
(ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu a snižování
hlučnosti)
o Chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na
-1
zabezpečení jejích funkcí
Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře naplňuje vybrané relevantní cíle Akčního plánu
zdraví a životní prostředí ČR.
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Základními monitorovacími ukazateli pro danou koncepci jsou:
-

možný střet navrhovaných ploch se zvláště chráněnými územími a prvky Natura 2000
nebo s ÚSES všech úrovní,
rozsah rekultivovaných území po těžbě,
staré ekologické zátěže,
podíl obyvatel zasažených nadlimitním hlukem,
výměra a bonita plochy odnímané ze ZPF,
koeficient ekologické stability,
hluková a imisní zátěž území, zejména z dopravy,
způsob nakládání s dešťovými a odpadními vodami.

Tyto ukazatele budou průběžně konfrontovány se stávajícím stavem území.

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH
A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Požadavky na rozhodování nad rámec výrokové části ÚP a obecně závazných předpisů
v jednotlivých konkrétních plochách a koridorech nejsou navrhovány.
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.
Předložený ÚP Litvínov je zpracován v souladu s platnou legislativou v územním plánování podle
schváleného zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem města. Účelem je uvedení ÚP Litvínov
do souladu s vyššími územně plánovacími koncepcemi, zejména s Politikou územního rozvoje ČR,
ve znění aktualizace č. 1 a se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje.
Obsahem územního plánu jsou plochy pro bydlení venkovské a smíšené venkovské, pro drobnou
výrobu, pro výrobu a skladování plochy veřejných prostranství, plochy zeleně, silničních a
dopravních koridorů, technické infrastruktury a plochy ÚSES.
Pro všechny typy ploch jsou stanoveny podrobné způsoby jejich využití.
Převážná většina navrhovaných ploch je převzata z dosud platného územního plánu, stejně jako
koncepční řešení odkanalizování, zásobování vodou a energiemi, systém ÚSES, aj. Tyto plochy
jsou podle potřeby doplněny a upřesněny nebo změněny tak, aby respektovaly limity území a
přitom zajišťovaly potřebný rámec ekonomického a sociální rozvoje města.
Návrh ÚP Litvínov nepřináší významné negativní vlivy na životní prostředí, kromě záborů
zemědělské půdy, které jsou realizovány převážně na pozemcích IV. a V. třídy ochrany. V tomto
ohledu není zásadní změna možná, neboť většina ploch navazujících na zástavbu a tedy
potenciálně vhodných pro rozvojové plochy spadá do zemědělských půd, i když půd nejnižší
bonity. Zpracovatel ÚP tento vliv minimalizoval využitím řady přestavbových ploch, které
nevyžadují zábory půdy, přesto jsou stále zábory zemědělské půdy významné.
Dalšími relativně nejvýznamnějšími negativními vlivy jsou:
-

možné negativní vlivy zrychleného odtoku dešťových vod díky zpevnění nebo zastavění
ploch,
potenciální příspěvky k hlukové a imisní zátěži lokality pocházející zejména z obslužné
dopravy všech navrhovaných ploch a z ploch pro podnikání,
zvýšení nároků na odběry pitné vody a energií a odkanalizování splaškových vod.

Realizace ÚP ale také předpokládá pozitivní vlivy dané revitalizace části vodoteče Bílý potok,
doplněním a stabilizací ÚSES a systému veřejné zeleně, což zvýší sorpční kapacitu území a sníží
riziko eroze.
Vlivy na všechny ostatní složky životního prostředí jsou u jednotlivých ploch nulové nebo malé až
zanedbatelné, u koncepce jako celku v porovnání se současným stavem nevýznamné. Záměr
nemá žádný vliv na zvláště chráněná území nebo na prvky Natura 2000, ale realizace některých
ploch zasahuje do EVL Východní Krušnohoří.
Navrhovaný ÚP Litvínov je v souladu s relevantními koncepčními republikovými a krajskými
dokumenty.
Celkově zpracovatelka SEA konstatuje, že realizace navrhovaného ÚP Litvínov je při splnění
podmínek realizace jednotlivých ploch akceptovatelná, splňuje nároky kladené právními předpisy i
požadavky na úroveň bydlení a jeho technického zabezpečení, stejně jako požadavky udržitelného
rozvoje a s ním související ochranu přírody a že se jedná o běžnou základní územně plánovací
dokumentaci území.

Územní plán Litvínov - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (část A VVUR)

91

Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:

25.5.2018

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování
vyhodnocení koncepce:
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce,
tel. 777 807 191,
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz
Osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a Mgr. E. Jirásková (ochrana přírody),
Ekogroup Czech s.r.o., č.p. 52, 783 16 Dolany
tel. 605 567 905, pevná 583 034 674

Razítko a podpis zpracovatele vyhodnocení:

Seznam nejdůležitějších zkratek používaných v textu
EVL
EIA
PRVK
PÚR ČR
ÚP
ÚSES
VKP
SEA
ZÚR ÚK
KU ÚK
ÚP

evropsky významná lokalita
projektové posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
Politika územního rozvoje České republiky
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
posuzování vlivů koncepce nebo územního plánu na životní prostředí
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
návrh územního plánu Litvínov
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