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pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2007 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
vydává
na základě usnesení zastupitelstva městyse ze dne 4. dubna 2022
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a)

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo vymezeno na základě mapových podkladů a průzkumů v
terénu k 31.3.2022 a je přehledně vyznačeno ve výkresu základního členění území,
resp. hlavním výkrese územního plánu (dále ÚP) Brozany nad Ohří.
Hranice zastavěného území v zásadě kopíruje v mapách KN zachycenou hranici intravilánu (zastavěné území k 1.9.1966), rozšířenou o aktuální zastavěné či jinak
využité pozemky a vymezuje vedle vlastního území městyse Brozany nad Ohří a
osady Hostěnice i samostatné lokality převážně rekreačního charakteru, vázané na
tok řeky Ohře.
b) Základní koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot
V území řešeném ÚP Brozany nad Ohří se vyskytují výjimečné přírodní hodnoty
vázané především na vodní tok řeky Ohře se slepými rameny a komplexy lužních
lesů a dále prvky kulturního dědictví, odrážející historické souvislosti vývoje řešeného
území. Lokalizace v rozsáhlé ploché nížině při vodním toku řeky Ohře, která zde
představuje výrazný krajinný i estetický fenomén, je však pro osídlení zároveň významnou potenciální hrozbou, neboť drtivá část zastavěných území se nachází ve
vymezeném záplavovém území.
Základní koncepce rozvoje městyse Brozany nad Ohří (viz hlavní výkres) tak
vychází jednak z podmínky respektování definovaných a chráněných hodnot území,
která je zajišťována zejména jinými právními předpisy či správními opatřeními, jednak z požadavku vymezení rozvojových ploch s hlavním cílem stabilizace a dalšího
přírůstku obyvatelstva v historicky osídlené produkční krajině.
Prioritou návrhu před extenzivním rozvojem je regenerace stávajících fondů,
využití proluk a dostavba okrajových částí na stávající zástavbu plynule navazujících.
Pro rozvoj městyse je však zásadní změna, resp. rozšíření základní koncepce využití
území v závislosti na vymezeném záplavovém území a dlouhá léta plochách blokovaných ložiskem cihlářských surovin. Veškeré dříve připravované plochy pro výstavbu totiž jsou zasaženy právě vyhlášeným záplavovým územím, některé dokonce jeho
aktivní zónou, a tak bez realizace protipovodňových opatření (dále PPO) nemohou
být pro výstavbu použity - v návrhu ÚP Brozany nad Ohří jsou tedy ponechány pouze
jako plochy podmíněné právě realizací PPO. Limitou rozvoje pro plochy na náhorní
plošině nad městysem byla dlouhodobě dle analytických podkladů existence chráněného ložiskového území (CHLÚ) cihlářských surovin se známým záměrem jejich
těžby a dokonce výstavby zpracovatelského areálu. Podle analýzy, kterou si
při pochybnostech zadal objednatel ÚP s cílem zmenšení CHLÚ o kontaktní plochy,
jsou však všechna doposud vydaná rozhodnutí a stanoviska pro využití ložiska Brozany nad Ohří již neplatná a pro tvorbu nového územního plánu jsou zcela irelevantní. Protože rozhodnutí o stanovení CHLÚ bylo dne 5.12.1991 pod č.j.TZÚS/SSZ
232/91 Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušeno, stalo se ložisko cihlářské suroviny ložiskem nevyhrazeného nerostu a nelze na něj dále pohlížet ve smyslu ustanovení §43, odst.1 Horního zákona jako na ložisko vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, čímž důvody ochrany ložiska formou CHLÚ pominuly. Vzhledem
k umístění těchto lokalit na exponovaném krajinném horizontu může mít případná
zástavba vliv na krajinný ráz, a proto bude před jejich využitím vypracována územní
studie, která v odpovídající podrobnosti stanoví urbanistickou koncepci území a vyřeší obsluhu a napojení celé lokality na stávající systém dopravní a technické infrastruktury s cílem minimalizovat dopady na krajinný ráz.
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V ÚP Brozany nad Ohří je dále vymezen koridor E10b(1.A) pro zdvojení stávajícího vedení VN 400 kV TR Vyškov-TR Babylon v šířce 150m v souběhu se stávajícím vedení VVN bez dopadu na zastavěná území.
c) Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Hlavní zásadou celkové urbanistické koncepce nového ÚP Brozany nad Ohří je
kontinuita vývoje sídelní struktury a obnova dochovaných hodnot při nabídce možnosti jejího rozvoje. Návrh tak sestává nejen z vymezení ploch pro novou výstavbu,
ale především z návrhu regenerace domovního fondu i ostatních tradičních prvků a
hodnot urbanistické struktury. Návrh rozvojových ploch je uvažován jako dlouhodobá
prostorová limita, prioritně však musí být vyvinut tlak na záchranu (regenerace či přestavba) stávajících fondů před extenzivním přelitím výstavby na volné plochy. Cílem
je tedy ochrana výjimečné krajiny a vysoce úrodné zemědělské půdy a zejména zamezení vzniku nevyužívaných a často devastovaných lokalit uvnitř sídla (např. zemědělský areál – brownfield), kde je navržena jejich transformace na smíšená produkční území s orientací na drobnou podnikatelskou činnost v oblasti výrobních a
nevýrobních služeb.
Významným omezením pro rozvoj sídla je stanovení záplavového území a jeho
aktivní zóny, které zasahuje téměř celou zastavěnou část a hlavně dříve vymezené
zastavitelné plochy a dále prvky ochrany přírody, vázané zejména na tok řeky Ohře
(přírodní park Dolní Poohří, EVL, NR+R ÚSES apod.). Součástí ÚP Brozany nad
Ohří je proto návrh protipovodňových opatření (PPO), která však mohou sloužit také
k zadržení vody v krajině, jako komunikační propojení (pěší či cyklostezka) i jako malá vodní elektrárna (MVE) s cílem eliminovat opakované záplavy zastavěného území
a hlavně umožnit výstavbu na vymezených plochách.
Protože však doba realizace PPO není jistá, jsou pro novou obytnou výstavbu
vymezeny rozvojové plochy na místech záplavami nedotčených na náhorní plošině
nad výrazným terénním zlomem, jejichž využití bylo dlouho blokováno (viz předchozí
kapitola). Vzhledem k jejich umístění na krajinném horizontu bude podmínkou jejich
využití zpracování územních studií, které v odpovídající podrobnosti stanoví urbanistickou koncepci těchto ploch a vyřeší obsluhu a napojení lokalit na stávající systém
dopravní a technické infrastruktury s cílem minimalizovat dopady na krajinný ráz a
umožnit průchod nadřazeného systému ÚSES (RBK 617).
Rozvoj sídla je navržen jednak jako regenerace stávajících ploch, resp. zástavba proluk uvnitř zastavěného území (v grafické části označeny indexem P
s přiřazeným pořadovým číslem plochy) a zároveň ÚP Brozany nad Ohří vymezuje
nová zastavitelná území (Z). Návrh plošného i prostorového uspořádání je patrný
z hlavního výkresu.
PLOCHY PŘESTAVBY :
INDEX FUNKCE KAPACITA
P2
SM-V
P3
BI/P
6RD
P6
BI,PV
3RD
P7
BI
3RD
P8
BI
2RD
P10
BV
4RD

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH, POZNÁMKY
transformace zem.areálu na služby ap.
dostavba podmíněna realizací MK+TI, PPO a ÚS
výstavba podmíněna realizací MK+TI, PPO a ÚS
výstavba podmíněna realizací MK+TI, PPO a ÚS
dostavba proluky podmíněna realizací PPO
výstavba podmíněna realizací MK, PPO
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ZASTAVTELNÉ PLOCHY :
INDEX FUNKCE KAPACITA
Z1
PV
Z2
BV
4RD
Z3
BI
1RD
Z4
BI
2RD
Z5
BI,PV
14RD
Z6
Z7
Z8

BI
BI
OV

1RD
1RD
DS ca 40bj

Z9

BI

7RD

Z10
Z16

PV
BI,PV

25 RD, MK

Z17
Z18
Z20
Z23

PV
PV
PV
BI,Z-Z

20RD

Z25
Z27

PV
BI

30RD

Z28
Z29

PV
TI

ČOV

KORIDORY :
E10b(1.A) TI

VVN

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH, POZNÁMKY
cyklostezka (Brňany)
respektovat o.p. plynu a silnice
respektovat RR trasu
respektovat o.p. silnice, RR trasu
výstavba podmíněna realizací MK, TI, PPO, ÚS
a resp. o.p.VN
výstavba podmíněna realizací PPO
výstavba podmíněna realizací PPO
soc.služby (DS), školství, podm.PPO
a respektováním o.p.VN
výstavba podmíněna realizací MK, TI, PPO
a respektováním o.p.VN
lávka pro pěší a cyklo (Doksany)
výstavba podmíněna realizací MK, TI, PPO
a respektováním o.p.VN
pěší a cyklostezka
nepobytové rekreační využití řeky
lávka Hostěnice
výstavba podmíněna realizací MK+TI,PPO a zpracováním ÚS s řešením eliminace vlivů na krajinný ráz
cyklostezka (Brňany, Doksany)
výstavba podmíněna realizací MK+TI,PPO a zpracováním ÚS s řešením eliminace vlivů na krajinný ráz
rozšíření MK
ČOV Hostěnice
koridor pro zdvojení stávajícího vedení VN 400 kV

V územním plánu jsou stanoveny zásady účelné regulace stavebních aktivit při
návrhu rozvoje a obnovy řešeného území a zároveň jsou zde vymezeny hranice zastavitelných ploch s ohledem na ochranu životního a přírodního prostředí a reálné
možnosti efektivního zainvestování rozvojových ploch technickou vybaveností.
Využití některých rozvojových ploch (P3-8 a P10, Z5-9 a Z16) je však podmíněno realizaci protipovodňových opatření (PPO), proto s ohledem na předpokládanou
prodlevu jejich využití jsou pro překlenutí této doby v ÚP Brozany nad Ohří vymezeny
zcela nové zastavitelné plochy mimo takto postižená území (Z23-27). S ohledem na
rozsah návrhových ploch je navržena etapizace využití rozvojových území jako nástroj efektivního vynakládání veřejných prostředků v oblasti dopravní a technické vybavenosti území.
Kromě návrhu adjustace ploch, regenerace hmotově prostorové struktury i architektonických hodnot je v územním plánu jako komplexní územně plánovací dokumentaci zakotveno doplnění komunikační sítě a zařízení technické infrastruktury jako
nutné podmínky pro rozvoj sídel a celého řešeného území.
Důležitou součástí návrhu je v souladu se zpracovaným plánem ÚSES také regenerace a rozšíření ploch veřejné a doprovodné zeleně a ochrana vymezených prvků ekologické stability krajiny. Návrh systému sídelní zeleně je zaměřen na doplnění
současných ploch zeleně na veřejných prostranstvích o plochy přírodní, doprovodné
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a izolační zeleně s přímou vazbou na kvalitní krajinnou zeleň řešeného území,
zejména pak vegetační doprovody meandrů řeky Ohře s PR Loužek, celého Mlýnského náhonu a významného terénního hřbetu, oddělujícího říční nivu od náhorní
plošiny s tvrzí a hřbitovem). Součástí návrhu je také vymezení výrazného koridoru
ochranného pásma VN v navrhované zástavbě s jeho určením jako izolační zeleň,
součást regionálního biokoridoru.
d)

Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu
včetně stanovení podmínek pro jejich využití

d1) Doprava
Stávající silniční síť je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná, v rámci
projednávání Zadání bylo obejdnatelem potvrzeno vypuštění přeložky v centru, která
byla součástí dosud platného územního plánu, a to s jasným cílem nezlepšovat
možný průjezd pro nákladní dopravu a zejména kamiony - pro osobní a malou
nákladní (obsluhu území) je provedená úprava, tj. segregace pěší a motorové
dopravy dostatečná. Součástí ÚP Brozany nad Ohří je také úprava mostu přes Ohři
tak, že je v návaznosti na ÚP Doksany navržena nová lávka na severní straně mostu
jako pokračovaní pěší a cyklo stezky z Doksan, kde bude možné nad úrovní záplavy
umístit i inženýrské sítě a zejména tak rozšířit jízdní pruhy na stávajícím mostě.
Vlastní vnitřní základní komunikační systém městyse, tvořený současným
vedením silniční sítě a místních komunikací, je doplněn návrhem zejména ve smyslu
napojení rozvojových lokalit na tento systém. Vlastní řešení obslužných komunikací
v rozvojových plochách bude předmětem jejich podrobného prověření a umístění
v rámci územních studií, jimiž je zástavba těchto ploch podmíněna. Žádná další
doprovodná zařízení silniční dopravy nejsou v řešeném území navrhována.
Pro pěší a cyklistickou dopravu je vedle doplnění sítě cyklostezek navržena
další lávka, a to v Hostěnicích nad jezem k přímému bezpečnému propojení levěho a
pravého břehu řeky Ohře.
V řešeném území se nenacházejí žádné plochy ani zařízení železniční dopravy a ani do budoucen a se s nimi neuvažuje. Nejbližšími železničními zastávkami tak
jsou Hrobce na východě a Chotěšov pod Hazmburkem na západ od Brozan nad
Ohří, obě vzdálené od centra cca 6km. Stejně tak nejsou v řešeném území žádné
plochy ani zařízení letecké či vodní dopravy.
d2) Technická infrastruktura
Záplavová území, ochrana před povodněmi
Stanovené záplavové území řeky Ohře a jeho aktivní zóna zasahují do zastavěného území (viz Koordinační výkres, Odůvodnění) a některé zastavitelné a přestavbové plochy vymezené v ÚP Brozany nad Ohří se nacházejí uvnitř takto stanoveného záplavového území - jejich využití je pak podmíněno realizací protipovodňových opatření (PPO), jejichž součástí může být i malá vodní elektrárna (MVE) viz kapitola c).
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Pro ochranu zastavěného území Brozan je tedy na základě podrobnější dokumentace navržen systém protipovodňových opatření, složený z navazujících hrází,
zdí a mobilních prvků v celkové délce 2,7 km. PPO začíná u náhonu Ohře na jižním
okraji zástavby Brozan a pokračuje podél východního okraje zastavěného území a
kolem zemědělského areálu (plocha přestavby P2) k silnici.
Koncepce zásobování pitnou a požární vodou
Koncepce zásobování Brozan nad Ohří pitnou vodou se nebude v budoucnosti
měnit. Návrhy na úpravy vodovodní sítě v řešeném území vycházejí z nutnosti zajištění zásobování pitnou vodou zastavitelných a přestavbových ploch, vymezených
územním plánem. Většina rozvojových ploch s výjimkou ploch Z23 a Z27 na vyvýšeném západním okraji Brozan nad Ohří se nachází v kontaktu se stávající vodovodní
sítí. Krátké větve vodovodních řadů napojených na stávající síť jsou navrženy pro
zásobování ploch P3, P6, P7, P10, Z3, Z5, Z9 a Z23, delší zásobovací řady jsou navrženy k ploše Z27.
V místní části Hostěnice je nadále počítáno s e zásobováním pitnou vodou prostřednictvím individuálních zdrojů.
Navržená vodovodní síť bude řešena v souladu s ČSN 730873 (Zásobování
požární vodou), tzn., že profily vodovodních řadů budou v obytném území navrhovány s výjimkou dílčích koncových úseků minimálně DN 80 a vodovodní síť bude osazena hydranty vzdálenými od sebe max.240 m (maximální vzdálenost objektu od
hydrantu je 150 m).
Koncepce kanalizace
Stávající koncepce odkanalizování není územním plánem měněna, přičemž
hlavním úkolem k řešení zůstává odkanalizování zastavitelných a přestavbových
ploch, vymezených návrhem územního plánu.
Navrženy jsou dílčí větve splaškové kanalizace napojené do stávající splaškové
stoky pro plochy Z3, Z5, P3, P6, P7, P10, Z9 a Z23. Delší splaškové stoky jsou navrženy pro odkanalizování plochy Z27.
V místní části Hostěnice není navrhována nová kanalizační síť, severně od
Hostěnic (poblíž mostního objektu dálnice D8) je navržena plocha Z29 pro umístění
ČOV Hostěnice, kam budou splaškové odpadní vody z Hostěnic dováženy.
Srážkové vody z navržených zpevněných ploch musí být přednostně a v maximální možné míře využívány nebo vsakovány. V případě prokazatelné nemožnosti
využívání nebo vsakování srážkových vod (prokázáno hydrogeologickým posudkem)
mohou být srážkové vody zadržovány (retence) a následně vypouštěny (redukce a
regulace odtoku) do stávající dešťové kanalizace nebo odvodňovacích příkopů, resp.
do vodního toku.
Zásobování plynem
V ÚP Brozany nad Ohří je počítáno se zachováním stávající koncepce zásobování zemním plynem. Pro zásobování přestavbových ploch P3 a P6 je navrženo propojení stávajících plynovodních řadů mezi Palackého náměstím a ulicí Na Průhonu.
Nový STL řad je navržen pro plochu Z5 a delší navrhovaný STL plynovodní řad je
navržen rovněž podél plochy Z27. U ostatních návrhů se jedná o krátké přívody ze
stávající sítě k okraji nově vymezené zastavitelné plochy.
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Zásobování elektrickou energií
V rámci návrhu byl zpřesněn koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV TR Výškov – TR Babylon, a to v celkové šířce 150 m v ose stávajícího koridoru. V řešeném
území není přípustné umisťovat VVE.
V návrhu ÚP Brozany nad Ohří není počítáno s koncepčními změnami elektrorozvodné sítě. Počet stávajících trafostanic je dostatečný i pro vymezené zastavitelné
a přestavbové plochy, pouze u plochy Z27 je navržena realizace nové trafostanice.
Stávající nadzemní vedení VN 22 kV prochází přes plochy Z5, Z8, Z9 a Z16, vymezené územním plánem k zástavbě. V územním plánu nejsou navrhovány přeložky
nadzemních vedení a využití ploch je podmíněno respektováním stávajících vedení s
jeho ochrannými pásmy. U plochy Z8 je počítáno s napojením trafostanice z procházejícího vedení pro potřeby zásobování uvedené plochy elektrickou energií.
Telekomunikace a radiokomunikace
Rozvody místní telefonní sítě jsou provedeny nově převážně zemními telefonními kabely. Novými kabelovými trasami vedenými v přidruženém pásu místních obslužných komunikací dle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení budou napojeny i objekty v zastavitelných a přestavbových plochách. Nové kabely budou napojeny ze stávající sítě dle podmínek stanovených provozovatelem. V
rozvojových plochách budou rovněž realizovány slaboproudé rozvody kabelové televize a datové sítě.
Přes řešené území neprocházejí žádné radioreléové spoje I. řádu.
Koncepce nakládání s odpady, tzn. stávající způsob i kapacity jsou vyhovující a
není nutné je měnit ani doplňovat a to ani v souvislosti se zajištěním potřebných služeb pro nové rozvojové plochy, městys Brozany nad Ohří předpokládá zřízení sběrného dvora v areálu vlastní servisní organizací.
d3) Občanské vybavení
V ÚP Brozany nad Ohří je v návaznosti na realizovaný sportovní areál navržena
poměrně rozsáhlá plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury, ve smyslu
§2, odst.1, písm.k) bod 3 Stavebního zákona - pozemky, stavby a zařízení sloužící
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, případně zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Jedná se o plochy, které po realizaci
protipovodňových opatření (PPO) mohou být použity variantně pro všechny výše
uvedené funkce podle aktuální potřeby, vyvolané zejména kontinuálním nárůstem
obyvatel (viz Odůvodnění, kapitola i), a to jak v Brozanech nad Ohří, tak v kontaktně
navazujících Doksanech. Ostatní stávající zařízení jsou dlouhodobě stabilizována a
aktuálně v zásadě pokrývají potřeby území.
Plochy a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru jsou ve své
základní struktuře v zásadě stabilizovány, část těchto zařízení je přirozenou součástí
objektů v centrální části sídla. Integrace těchto zařízení je i nadále podpořena definováním přípustnosti těchto funkcí především v obytných plochách.
d5) Veřejná prostranství
V hlavním výkrese jsou podle §34 zákona č.128/2000 Sb. O obcích vymezeny
plochy veřejných prostranství. Tyto plochy zahrnují náměstí a ostatní veřejné shromažďovací prostory s možností umístění prvků drobné architektury, ulice a ostatní
komunikace včetně parkovišť, chodníky, veřejnou zeleň a dětská hřiště sloužící
obecnému užívání bez ohledu na jejich vlastnictví.
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e)

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek
pro jejich využití, územní systém ekologické stability

Historická zemědělská krajina řešeného území s výraznou osou řeky Ohře je
respektována jako stabilizovaná s prioritní funkcí zemědělství, resp. rekreace. Tomu
odpovídá i vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině s minimálními návrhy na jejich změny (viz hlavní výkres č.2), které jsou navrženy výhradně jako doplnění, založení nových prvků ÚSES. Návrh lokalizace rozvojových ploch vychází ze
snahy o zachování a ochranu krajinného rázu, na jeho ochranu jsou navrženy prostorové regulativy, resp. je využití ploch podmíněno zpracováním územních studií, řešících začlenění nové zástavby do sídla i navazující krajiny.
V řešeném území jsou vymezeny prvky skladebné části územního systému
ekologické stability (dále ÚSES, lokalizované v souladu s ÚAP a ZÚR ÚK), přičemž
některé z nich jsou umístěny a zpřesněny s cílem bezkolizního průběhu s nadějí na
plnou funkčnost v budoucnosti. Cílovým stavem prvků ÚSES jsou přirozená společenstva, což v daném území jsou především lesní porosty, dle mapy potenciální přirozené vegetace to je na většině území 7- Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), ve východní části území, v nivě Ohře pak 4 – Topolová doubrava (Querco-Populetum), místy v komplexu s jilmovou doubravou (Querco-Ulmetum).
Skladebné části ÚSES:
Nadregionální hierarchie
Nadregionální biocentrum 2002 Myslivna na Ohři, reprezentativní nivního typu,
převážně funkční, lužní lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou porostů a
přírodě blízký vodní tok Ohře. Podpora přirozené druhové skladby dle SLT a STG.
Nadregionální biokoridor (NK) osa vodní a nivní, K11 Myslivna na Ohři - K 10:
NK K11/BZ01-BZ02 – nivní a vodní NK, vodní tok s doprovodnou vegetací, lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou porostů. Podpora přirozené druhové
skladby dle SLT a STG.
NK K11/BZ02-2002 – nivní a vodní NK, vodní tok s doprovodnou vegetací, lesní
porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou porostů. Podpora přirozené druhové
skladby dle SLT a STG.
Vložená lokální biocentra:
LC K11/BZ01 – nivní LC, převážně funkční, lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou porostů. Podpora přirozené druhové skladby dle STG.
LC K11/BZ02 – nivní LC, převážně funkční, dřevinné a lesní porosty s přírodě
blízkou druhovou skladbou porostů část orná půda. Podpora přirozené druhové
skladby dle SLT a STG, na orné půdě založit LBC výsadba dřevin dle STG.
Regionální hierarchie
Regionální biokoridor (RK) mezofilního hájového a částečně nivního typu 617
Humenský vrch - Myslivna na Ohři:
RBK 617, (RK 617/BZ03-BZ04, RK 617/BZ04-BZ05, RK 617/BZ05-BZ06, RK
617/BZ06-BZ07, RK 617/BZ07-2002) – mezofilní hájový a částečně nivní RBK, převážně nefunkční, místy částečně funkční, lesní porosty kulturní místy přírodě blízké,
louky, orná půda. V lese podpora přirozené druhové skladby dle STG, extenzivní obhospodařování luk, ornou půdu převést na trvalé travní porosty a postupně založit
porosty s přirozenou druhovou skladbou dle STG a lesní porosty v šíři min. 40m
s přirozenou druhovou skladbou dle STG.
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Vložená lokální biocentra:
LC 617/BZ03 – mezofilní hájový LC převážně funkční, lesní a keřové porosty,
postupné založení porostů s přirozenou druhovou skladbou dle STG.
LC 617/BZ04 – mezofilní hájový LC částečně funkční, orná půda a keřové porosty, postupné založení porostů s přirozenou druhovou skladbou dle STG.
LC 617/BZ05 – mezofilní hájový LC částečně funkční, trvalé travní porosty,
křoviny, lesní porosty, orná půda, v porostech podpora přirozené druhové skladby,
postupné založení porostů s přirozenou druhovou skladbou dle STG.
LC 617/BZ06 – mezofilní hájový LC částečně funkční, trvalé travní porosty,
křoviny, orná půda, v porostech podpora přirozené druhové skladby, postupné založení porostů s přirozenou druhovou skladbou dle STG.
LC 617/BZ07 – mezofilní hájový a nivní LC převážně funkční, křoviny, lesní
porosty, vodní tok, v lesních porostech podpora přirozené druhové skladby dle SLT.
Lokální hierarchie
Lokální biocentra
LC BZ08 – mezofilní hájový a nivní LC převážně funkční, lesní porosty, vodní
tok, v lesních porostech podpora přirozené druhové skladby dle SLT.
Lokální biokoridory
LK BNxx-617 – mezofilní hájový LK, nefunkční, orná půda, založit LBK v min.
šířce 20 m, druhová skladba dřevin dle STG.
LK BZ03-BNxx – mezofilní hájový LK, nefunkční, orná půda, založit LBK
v min. šířce 20 m, druhová skladba dřevin dle STG.
LK BZ08-2002 – mezofilní hájový, nivní LK, nefunkční, orná půda, upravený
vodní tok, založit LBK v min. šířce 20 m, revitalizace vodního toku, druhová skladba
dřevin dle STG.
LK BZ08-BU LBKp – mezofilní hájový LK, nefunkční, orná půda, založit LBK
v min. šířce 20 m, druhová skladba dřevin dle STG.
LK BZ08-CH04 – mezofilní hájový LK, nefunkční, orná půda, založit LBK
v min. šířce 20 m, druhová skladba dřevin dle STG.
LK BZ08-ROxx – mezofilní hájový LK, nefunkční, orná půda, založit LBK
v min. šířce 20 m, druhová skladba dřevin dle STG.
LK CH_LBK05 – mezofilní hájový LK, nefunkční, orná půda, založit LBK v min.
šířce 20 m, druhová skladba dřevin dle STG.
biocentra (RBC, LBC)
a) přípustné :
- současné využití a využití, zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám
- jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, tzn. změnou nesmí dojít ke
znemožnění navrženého využití nebo zhoršení přírodní funkce současných prvků
ÚSES
- revitalizace vodních toků je žádoucí
b) podmínečně přípustné :
- nezbytně nutné liniové stavby a vodohospodářská zařízení (ČOV atd.), stavby
sloužící k hospodaření v lese, přičemž umístěny mohou být jen při co nejmenším
zásahu a narušení funkčnosti biocentra
c) nepřípustné :
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
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ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky
na ornou půdu) a které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.
biokoridory (NBK, LBK)
a) přípustné:
- současné využití a využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů, odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy ap.)
- žádoucí je revitalizace vodních toků
b) podmínečně přípustné :
- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo, vodohospodářská zařízení (ČOV atd.) a stavby sloužící k hospodaření v lese, vše pouze ve
výjimečných případech, přičemž mohou být umístěny jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru
c) nepřípustné :
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky
na ornou půdu) a které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v biokoridoru
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu ploch potřebných k založení chybějících částí biokoridorů
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.
Územní systém ekologické stability krajiny je zakreslen v hlavním výkresu (viz
grafická část, výkres č.2) jako závazná část územního plánu, přičemž jednotlivé prvky ÚSES nejsou v kolizi s návrhem ÚP Brozany nad Ohří. Naopak současně
s návrhem prvků ÚSES je řešena protierozní ochrana zastavěného území a zastavitelných ploch, kdy zejména biokoridory a v nich navržené plochy ochranné a izolační
zeleně (větrolamy apod.) budou mít pozitivní vliv na větrnou erozi a zpomalení odtoku, resp. zadržení vody v krajině.
Navrhovaná zástavba ploch Z23 a Z27 by vzhledem ke své lokalizaci na pohledově exponované hraně mohla mít dopad na krajinný ráz, a proto je jejich využití
podmíněno vypracováním územních studií, které společně s definovanými prostorovými podmínkami jejich využití (viz dále kapitola f) navrhnou opatření k eliminaci negativních dopadů včetně případných kompenzačních, protierozních a protipovodňových opatření.
Návrhem není narušen systém účelových komunikací a tak je v plném rozsahu
zachována prostupnost krajiny, pěší i cyklotrasy v území sledují stávající účelové,
případně místní obslužné komunikace, které jsou pouze dílčím způsobem doplněny
(viz předchozí kapitola d1) a nemají negativní vliv na řešení krajiny a její prostupnost.
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f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé
řešené území. Z hlediska časového horizontu jsou plochy rozlišeny na plochy stabilizované (stav) a plochy změn, tj. plochy přestavbové (v grafické části označeny indexem P a pořadovým číslem) a plochy zastavitelné (v grafické části označeny indexem
Z a pořadovým číslem), které jsou dále ještě rozděleny na 1. a 2. etapu (v grafické
části jsou odlišeny hustotou rastru). V grafické části uvedené typy ploch s rozdílným
způsobem využití (viz barevně legenda + index) mají dále v textu stanoven účel využití (funkce) a podmínky prostorového uspořádání. ÚP Brozany nad Ohří stanovuje
maximální výškovou hladinu zástavby definováním maximálního počtu nadzemních
podlaží a podkroví (využitelným podkrovím nebo ustupujícím patrem se rozumí podlaží, jehož užitná plocha nepřesáhne 75% plochy předchozího podlaží - vyjádřeno
X,5), případně maximální výškové hladiny zástavby v metrech. Maximální výšková
hladina je závazná pro novou výstavbu, přestavby, dostavby a nástavby stávajících
objektů, kterými dojde ke změně výškové hladiny. Nevztahuje se tedy na stávající
objekty, zařízení technické infrastruktury či nezbytná technologická zařízení, případně vymezené dominanty. kdy se výšková hladina nemění.
Využití některých rozvojových ploch je podmíněno realizaci protipovodňových
opatření – plochy jsou pak označeny doplňujícím indexem P.
Takto specifikované plochy jsou oproti Vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v souladu s §3, odst.4) podrobněji členěny s ohledem
na specifické podmínky a charakter území (viz grafická část – hlavní výkres č.2).
plochy bydlení v rodinných domech (BI)
a) převažující účel využití
- bydlení v rodinných domech s připuštěním obslužných funkcí místního významu
b) přípustné
- rodinné domy
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb místního významu
- sportovní a rekreační objekty a plochy
- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)
- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro umístění staveb a zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že tyto
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s
bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
- u novostaveb je podmínkou umístění garáže v objektu nebo na vlastním pozemku
- pro každé započaté dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena
plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře
nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace
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- výška hlavního objektu nepřekročí 2 NP při respektování okolní výškové hladiny
(viz odst.2 této kapitoly) a charakteru konkrétní přilehlé zástavby stejného využití,
případné dostavby proluk musí výškově, hmotově i svým charakterem odpovídat
okolní zástavbě
- zastavitelnost nových pozemků pro individuální zástavbu (RD) je max.30%, do
které se započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy a komunikace
- minimální výměra nových pozemků v zastavitelných plochách od 800 m2, u řadové výstavby nebo dvojdomků může být výměra adekvátně snížena při zachování
obecně technických podmínek pro výstavbu a odstupových vzdáleností
- všechny pozemky, na nichž budou umisťovány novostavby pro bydlení, budou
přímo dopravně napojeny na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která bude
součástí veřejného prostranství minimální šířky 8,0m při obousměrném provozu,
v případě jednosměrného provozu veřejné prostranství šířky 6,5m
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy bydlení v rodinných domech – podmíněné (BI/P)
a) převažující účel využití
- bydlení v rodinných domech s připuštěním obslužných funkcí místního významu
podmíněné realizací protipovodňových opatření
b) přípustné
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- rodinné domy
- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb místního významu
- sportovní a rekreační objekty a plochy
- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)
- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení
d) podmínky prostorového uspořádání
- vlastní výstavba dle odstavce c) je podmíněna realizací protipovodňových opatření
- pro umístění staveb a zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že tyto
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s
bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
- u novostaveb je podmínkou umístění garáže v objektu nebo na vlastním pozemku
- pro každé započaté dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena
plocha veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře
nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace
- výška hlavního objektu nepřekročí 2 NP při respektování okolní výškové hladiny
(viz odst.2 této kapitoly) a charakteru konkrétní přilehlé zástavby stejného využití,
případné dostavby proluk musí výškově, hmotově i svým charakterem odpovídat
okolní zástavbě
- zastavitelnost nových pozemků pro individuální zástavbu (RD) je max.30%, do
které se započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy a komunikace
- minimální výměra nových pozemků v zastavitelných plochách od 800 m 2, u řadové výstavby nebo dvojdomků může být výměra adekvátně snížena při zachování
obecně technických podmínek pro výstavbu a odstupových vzdáleností
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- všechny pozemky, na nichž budou umisťovány novostavby pro bydlení, budou
přímo dopravně napojeny na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která bude
součástí veřejného prostranství minimální šířky 8,0m při obousměrném provozu,
v případě jednosměrného provozu veřejné prostranství šířky 6,5m
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV)
a) převažující účel využití
- bydlení venkovského charakteru s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s
chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících
obslužných funkcí místního významu
b) přípustné
- rodinné domy s užitkovými zahradami a případným chovem drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu
- bydlení ve stávajících bytových domech
- rekreace rodinná
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)
- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
- zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro umístění staveb a zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že tyto
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s
bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
- výška hlavního objektu nepřekročí 2 NP při respektování okolní výškové hladiny
(viz odst.2 této kapitoly) a charakteru konkrétní přilehlé zástavby stejného využití,
případné dostavby proluk musí výškově, hmotově i svým charakterem odpovídat
okolní zástavbě
- zastavitelnost pozemků 30%, do které se započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy a komunikace
- minimální výměra nových pozemků v zastavitelných plochách a plochách přestavby od 800 m2, u řadové výstavby nebo dvojdomků může být výměra adekvátně snížena při zachování obecně technických podmínek pro výstavbu a odstupových vzdáleností.
- všechny pozemky, na nichž budou umisťovány novostavby pro bydlení, budou
přímo dopravně napojeny na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která bude
součástí veřejného prostranství minimální šířky 8,0m při obousměrném provozu,
v případě jednosměrného provozu veřejné prostranství šířky 6,5m
- u novostaveb je podmínkou umístění garáže v objektu nebo na vlastním pozemku
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy bydlení v rodinných domech venkovské – podmíněné (BV/P)
a) převažující účel využití
- bydlení venkovského charakteru s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s
chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících
obslužných funkcí místního významu podmíněné realizací protipovodňových
opatření
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b) přípustné
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- rodinné domy s užitkovými zahradami a případným chovem hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu
- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)
d) podmínky prostorového uspořádání
- vlastní výstavba dle odstavce c) je podmíněna realizací protipovodňových opatření
- pro umístění staveb a zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že tyto
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s
bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
- výška hlavního objektu nepřekročí 2 NP při respektování okolní výškové hladiny
(viz odst.2 této kapitoly) a charakteru konkrétní přilehlé zástavby stejného využití,
případné dostavby proluk musí výškově, hmotově i svým charakterem odpovídat
okolní zástavbě
- zastavitelnost pozemků 30%, do které se započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy a komunikace
- minimální výměra nových pozemků v zastavitelných plochách a plochách přestavby od 800 m2, u řadové výstavby nebo dvojdomků může být výměra adekvátně snížena při zachování obecně technických podmínek pro výstavbu a odstupových vzdáleností
- všechny pozemky, na nichž budou umisťovány novostavby pro bydlení, budou
přímo dopravně napojeny na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která bude
součástí veřejného prostranství minimální šířky 8,0m při obousměrném provozu,
v případě jednosměrného provozu veřejné prostranství šířky 6,5m
- u novostaveb je podmínkou umístění garáže v objektu nebo na vlastním pozemku
plochy bydlení v bytových domech (BM)
a) převažující účel využití
- bydlení hromadného charakteru s připuštěním obslužných funkcí místního významu
b) přípustné
- bytové domy
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- maloobchod, stravovací zařízení
- ubytovací zařízení s omezeným rozsahem (penzion)
- kulturní, zdravotnická a sociální zařízení
- sportovní a rekreační objekty a plochy veřejného využití
- ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby
- zařízení veřejné a komunální správy
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro umístění staveb a zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že tyto
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s
bydlením a slouží především obyvatelům v takto vymezené ploše
- výška hlavního objektu nepřekročí 3 NP při respektování okolní výškové hladiny
(viz odst.2 této kapitoly) a charakteru konkrétní přilehlé zástavby stejného využití
- případné dostavby proluk musí výškově, hmotově i svým charakterem odpovídat
okolní zástavbě
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- zmenšování podílu stávajících ploch zeleně pouze výjimečně pro související dopravní a technickou infrastrukturu, příp. doplňkové stavby
- případné dostavby proluk musí výškově, hmotově i charakterem odpovídat okolní
zástavbě
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)
a) převažující účel využití
- umístění zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotnictví, církve, kultury, veřejné správy a ochranu obyvatelstva
b) přípustné
- jednotlivé typy (stupně) školských zařízení včetně jejich ubytovacích kapacit,
sportovních a dalších účelových zařízení
- zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
- účelová zařízení církví
- zařízení veřejné administrativy a správy
- kulturní zařízení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
- zařízení pro ochranu obyvatelstva
c) podmíněně přípustné
- ostatní ubytovací zařízení (např. byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení)
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro ubytovací zařízení je podmínkou prokázání, že z hlediska hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura – podmíněné (OV/P)
a) převažující účel využití
- umístění zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotnictví, církve, kultury, veřejné správy a ochranu obyvatelstva
b) přípustné
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- jednotlivé typy (stupně) školských zařízení včetně jejich ubytovacích kapacit,
sportovních a dalších účelových zařízení
- zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
- účelová zařízení církví
- zařízení veřejné administrativy a správy
- kulturní zařízení
- ostatní ubytovací zařízení (např. byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení)
- zařízení pro ochranu obyvatelstva
d) podmínky prostorového uspořádání
- vlastní výstavba dle odstavce c) je podmíněna realizací protipovodňových opatření
- pro ubytovací zařízení je podmínkou prokázání, že z hlediska hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
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plochy občanského vybavení – komerční (OV-K)
a) převažující účel využití
- zařízení komerční občanské vybavenosti například pro administrativu, služby,
obchod, ubytování a stravování, přičemž vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušit sousední plochy nad přípustné normy pro
obytné zóny
b) přípustné
- administrativní a správní budovy, peněžní ústavy
- obchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch
- veřejné ubytování a stravování
- kulturní zařízení komerčního charakteru
- sportovně rekreační a rehabilitační zařízení
- zařízení drobné výroby a služeb nerušící ostatní funkce
- hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- ostatní ubytovací zařízení (např. byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení)
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro ubytovací zařízení je podmínkou prokázání, že z hlediska hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OV-S)
a) převažující účel využití
- zařízení pro tělovýchovu a sport
b) přípustné
- sportovní stadiony a hřiště
- účelové sportovně rekreační haly (tělocvičny, zimní stadiony, plavecké areály ap.)
- sportovní a rehabilitační zařízení, lázeňská zařízení
- veřejné stravování a ubytování, maloobchod
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- ostatní ubytovací zařízení (např. byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení)
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro ubytovací zařízení je podmínkou prokázání, že z hlediska hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy občanského vybavení - hřbitovy (OV-H)
a) převažující účel využití
- plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť
b) přípustné
- veřejná a vyhrazená pohřebiště
- doprovodná zeleň
- zařízení a stavby sloužící výhradně pro potřeby pohřebiště
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
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plochy rekreace – zahrádky (RZ)
a) převažující účel využití
- rodinná rekreace formou zahrádek, zahrádkářských osad, kde mohou být povolovány stavby, pro které jsou stanoveny specifické zejména prostorové regulativy
b) přípustné
- plochy zahrádek (ZPF) sloužící pro drobnou zemědělskou činnost, tj. pěstování
zeleniny, ovoce, květin, okrasných rostlin pro vlastní potřebu
- zahradní a rekreační domky pro uschování nářadí a ukrytí před nepohodou
- oplocení zemědělské půdy (zahrad a sadů) za účelem ochrany úrody
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
c) podmíněně přípustné
- přístřešky pro drobnou zahradní techniku
d) podmínky prostorového uspořádání
- výměra celkové zastavěné plochy, do které se započítávají veškeré stavby a
veškeré zpevněné plochy (cesty, chodníky, zpevněná parkovací stání apod.)
nepřesáhne 10% celkové výměry předmětného pozemku, zároveň však maximálně 60 m2 a to vč. přístaveb stávajících objektů
- v případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena
rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části povolena další stavba
(rozhodující je stav KN k datu vydání ÚP)
- výška objektů nepřekročí 1,0 NP s výškou okapové hrany max.3,0m od přilehlého terénu a výškou hřebene max.6,0m, jedním podzemním podlažím do hloubky
max.3,0m
- vzdálenost mezi jednotlivými rekreačními objekty min. 10,0 m, vzdálenost od
hranice pozemků min.3,0m
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy smíšené obytné venkovské (SM-V)
a) převažující účel využití
- bydlení venkovského charakteru a umístění ostatních zařízení, svým provozem,
vyvolanou dopravní obsluhou ani vzhledem nenaruší funkci obytnou
b) přípustné
- bydlení v rodinných domech s hospodářskými stavbami, užitkovými zahradami a
případným chovem drobného hospodářského zvířectva
- obchodní zařízení
- veřejné stravování a ubytování
- administrativa a veřejná správa
- kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
- zařízení drobné výroby a služeb nerušící bydlení
- odstavná a parkovací stání
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
- připouští se pouze takové stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují
kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území
- dostavby proluk musí výškově, hmotově i charakterem odpovídat okolní zástavbě
- u novostaveb je podmínkou zajištění garáže v objektu nebo na vlastním pozemku
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e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD)
a) převažující účel využití
- umístění a rozvoj drobné výroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobních a nevýrobních služeb a to zejména těch, která nemohou být umístěna v jiných územích
b) přípustné
- zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb, sklady
- obchodní, administrativní a správní budovy
- veřejné stravování
- odstavná a parkovací stání, garáže
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
c) podmíněně přípustné
- ostatní ubytovací zařízení (např. byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení,
ubytovny)
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro ubytovací zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že z hlediska
hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy výroby a sklady (VP)
a) převažující účel využití
- umístění a rozvoj výroby a skladových areálů
b) přípustné
- zařízení průmyslové výroby a služeb všeho druhu, jejichž vlastní i související
činnost nemá zásadní dopady na okolní prostředí
- sklady a skládky materiálu
- administrativa a správa,
- obchodní zařízení
- odstavné plochy a parkovací stání i pro nákladní dopravu
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
c) podmíněně přípustné
- ostatní ubytovací zařízení (např. byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení,
ubytovny)
- kulturní, zdravotnická, sociální a sportovní zařízení, sloužící pro obsluhu území
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že z hlediska hygienického
je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba (VZ)
a) převažující účel využití
- umístění zařízení zemědělské a lesnické výroby a služeb
b) přípustné
- zařízení zemědělské a lesnické výroby
- sklady a skladové plochy
- zařízení na zpracování a výkup zemědělské a lesnické produkce
- administrativa a správa
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství
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c) podmíněně přípustné
- ostatní ubytovací zařízení (např. byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení,
ubytovny)
- kulturní, zdravotnická, sociální a sportovní zařízení, sloužící pro obsluhu území
- zařízení výroby a služeb, vážících se k zemědělství a lesnictví
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že z hlediska hygienického
je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy výroby pro energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů (TE)
a) hlavní využití
- umístění a rozvoj ploch, staveb a zařízení k získávání energie z obnovitelných
zdrojů kromě větru
b) přípustné využití
- stavby a zařízení k získávání energií z obnovitelných zdrojů kromě větru
- nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura
- plochy doprovodné a izolační zeleně s funkcí eliminace negativních vlivů
na krajinný ráz
c) nepřípustné využití
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a výstavba velkých větrných elektráren
plochy technické infrastruktury (TI)
a) převažující účel využití
- umístění a rozvoj ploch, staveb a zařízení technické infrastruktury místního i
nadmístního významu
b) přípustné
- zařízení technické infrastruktury
- odstavné plochy a garáže
- nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura
- prvky ÚSES
c) podmíněně přípustné
- ostatní ubytovací zařízení (např. byty služební, majitelů zařízení, ubytovny)
- zařízení výroby a služeb, vážících se k funkci technického vybavení
d) podmínky prostorového uspořádání
- pro ubytovací zařízení dle odstavce c) je podmínkou prokázání, že z hlediska
hygienického je jejich umístění slučitelné s hlavní funkcí území
- podmínkou pro všechny druhy činností je neomezení hlavního využití vymezené
plochy a respektování podmínek stanovených zákony 458/2000 Sb. a 254/2001
Sb. včetně dodržení ochranných pásem jimi stanovených
- v lokalitě Z29 je pro využití plochy podmínkou prokázání, že nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy veřejných prostranství (PV)
a) převažující účel využití
- plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí slouží jako náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
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b) přípustné
- ulice, chodníky, pěší a cyklostezky, náměstí a ostatní veřejné shromažďovací
prostory s možností umístění prvků drobné architektury
- veřejná zeleň, parky, dětská hřiště
- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury
c) podmíněně přípustné
- parkoviště, odstavná stání
d) podmínky prostorového uspořádání
- podmínkou pro umístění parkovišť a odstavných stání dle odstavce c) je neomezení hlavního využití vymezené plochy
- dopravní stavby v blízkosti koryt vodních toků, křížících inundační území vodních
toků a samotná koryta vodních toků, budou řešeny tak, aby nebyl omezen průchod velkých vod, nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů a nebyl omezen přístup k vodnímu toku pro správce vodního toku, žádné konstrukce nebudou umístěny v korytech vodních toků, spodní líc mostovek bude umístěn nad vypočtenými úrovněmi hladin vod při průtocích Q100 na dotčených vodních tocích
- v lokalitě Z17 je pro využití plochy podmínkou prokázání, že nedojde k nezákonnému škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
- v ploše Z18 je přípustné pouze využití pro nepobytové rekreační aktivity při dodržení podmínek umístění v záplavovém území
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy dopravní infrastruktury silniční (DI-S)
a) převažující účel využití
- plochy staveb a zařízení silniční dopravy nadmístního významu
b) přípustné
- silnice nadmístního významu (dálnice, silnice I., II. a III. třídy a místní komunikace I., II. a III. třídy) a jejich součásti
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusová
nádraží, terminály a zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby
pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot)
- doprovodná a izolační zeleň
c) podmíněně přípustné
- nezbytná zařízení technické infrastruktury
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
- podmínkou pro umístění zařízení technické infrastruktury dle odstavce c) je neomezení hlavního využití vymezené plochy
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
plochy zemědělské – zahrady a sady (Z-Z)
a) převažující účel využití
- produkční sady a zahrady pro pěstování ovoce a zeleniny
b) přípustné
- sady na pěstování ovoce
- zahrady a další zemědělské plochy na pěstování zeleniny
- trvalé travní porosty, izolační a doprovodná zeleň
- související dopravní a technická infrastruktura, účelové komunikace
- stavby a zařízení na uskladnění, zpracování a prodej zemědělské produkce
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c) podmíněně přípustné
- účelové stavby k ukrytí před nepohodou, sociální zázemí
- přístřešky pro techniku
d) podmínky prostorového uspořádání
- výška objektů nepřekročí 1,0 NP a zastavitelnost pozemku 10% zároveň však
maximálně 60 m2 a to vč. přístaveb stávajících objektů
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb a zařízení pro
zemědělství a lesnictví, těžbu nerostů, ostatních staveb a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu
plochy zemědělské – trvalý travní porost (Z-T)
a) převažující účel využití
- produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu
b) přípustné
- louky, pastviny a ostatní trvalé travní porosty zemědělsky obhospodařované
- izolační a doprovodná zeleň
- zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky
- související dopravní a technická infrastruktura, účelové komunikace
c) podmíněně přípustné
- změny kultury
d) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb a zařízení pro
těžbu nerostů, hygienických zařízení, informačních a ekologických center, staveb a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu
plochy zemědělské – orná půda (Z-O)
a) převažující účel využití
- produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu
b) přípustné
- orná půda
- ostatní zemědělsky obhospodařované plochy
- izolační a doprovodná zeleň
- zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky
- související dopravní a technická infrastruktura, účelové komunikace
c) podmíněně přípustné
- změny kultury
d) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb a zařízení pro
těžbu nerostů, hygienických zařízení, informačních a ekologických center, staveb a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu
plochy zemědělské – chmelnice (Z-CH)
a) převažující účel využití
- chmelnice
b) přípustné
- chmelnice
- izolační a doprovodná zeleň
- související dopravní a technická infrastruktura, účelové komunikace
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c) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb a zařízení pro
těžbu nerostů, hygienických zařízení, informačních a ekologických center, stave
a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu
plochy zeleně ochranné a izolační (ZO)
a) převažující účel využití
- nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně
b) přípustné
- trvalé travní porosty s nízkou, příp. vysokou zelení
c) podmíněně přípustné
- umístění víceúčelových travnatých a mlatových ploch
- protihluková zařízení a opatření
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb pro zemědělství a lesnictví, těžbu nerostů, ekologických a informačních center
plochy lesní (PUPFL)
a) převažující účel využití
- lesy evidované jako pozemky určené k plnění funkce lesa
b) přípustné
- pozemky určené k plnění funkce lesa
c) podmíněně přípustné
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb pro zemědělství, těžbu nerostů, staveb a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu, informačních center
plochy přírodní zeleně (ZP)
a) převažující účel využití
- plochy k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, jako součást vymezeného územního systému ekologické stability krajiny, ostatní vysoká nelesní zeleň
b) přípustné
- trvalé travní porosty
- střední a vysoká zeleň mimolesního charakteru
c) podmíněně přípustné
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
- nebudou povolovány změny kultury na ornou půdu, speciální zemědělské kultury
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb pro zemědělství
a lesnictví, těžbu nerostů, staveb a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu, informačních center
plochy vodní a vodohospodářské (V)
a) převažující účel využití
- vodní plochy a toky a vodohospodářské stavby na nich
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b) přípustné
- vodní plochy a toky, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla
- přemostění a lávky, stavidla a hráze
- krmná zařízení pro chovné rybníky
- rekreační vodní plochy, skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení
- zařízení pro závlahy, zadržení vody v krajině nebo s protipovodňovou funkcí
c) podmíněně přípustné
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
- v okolí vodních toků musí být oboustranně zatravněná plocha o šíři min. 4 m od
osy a zároveň min. 2 m od břehu a jednostranný volný manipulační pruh 6 m
- v záplavovém území budou upřednostněny trvalé travní porosty s postupným vyloučením orné půdy
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb a zařízení pro
zemědělství a lesnictví, těžbu nerostů, staveb a opatření pro účely rekreace a
cestovního ruchu
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
V samostatném výkrese č.3 ÚP Brozany nad Ohří jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření s identifikačními indexy :
1. plochy a zařízení dopravy
D1
plocha Z1 pro cyklostezku (Brňany)
D2
plocha Z17 pro pěší a cyklostezku (kemp Loužek)
D3
plochy Z25 pro pěší a cyklostezku (Doksany)
2. plochy a zařízení pro technickou infrastrukturu
Zásobování vodou
V1
návrh vodovodu pro obsloužení plochy Z5
V2
návrh vodovodu pro obsloužení ploch P3, P6, P7
V3
návrh vodovodu pro obsloužení plochy Z3
V4
návrh vodovodu pro obsloužení plochy P10
V5
návrh vodovodu pro obsloužení ploch Z23
V6
návrh vodovodu pro obsloužení plochy Z27
V8
návrh vodovodu pro obsloužení plochy Z9
Kanalizace
K1
návrh splaškové kanalizace pro obsloužení plochy Z5
K2
návrh splaškové kanalizace pro obsloužení ploch P3 a P6
K3
návrh splaškové kanalizace pro obsloužení plochy Z3
K5
návrh splaškové kanalizace pro obsloužení ploch Z23
K6
návrh splaškové kanalizace pro obsloužení plochy Z27
K7
návrh splaškové kanalizace pro obsloužení plochy Z9
K8
návrh ČOV Hostěnice
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Zásobování plynem
P1
návrh plynovodu pro obsloužení plochy Z5
P2
návrh plynovodu pro obsloužení ploch P3 a P6
P3
návrh plynovodu pro obsloužení plochy Z3
P4
návrh plynovodu pro obsloužení plochy P10
P5
návrh plynovodu pro obsloužení ploch Z23
P6
návrh plynovodu pro obsloužení plochy Z27
P8
návrh plynovodu pro obsloužení plochy Z9
Zásobování elektrickou energií
E1
koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV TR Výškov – TR Babylon
E2
návrh elektrického vedení VN a trafostanice pro plochu Z27
Dále jsou zde vymezeny plochy pro veřejně prospěšná opatření s identifikačními indexy:
3. plochy pro protipovodňová opatření
PPO1 soubor protipovodňových opatření Brozany nad Ohří
PPO2 protipovodňová a protierozní přírodní opatření lokalit Z23 a Z27
4. plochy pro založení prvků ÚSES
U1 – k založení navrhovaný lokální biokoridor LK BNxx-617
U2 – k založení navrhovaný lokální biokoridor LK BZ03-BNxx
U3 – k založení navrhované části regionálního biokoridoru RK 617/BZ03-BZ04
U4 – k založení navrhovaná část regionálního biokoridoru RK 617/BZ04-BZ05
U5 – k založení navrhovaná část lokálního biocentra LC K11/BZ02
U6 – k založení navrhovaný lokální biokoridor LK BZ08-ROxx
U7 – k založení navrhovaná část regionálního biokoridoru 617/BZ05-BZ06
U8 – k založení navrhované lokální biocentrum LC 617/BZ06
U9 – k založení navrhovaná část regionálního biokoridoru 617/BZ06-BZ07
U10 – k založení navrhovaná část regionálního biokoridoru 617/BZ07-2002
U11 – k založení navrhovaný lokální biokoridor LK CH-LBK05
U12 – k založení navrhovaný lokální biokoridor LK BZ08-CH04
U13 – k založení navrhovaný lokální biokoridor LK BZ08-BU LBKp
U14 – k založení navrhované části lokálního biokoridoru LK BZ08-2002
V ÚP Brozany nad Ohří se nenavrhují žádné plošné asanace ani rozsáhlejší
asanační úpravy. Dlouhodobě neužívaný zemědělský areál je navržen k transformaci
funkce ve prospěch výroby, resp. smíšené funkce, rozsah asanace bude dán požadavky budoucího investora.
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo
V ÚP Brozany nad Ohří jsou v k.ú. Brozany nad Ohří vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby – pěší a cyklostezky, pro které lze uplatnit předkupní právo
pro městys Brozany nad Ohří :
D1 - pozemky (části) p.č.: 686, 687, 688/1,689/1
D3 - pozemky (části) p.č.: 757/2, 764/1,2,3, 781/1, 822/29,32
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i)

Stanovení kompenzačních opatření (dle §50 odst.6 Stavebního
zákona)

Příslušné dotčené orgány neuplatnily žádné požadavky na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj, nejsou stanovena žádná kompenzační opatření.
j)

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

V ÚP Brozany nad Ohří je vymezena jedna plocha územní rezervy ÚR1 s budoucím využitím pro bydlení v rodinných domech (BI), která by měla navázat na vymezené zastavitelné území pro stejnou funkci po jejím naplnění.
k)

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti

Ve výkresové části jsou vymezeny návrhové plochy, jejichž využití bude podmíněno zpracováním územních studií pro celé tyto lokality s cílem prověření urbanisticko architektonické koncepce řešení včetně řešení dopravní a technické infrastruktury
předmětných území. Jedná se o lokality P3+P6+P7, Z5 a dále Z23 a Z27, které jsou
z hlediska celkové urbanistické koncepce rozhodujícími plochami zástavby a jsou
pohledově výrazně exponované. V plochách Z23 a Z27 bude zároveň územní studií
pro každé započaté 2ha zastavitelné plochy vymezena plocha veřejného prostranství
s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m 2, přičemž do této
výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
Pro takto vymezené plochy budou zpracovány na základě Zadání územní studie, které budou projednány a schváleny pořizovatelem včetně vložení dat o těchto
studiích do evidence územně plánovací činnosti, a to před zahájením jakékoli projektové přípravy nebo vlastní investiční činnosti ve vymezeném území, nejpozději do 4
let od nabytí účinnosti ÚP Brozany nad Ohří.
l)

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

V Brozanech nad Ohří je s ohledem na ochranu kulturního dědictví řada objektů
zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Pro takto definovaný okruh
architektonicky i urbanisticky významných staveb a prostorů (viz Koordinační výkres,
seznam nemovitých kulturních památek pak kapitola l) Odůvodnění ÚP) může architektonickou část projektových dokumentací vypracovávat jen autorizovaný architekt.
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m) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení
podle § 117 odst. 1 stavebního zákona
Objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovité
kulturní památky a jejich soubory jsou vymezeny jako stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 Stavebního zákona.
n) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
k němu připojené grafické části
Územní plán Brozany nad Ohří obsahuje 27 stran A4 textové části a 3 výkresy :
1) výkres základního členění území
2) hlavní výkres
3) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
o) Vysvětlivky použitých pojmů
- plocha (funkce, činnost apod.) nadmístního významu je plocha (funkce, činnost apod.), která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více
obcí nebo více městských částí
- plocha (funkce, činnost apod.) místního významu je plocha (funkce, činnost
apod.), která má pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní území více obcí nebo více městských částí
- sloužící pro obsluhu (potřeby) tohoto území = funkce, činnost apod., která má
pouze lokální dopad a svým významem, rozsahem nebo využitím neovlivní území
více obcí
- areály = souhrn staveb a venkovních ploch, většinou pod společným oplocením,
sloužících pro činnost jednoho subjektu či více subjektů společně
- zařízení veřejné (komunální) správy = nekomerční zařízení převážně administrativního charakteru, spojené zejména se správou území (např. městské úřady,
úřady městských částí, okresní a krajské úřady)
- školská zařízení = jednotlivé stupně zařízení nekomerčního občanského vybavení veřejné infrastruktury sloužící ke vzdělávání
- kulturní, zdravotnická, sociální zařízení = zařízení nekomerčního občanského
vybavení veřejné infrastruktury
- kulturní zařízení komerčního charakteru = komerční zařízení občanského vybavení v oblasti kultury
- obchodní, administrativní a správní budovy = stavby a zařízení komerčního
občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnosti
- maloobchod = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro
prodej zboží koncovým uživatelům
- veřejné ubytování a stravování = stavby a zařízení komerčního občanského vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp. penziony
- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení = příklady ostatních ubytovacích
zařízení
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- rodinná rekreace = individuální rekreace bez poskytování komerčních služeb třetím osobám s připuštěním staveb a zařízení dle §2, odst.b) Vyhlášky č.501/2006
Sb. v platném znění
- sportovní a rekreační objekty a plochy = stavby a zařízení nekomerčního i komerčního občanského vybavení sloužící pro podporu sportu, např. stadiony a venkovní hřiště, tělocvičny a sportovní haly, případně ostatní ubytovací zařízení
- nerušící obslužné funkce (nerušící řemeslnické provozy, ostatní nerušící
provozy služeb a drobné výroby) = takové doplňkové funkce k vymezenému
převažujícímu účelu využití, které svou činností či vyvolaným provozem nenaruší
pohodu okolního prostředí nad míru stanovenou příslušným předpisem
- chov hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu = je malozemědělská činnost výhradně pro soukromou spotřebu a nikoli zdroj příjmů, tedy zemědělské
podnikání, které může být realizováno na k tomu určených plochách
- zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb = areály výrob a služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a vyvolaným provozem negativně nad míru přípustnou neovlivňují sousední plochy a stavby
- plochy a budovy provozní a správní = plochy a objekty, sloužící jako technická
a logistická podpora výrobních areálů, např. autodílny a autoparky, manipulační
plochy, servisní a opravárenské dílny
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a)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území

Z hlediska širších vztahů nemá ÚP Brozany nad Ohří žádné dopady na sousední území kromě koordinace tras nadmístní dopravní a technické infrastruktury a
ÚSES. V souladu s navazujícím ÚP Doksany je v návrhu zahrnuta lávka pro pěší a
cyklisty přes Ohři s cílem zlepšení propustnosti stávajícího silničního mostu, další
lávka je navržena v Hostěnicích nad jezem. S ÚP Brňany byla koordinována cyklotrasa (Roudnice nad Labem) Doksany - Brozany nad Ohří – Brňany (Litoměřice) a
také koridor E10b(1.A) pro zdvojení stávajícího vedení VN 400 kV TR Vyškov-TR
Babylon v šířce 150m v souběhu se stávajícím vedením VVN. Stejně tak jsou na
hranicích řešeného území v maximální míře koordinovány trasy a plochy ÚSES nadregionální, regionální i lokální úrovně (lokální ÚSES nelze vzhledem k jeho měřítku
ve výkresu č.5 Širší vztahy zobrazit).
b)

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

O pořízení nového územního plánu Brozany nad Ohří rozhodlo dne 20.2.2008
Zastupitelstvo městyse Brozany nad Ohří ve smyslu ustanovení §44 odst.1, písm.a)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Stavební zákon). Důvodem pořízení nového územního plánu byla
mimo jiné skutečnost, že Stavební zákon u dokumentací, schválených před 1.lednem
2007, omezuje jejich platnost do 31. prosince 2020.
Výsledná verze Zadání byla zpracovaná úřadem městyse Brozany nad Ohří ve
spolupráci s určeným zastupitelem a Zdeňkou Klenorovou, osobou oprávněnou pro
výkon územně plánovací činnosti podle §24 Stavebního zákona, a to dle ustanovení
§47 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon) a projednaná a upravená v souladu s
ustanovením §47 odst. 2 - 4 Stavebního zákona v červnu 2013.
Na základě projektantem zpracovaných doplňujících průzkumů a rozborů byly
definovány dva zásadní okruhy problémů, které významným způsobem limitují rozvoj
sídla. Prvním z nich je nedávnou minulostí ověřené nebezpečí záplav a následně
příslušným orgánem stanovené záplavové území, za druhé ložisko cihlářských hlín,
které společně s nadřazenou ÚPD navrženým regionálním biokoridorem omezuje
rozvoj naopak na povodní nezasažených místech na jihozápadním okraji Brozan nad
Ohří. Z dohody všech stran vyplynula potřeba vyjasnit si nejprve dopad stanovení
záplavového území na zastavěné území i v územním plánu vymezené rozvojové plochy, která však také zapříčinila postupné prodlužování lhůty od schváleného Zadání
k předání návrhu ÚP Brozany nad Ohří. Nejprve byly tedy zpracovány studie a následně projekt protipovodňových opatření (PPO), které zajistí možný další rozvoj
území (i když podmíněný právě realizací PPO), které byly do návrhu ÚP Brozany nad
Ohří zapracovány. Snaha o řešení časové podmíněnosti využití ploch pak vedla
k potřebě vymezení jiných ploch pro rozvoj bydlení, které by byly použitelné bez
podmíněnosti realizace PPO – tyto plochy mimo záplavová území však byly limitovány návrhem vedení RBK 617 dle ZÚR ÚK a hlavně v ÚAP obsaženou limitou –
CHLÚ. Proto bylo opět městysem objednáno expertní posouzení dané problematiky
odbornou organizací, kdy bylo konstatováno, že veškerá dříve vydaná povolení jsou
již neplatná a předmětné plochy jsou využitelné pro zástavbu! Zároveň bylo po konzultaci s dotčeným orgánem zpřesněno vedení RBK 617 tak, aby odpovídalo v ZÚR
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ÚK uplatněným požadavků na jeho parametry včetně návazností na nadřazený systém a sousední katastrální území. Teprve pak mohl projektant přistoupit k návrhu ÚP
Brozany nad Ohří, kde jsou již všechny tyto aspekty a výsledky dohod včetně ochrany ZPF (viz dále) zapracovány a je tak umožněn další kontinuální rozvoj sídel, podpořený v posledních letech i demografickými daty a prognózou – viz kapitola l).
Požadavky pořizovatele na způsob a rozsah zpracování ÚP Brozany nad Ohří,
obsažené v zastupitelstvem schváleném Zadání územního plánu, jsou v návrhu splněny včetně požadavku na konzultace dokumentace v rozpracovanosti. Výjimkou je
požadavek městyse obsažený v kapitole a2.2) jako známý záměr investora na přeložku VTL plynovodu - varianta západní, a to z důvodu již realizované jiné trasy.
c)

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich
vymezení

V ÚP Brozany nad Ohří nejsou řešeny žádné záležitostí nadmístního významu,
které nejsou řešeny v ZÚR ÚK ve znění jejich 1., 2. a 3. Aktualizace.
d)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

ÚP Brozany nad Ohří předpokládá rozvoj též na pozemcích vedených jako zemědělská půda.
Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje
kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a
hloubku půdy.
Rozvojem města plánovaným v rámci návrhu ÚP Brozany nad Ohří jsou postiženy půdy těchto BPEJ : 1.01.00, 1.01.10, 1.01.12, 1.08.50, 1.21.13, 1.56.00,
1.57.00, 1.58.00.
Jedná se o půdy následujících charakteristik:
Charakteristika klimatického regionu
1 – klimatický region T1 – teplý, suchý
Charakteristiky hlavních půdních jednotek
01 – Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s
příznivým vodním režimem.
08 – Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného
horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve
vyšší sklonitosti.
32

21 – Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech.
56 – Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně
těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé.
57 – Fluvizemě pelické a kambické eubazické až mezobazické na těžkých nivních uloženinách, až velmi těžké, bez skeletu, příznivé vlhkostní poměry
až převlhčení.
58 – fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras,
středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina
vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé.
Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)
0 – úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí
1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí
5 – střední sklon (7-12º) se severní expozicí
Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)
0 – úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí
1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká
2 – slabě skeletovitá, hluboká
3 – středně skeletovitá, hluboká
Návrh ÚP Brozany nad Ohří předpokládá nové funkční využití vybraných lokalit
určených podle požadavků na plochy bydlení v rodinných domech, plochy bydlení v
rodinných domech venkovské, plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura,
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy rekreace –
zahrádky, plochy smíšené obytné venkovské, plochy výroby a skladování, plochy
technické infrastruktury, plochy veřejných prostranství, plochy dopravní infrastruktury,
plochy zemědělské – zahrady a sady, plochy zeleně ochranné a izolační, plochy přírodní zeleně.
Zábor zemědělské půdy tvoří:
BI – plochy bydlení v rodinných domech
BI/P – plochy bydlení v rodinných domech – podmíněné
BV – plochy bydlení v rodinných domech venkovské
BV/P – plochy bydlení v rodinných domech venkovské – podmíněné
OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
OV-S – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
PV – plochy veřejných prostranství
RZ – plochy rekreace – zahrádky
TI – plochy technické infrastruktury
ZO – plochy zeleně ochranné a izolační
Z-Z – plochy zemědělské – zahrady a sady (jedná o změnu kultury, nikoliv však
o zábor zemědělské půdy)
Plochy ÚSES nejsou jako zábor půd vyhodnocovány.
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Tabulka Přehled rozvojových ploch s uvedením záborů ZPF

Lokalita

Způsob
využití

k.ú. Brozany nad Ohří
P2
SM-V

Plocha
záboru
parcel (dle
KN) [ha]

Plocha
lokality (dle
KN) [ha]

Parcely (dle
KN)

7,5918

651/3

3,7953

Ostatní plochy

651/30

0,2831

Ostatní plochy

651/31

0,0454

Ostatní plochy

651/32

0,0472

Ostatní plochy

651/33

0,0470

Ostatní plochy

651/34

0,1260

Ostatní plochy

651/35

0,0315

Ostatní plochy

651/36

0,0915

Ostatní plochy

651/37

0,0378

Ostatní plochy

651/38

0,0951

Ostatní plochy

651/67

0,0096

Ostatní plochy

651/68

0,0107

Ostatní plochy

651/69

0,0178

Ostatní plochy

651/69

0,0286

Ostatní plochy

651/76

0,0748

Ostatní plochy

652

0,1823

Ostatní plochy

BPEJ

Třída
ochrany

Výměra
BPEJ
(dle KN) [ha]

Druh pozemku (dle KN)

663/6

0,4862

Ostatní plochy

663/10

0,0746

Ostatní plochy

1731

0,1555

Ostatní plochy

1752

0,3691

Ostatní plochy

st. 174/1

0,1403

Zast. plochy a nádvoří

st. 174/2

0,0016

Zast. plochy a nádvoří

st. 301/4

0,0689

Zast. plochy a nádvoří

st. 301/5

0,0183

Zast. plochy a nádvoří

st. 301/6

0,0102

Zast. plochy a nádvoří

st. 317/3

0,1636

Zast. plochy a nádvoří

st. 317/4

0,0303

Zast. plochy a nádvoří

st. 317/5

0,0557

Zast. plochy a nádvoří

st. 318/6

0,1648

Zast. plochy a nádvoří

st. 318/7

0,0301

Zast. plochy a nádvoří

st. 318/8

0,0554

Zast. plochy a nádvoří

st. 318/9

0,0562

Zast. plochy a nádvoří

st. 319/3

0,1654

Zast. plochy a nádvoří

st. 319/4

0,0297

Zast. plochy a nádvoří

st. 319/5

0,0546

Zast. plochy a nádvoří

st. 320

0,1024

Zast. plochy a nádvoří

st. 372

0,0114

Zast. plochy a nádvoří

st. 373

0,0062

Zast. plochy a nádvoří

st. 374

0,0561

Zast. plochy a nádvoří

st. 375

0,0584

Zast. plochy a nádvoří

st. 488

0,1204

Zast. plochy a nádvoří

st. 519

0,0752

Zast. plochy a nádvoří

st. 907

0,0137

Zast. plochy a nádvoří

st. 908

0,0938

Zast. plochy a nádvoří
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Lokalita

Způsob
využití

Plocha
lokality (dle
KN) [ha]

Parcely (dle
KN)

P3

BI/P, PV

0,7316

46/1

P6

P7

BI/P, PV

BI/P, PV

0,3790

0,3807

P8

BI/P

0,1803

P10

BV/P, PV

0,7674

Plocha
záboru
parcel (dle
KN) [ha]

BPEJ

Třída
ochrany

Výměra
BPEJ
(dle KN) [ha]

Druh pozemku (dle KN)

0,0666

1.56.00

I

0,0666

Zahrady

46/2

0,0444

1.56.00

I

0,0444

Zahrady

47

0,0529

1.56.00

I

0,0529

Zahrady

52/1

0,0432

1.56.00

I

0,0432

Zahrady

52/2

0,0194

1.56.00

I

0,0194

Zahrady

53/1

0,0668

-

-

-

Ostatní plochy

55

0,0646

1.56.00

I

0,0646

Zahrady

60

0,0808

1.56.00

I

0,0808

Zahrady

62/1

0,0305

1.56.00

I

0,0305

Zahrady

62/4

0,0099

1.56.00

I

0,0099

Zahrady

65/1

0,0677

1.56.00

I

0,0677

Zahrady

67

0,0608

1.56.00

I

0,0608

Zahrady

73

0,0901

1.56.00

I

0,0901

Zahrady

77

0,0274

-

-

-

Ostatní plochy

1765
85

0,0065

-

-

-

Ostatní plochy

0,0157

1.56.00

I

0,0157

Zahrady

86

0,0108

1.56.00

I

0,0108

Zahrady

87

0,0786

1.56.00

I

0,0786

Zahrady

88/1

0,0946

1.56.00

I

0,0946

Zahrady

88/4

0,0307

1.56.00

I

0,0307

Zahrady

89

0,0899

1.56.00

I

0,0899

Zahrady

90

0,0144

1.56.00

I

0,0144

TTP

97/1

0,0035

1.56.00

I

0,0035

Zahrady

102/1

0,0051

1.56.00

I

0,0051

Zahrady

104/3

0,0211

1.56.00

I

0,0211

Orná půda

104/5

0,0045

1.56.00

I

0,0045

Orná půda

105

0,0076

1.56.00

I

0,0076

Zahrady

109/1

0,0025

1.56.00

I

0,0025

Zahrady

102/1

0,0504

1.56.00

I

0,0504

Zahrady

102/2

0,0320

1.56.00

I

0,0320

Zahrady

105

0,0988

1.56.00

I

0,0988

Zahrady

109/1

0,1262

1.56.00

I

0,1262

Zahrady

113/3

0,0261

1.56.00

I

0,0261

Zahrady

113/5

0,0359

1.56.00

I

0,0359

Zahrady

113/6

0,0113

1.56.00

I

0,0113

Zahrady

863/71

0,0787

1.57.00

II

0,0787

Orná půda

863/112

0,1016

1.57.00

II

0,1016

Orná půda

136/1

0,0128

Ostatní plochy

-

-

-

1.56.00

I

0,0974

1.57.00

II

0,1374

139/1

0,2348

Zahrady

139/2

0,0137

-

-

-

Vodní plochy

139/3

0,0010

1.57.00

II

0,0010

Zahrady

1.56.00

I

0,0824

1.57.00

II

0,0019

144

0,0843

145

0,0564

1.57.00

II

0,0564

Zahrady

146

0,0537

1.57.00

II

0,0537

Zahrady

1.56.00

I

0,0679

1.57.00

II

0,0051

149

0,0730
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Zahrady

Zahrady

Lokalita

Z1

Způsob
využití

PV

Plocha
lokality (dle
KN) [ha]

0,0984

Parcely (dle
KN)

Plocha
záboru
parcel (dle
KN) [ha]

152

0,0925

Třída
ochrany

Výměra
BPEJ
(dle KN) [ha]

1.56.00

I

0,0837

1.57.00

II

0,0088

BPEJ

Druh pozemku (dle KN)

Zahrady

153

0,0796

1.57.00

II

0,0796

Zahrady

863/120

0,0174

-

-

-

Ostatní plochy

863/15

0,0042

-

-

-

Ostatní plochy

863/180

0,0440

-

-

-

Ostatní plochy

651/154

0,0081

1.56.00

I

0,0081

Orná půda

685

0,0023

-

-

-

Vodní plochy

686

0,0554

1.56.00

I

0,0554

Orná půda

687

0,0031

-

-

-

Ostatní plochy

688/1

0,0258

-

-

-

Ostatní plochy

689/1

0,0037

1.56.00

I

0,0037

Orná půda
Orná půda

Z2

BV

0,4355

518/1

0,4355

1.01.12

II

0,4355

Z3
Z4

BI
BI

0,1532
0,2486

455/2

0,1532

1.08.50

III

0,1532

Zahrady

435/3

0,1329

1.08.50

III

0,1329

Orná půda

435/5

0,1157

1.08.50

III

0,1157

Orná půda

Z5

BI, PV

1,9040

1/2

0,0136

1.56.00

I

0,0136

Zahrady

1566/1

0,0092

-

-

-

Vodní plochy

1571/1

0,0824

1.56.00

I

0,0824

Zahrady

1571/2

0,0034

1.56.00

I

0,0034

Zahrady

1572

0,0486

1.56.00

I

0,0486

Zahrady

1573

0,0367

1.56.00

I

0,0367

Zahrady

1574

0,0349

1.56.00

I

0,0349

Zahrady

1575

0,0173

1.56.00

I

0,0173

Zahrady

1576

0,0187

1.56.00

I

0,0187

Zahrady

1577

0,0155

1.56.00

I

0,0155

Zahrady

1578

0,0162

1.56.00

I

0,0162

Zahrady

1579

0,0165

1.56.00

I

0,0165

Zahrady

1580

0,0323

1.56.00

I

0,0323

Zahrady

1582

0,0270

1.56.00

I

0,0270

Zahrady

1583/1

0,0173

1.56.00

I

0,0173

Zahrady

1583/2

0,0191

1.56.00

I

0,0191

Zahrady

1585

0,0150

1.56.00

I

0,0150

Zahrady

1594

0,1062

1.56.00

I

0,1062

Zahrady

1595

0,0492

1.56.00

I

0,0492

Zahrady

1597

0,0158

1.56.00

I

0,0158

Zahrady

1599

0,0165

1.56.00

I

0,0165

Zahrady

1600

0,0209

1.56.00

I

0,0209

Zahrady

1601/1

0,0165

1.56.00

I

0,0165

Zahrady

1601/2

0,0133

1.56.00

I

0,0133

Zahrady

1604

0,0129

1.56.00

I

0,0129

Zahrady

1605

0,0178

1.56.00

I

0,0178

Zahrady

1606

0,0174

1.56.00

I

0,0174

Zahrady

1607

0,0155

1.56.00

I

0,0155

Zahrady

1608/1

0,0146

1.56.00

I

0,0146

Zahrady

1608/2

0,0016

1.56.00

I

0,0016

Zahrady

1609

0,0309

1.56.00

I

0,0309

Zahrady

1611

0,0156

1.56.00

I

0,0156

Zahrady
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Lokalita

Způsob
využití

Plocha
lokality (dle
KN) [ha]

Třída
ochrany

Výměra
BPEJ
(dle KN) [ha]

Druh pozemku (dle KN)

0,0032

1.56.00

I

0,0032

Zahrady

0,0223

1.56.00

I

0,0223

Zahrady

1617/3

0,0011

1.56.00

I

0,0011

Zahrady

1704

0,1199

1.56.00

I

0,1199

Zahrady

1708

0,3437

1.56.00

I

0,3437

Zahrady

1613

Z6
Z7
Z8

Z9

Z10
Z16

BI
BI
OV

BI

PV
BI, PV

0,3153
0,1152
3,8931

0,9527

0,0166
3,0632

Plocha
záboru
parcel (dle
KN) [ha]

BPEJ

Parcely (dle
KN)

1709

0,1057

1.56.00

I

0,1057

Zahrady

1710/1

0,1218

1.56.00

I

0,1218

Zahrady

1711

0,1042

1.56.00

I

0,1042

Zahrady

1712/1

0,0648

1.56.00

I

0,0648

Zahrady

1712/2

0,0511

1.56.00

I

0,0511

Zahrady

1713/2

0,1140

1.56.00

I

0,1140

Zahrady

1735/1

0,0638

-

-

-

Ostatní plochy

1669/1

0,1744

1.56.00

I

0,1744

Orná půda

1669/19

0,1409

1.56.00

I

0,1409

Orná půda

830/18

0,1152

1.56.00

0,1152

Orná půda

822/29

0,5646

1.56.00

I
I

0,5646

Orná půda

822/34

0,2136

1.56.00

I

0,2136

Orná půda

822/35

0,2228

1.56.00

I

0,2228

Orná půda

822/36

0,2925

1.56.00

I

0,2925

Orná půda

822/37

0,4730

1.56.00

I

0,4730

Orná půda

822/39

0,0374

1.56.00

I

0,0374

Orná půda

822/41

0,0018

-

-

-

Ostatní plochy

822/42

0,0094

-

-

Ostatní plochy

822/43

0,1280

1.56.00

I

0,1280

Orná půda

822/44

0,3160

1.56.00

I

0,3160

Orná půda

1,0070

Orná půda

822/45

1,0070

1.56.00

I

822/46

0,5837

1.56.00

I

0,5837

Orná půda

822/70

0,0021

-

-

-

Ostatní plochy

822/76

0,0011

-

-

-

Ostatní plochy

1750

0,0401

-

-

Ostatní plochy

800/2

0,0035

1.56.00

I

0,0035

Orná půda

0,0423

Orná půda

800/3

0,0423

1.56.00

I

800/4

0,1141

1.56.00

I

0,1141

Orná půda

801/1

0,0235

-

-

Ostatní plochy

803

0,2808

1.56.00

I

803

Orná půda

807/2

0,1099

1.56.00

I

807/2

Orná půda

808/2

0,1188

1.56.00

I

808/2

Orná půda

811/2

0,0669

1.56.00

I

811/2

Orná půda

811/3

0,0622

-

-

-

Ostatní plochy

814/1

0,0044

1.56.00

I

0,0044

TTP

814/2

0,0067

-

-

-

Ostatní plochy

814/3

0,0044

1.56.00

I

0,0044

TTP

815/2

0,0181

-

-

-

Ostatní plochy

838/3

0,0026

1.56.00

I

0,0026

TTP

1536/2

0,0945

-

-

-

Ostatní plochy

1569/1

0,0166

-

-

-

Vodní plochy

863/1

0,0003

1.57.00

II

0,0003

Orná půda

863/5

0,6214

1.57.00

II

0,6214

Orná půda
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Lokalita

Z17

Z23

Způsob
využití

PV

BI, Z-Z

Plocha
lokality (dle
KN) [ha]

0,4385

3,5231

Parcely (dle
KN)

Plocha
záboru
parcel (dle
KN) [ha]

BPEJ

Třída
ochrany

Výměra
BPEJ
(dle KN) [ha]

Druh pozemku (dle KN)

863/8

0,1607

1.57.00

II

0,1607

Orná půda

863/9

0,1908

1.57.00

II

0,1908

Orná půda

863/60

0,1568

1.57.00

II

0,1568

Orná půda

863/61

0,1567

1.57.00

II

0,1567

Orná půda

863/66

0,0583

1.57.00

II

0,0583

Orná půda

863/67

0,1682

1.57.00

II

0,1682

Orná půda

863/68

0,1808

1.57.00

II

0,1808

Orná půda

863/69

0,1963

1.57.00

II

0,1963

Orná půda

863/136

0,0014

1.57.00

II

0,0014

Orná půda

863/150

0,0042

1.57.00

II

0,0042

Orná půda

863/151

0,0591

1.57.00

II

0,0591

Orná půda

863/152

0,0699

1.57.00

II

0,0699

Orná půda

863/153

0,0696

1.57.00

II

0,0696

Orná půda

863/154

0,0429

1.57.00

II

0,0429

Orná půda

863/155

0,0263

1.57.00

II

0,0263

Orná půda

863/156

0,1770

1.57.00

II

0,1770

Orná půda

863/157

0,0293

1.57.00

II

0,0293

Orná půda

863/158

0,1247

1.57.00

II

0,1247

Orná půda

863/159

0,0956

1.57.00

II

0,0956

Orná půda

863/160

0,1358

1.57.00

II

0,1358

Orná půda

863/161

0,0935

1.57.00

II

0,0935

Orná půda

863/162

0,0093

1.57.00

II

0,0093

Orná půda

863/173

0,2343

1.57.00

II

0,2343

Orná půda

863/111

0,0002

1.57.00

II

0,0002

Orná půda

863/176

0,0107

1.57.00

II

0,0107

Orná půda

864/14

0,4276

PUPFL

1057/3

0,3023

1057/4

0,2417

1057/5

0,3175

1057/6

0,2508

-

-

-

1.01.00

I

0,1171

1.01.10

II

0,1852

1.01.00

I

0,2417

1.01.00

I

0,3104

1.08.50

III

0,0071

1.01.00

I

0,2508

1.01.00

I

0,4201

1.08.50

III

0,0154

Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

1057/10

0,4355

Orná půda

1057/12

0,2363

1.01.00

I

0,2363

Orná půda

1057/13

0,0555

1.01.10

II

0,0555

Orná půda

1.01.00

I

0,1139

1.08.50

III

0,0701

1.01.00

I

0,0364

1.08.50

III

0,0214

1.01.00

I

0,1997

1.08.50

III

0,0418

1.01.00

I

0,0885

1.08.50

III

0,0037

1084/1

0,1840

1084/2

0,0578

1089/1

0,2415

1089/5

0,0922

1092/2

0,0498

1.01.00

I

0,0498

Orná půda

1092/3

0,0188

-

-

-

Ostatní plochy

1092/4

0,0916

1.01.00

I

0,0916

Orná půda

1092/5

0,0114

-

-

-

Ostatní plochy
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Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

Lokalita

Z25

Z27

Způsob
využití

PV

BI, PV

Plocha
lokality (dle
KN) [ha]

0,3458

3,4543

Parcely (dle
KN)

Plocha
záboru
parcel (dle
KN) [ha]

BPEJ

Třída
ochrany

Výměra
BPEJ
(dle KN) [ha]

Druh pozemku (dle KN)

1092/6

0,1350

1.01.00

I

0,1350

Orná půda

1092/7

0,0128

-

-

-

Ostatní plochy

1092/8

0,0156

-

-

-

Ostatní plochy

1110/1

0,2638

1.01.00

I

0,2638

Orná půda

1110/2

0,0296

1.01.00

I

0,0296

Orná půda

1110/3

0,0003

1.01.00

I

0,0003

Orná půda

1114/1

0,1556

1.01.10

II

0,1556

Orná půda

1.01.00

I

0,0209

1.01.10

II

0,0101

1114/2

0,0310

Orná půda

1114/3

0,1398

1.01.00

I

0,1398

Orná půda

1114/4

0,0522

1.01.00

I

0,0522

Orná půda

1.01.00

I

0,0670

1.01.10

0,0337

1114/5

0,1007

651/41

0,0058

1.56.00

II
I

Orná půda

0,0058

Orná půda

664/3

0,0080

1.56.00

I

0,0080

TTP

0,0319

TTP

666/2

0,0319

1.56.00

I

674/1

0,0111

1.56.00

I

0,0111

TTP

757/2

0,0394

1.56.00

I

0,0394

Chmelnice

764/1

0,0708

1.56.00

I

0,0708

Orná půda

764/2

0,0331

1.56.00

I

0,0331

Orná půda

764/3

0,0297

1.56.00

I

0,0297

Orná půda

781/1

0,0676

1.56.00

I

0,0676

Chmelnice

781/3

0,0009

1.56.00

I

0,0009

Chmelnice

822/29

0,0152

1.56.00

I

0,0152

Orná půda

822/32

0,0097

1.56.00

I

0,0097

Orná půda

0,0226

822/34

0,0226

1.56.00

I

328

0,0478

1.01.10

II

0,0478

Orná půda
Orná půda

330/1

0,4570

1.01.10

II

0,4570

Orná půda

330/2

0,0796

1.01.10

II

0,0796

Orná půda

330/3

0,1789

1.01.10

II

0,1789

Orná půda

330/4

0,3881

1.01.10

II

0,3881

Orná půda

330/5

0,2204

1.01.10

II

0,2204

Orná půda

330/6

0,1600

1.01.10

II

0,1600

Orná půda

330/7

0,1534

1.01.10

II

0,1534

Orná půda

330/8

0,1366

1.01.10

II

0,1366

Orná půda

330/9

0,3004

1.01.10

II

0,3004

Orná půda

330/11

0,0227

1.01.10

II

0,0227

Orná půda

330/12

0,0817

1.01.10

II

0,0817

Orná půda

333/1

0,1319

1.01.10

II

0,1319

Orná půda

333/2

0,1585

1.01.10

II

0,1585

Orná půda

333/3

0,0985

1.01.10

II

0,0985

Orná půda

333/4

0,1206

1.01.10

II

0,1206

Orná půda

333/5

0,0978

1.01.10

II

0,0978

Orná půda

333/6

0,1023

1.01.10

II

0,1023

Orná půda

333/7

0,0129

1.01.10

II

0,0129

Orná půda

334

0,0220

1.01.10

II

0,0220

Orná půda

343

0,0173

1.01.10

II

0,0173

Orná půda

344/1

0,2737

1.01.10

II

0,2737

Orná půda
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Lokalita

Z28
Z29

Způsob
využití

PV
TI

Plocha
lokality (dle
KN) [ha]

0,0055
0,0470

Celkem

29,0408

k.ú. Hostěnice u Brozan
Z18
PV

0,3432

Z20

PV

0,0466

Parcely (dle
KN)

Plocha
záboru
parcel (dle
KN) [ha]

BPEJ

Třída
ochrany

Výměra
BPEJ
(dle KN) [ha]

Druh pozemku (dle KN)

344/2

0,0214

1.01.10

II

0,0214

Orná půda

344/3

0,1708

1.01.10

II

0,1708

Orná půda

323

0,0029

1.01.10

II

0,0029

TTP

324

0,0026

1.01.10

II

0,0026

TTP

957/6

0,0470

1.56.00

I

0,0470

Orná půda

29,0408
208/8

0,0084

208/10

0,0407

20,8056
1.56.00

I

0,0084

1.21.13

V

0,0007

1.56.00

I

0,0400

Orná půda
Orná půda

338/1

0,0014

1.56.00

I

0,0014

Orná půda

338/12

0,1149

1.56.00

I

0,1149

Orná půda

338/22

0,1107

1.56.00

I

0,1107

Orná půda

338/23

0,0244

1.56.00

I

0,0244

Orná půda

338/24

0,0380

1.56.00

I

0,0380

Orná půda

st. 267

0,0047

-

-

-

Zast. plochy a nádvoří

239/23

0,0466

-

-

-

Vodní plochy

Celkem

0,3898

0,3898

0,3898

CELKEM

29,4306

29,4306

20,3897

Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č.48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy. Půdy uvažované návrhem ÚP
Brozany nad Ohří k rozvoji obce jsou půdy I. II. III. a V. třídy ochrany, přičemž záborem jsou postiženy především půdy I. třídy ochrany (53,14%) a II. třídy ochrany
(44,40%), marginálně pak půdy III. třídy ochrany (2,40 %) a zanedbatelně půdy V.
třídy ochrany (0,06 %).
Velká část rozvojových ploch je převzata z platné územně plánovací dokumentace - informace o těchto plochách je uvedena v tabulkách vyhodnocení záboru.
2,2462 ha (9,37 %) tvoří zábor pro plochy přestavby uvnitř zastavěného území obce.
Plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) 0,5534 ha (2,31 %) sice znamenají zábor půd pro zemědělskou produkci, nikoliv však skutečnou ztrátu půdy. Z hlediska
vlivu na půdy může být toto využití spíše přínosem.
Rozvoj obce Brozany nad Ohří dle návrhu územního plánu nepostihuje plochy
s investicemi do půdy. Nově navrhované rozvojové plochy neovlivňují významně organizaci zemědělského půdního fondu.
Odůvodnění navrhovaného záboru u rozvojových ploch
vymezených ÚP Brozany nad Ohří
Jak je uvedeno v kapitole l) textové části odůvodnění, nazvané komplexní zdůvodnění přijatého řešení, městys Brozany nad Ohří zaznamenal v uplynulém období
pozitivní demografický vývoj v řádu přibližně 400 obyvatel za posledních 20 let, přičemž jejich průměrný věk je necelých 40 let. Městys Brozany nad Ohří eviduje další
žádosti o stavební parcely, které v tuto chvíli, byť jsou vymezeny v platné územně
plánovací dokumentaci, nelze využít. Drtivá většina území obce (včetně zastavěného) se nachází v záplavovém území řeky Ohře a podmínkou výstavby v tomto území,
tak je vybudování protipovodňových opatření.
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Navržená základní koncepce rozvoje území tak svými jednotlivými dílčí návrhy
(včetně veřejné občanské vybavenosti) reaguje na poptávku a potenciál sídla omezený jejím umístěním v záplavovém území řeky Ohře, limity z nadřazených dokumentací (regionální a nadregionální ÚSES a systémy technické infrastruktury, tj. plyn
a el. vedení) a existencí nejkvalitnějších půd ochrany obklopujících její zastavěné
území. Urbanistický návrh v maximální možné míře respektuje zásadu, aby plánovaná zástavba byla navrhována zejména uvnitř zastavěného území, kde budou vyplněny především nezastavěné proluky a dále je rozvoj sídla umístěn na plochy, navazující na stávající zástavbu. Výjimkou jsou plochy Z23 a Z27, které jsou však navrženy
z důvodu nedostupnosti ostatních rozvojových ploch do doby realizace protipovodňových opatření - podrobně viz kapitola b) ÚP Brozany nad Ohří a kapitola l) tohoto
Odůvodnění.
Lokalita Z1 – krátký úsek pro umístění cyklostezky navazující na stávající komunikace zařazený do ploch veřejného prostranství (PV) a navržený z důvodu zajištění lepší
bezpečnosti cyklistů
Lokalita Z2 – návrh plochy pro bydlení (BV) umístěný v proluce stávající silnice a
zastavěného území, které tak vhodně doplňuje
Lokality Z3 a Z4 – návrh ploch pro bydlení (BI) umístěných v proluce zastavěného
území, které vhodně doplňují
Lokalita Z5 – návrh plochy pro bydlení (BI) včetně vymezení plochy veřejného prostranství (PV) – komunikace v území, pro které již na základě platné územně plánovací dokumentace byla zpracována územní studie a projektová dokumentace na komunikaci
Lokalita Z6 – návrh plochy pro výstavbu cca 2 RD (BI) vhodně navazující a arondující zastavěné území
Lokalita Z7 – návrh plochy pro výstavbu 1 RD (BI) v proluce mezi v poslední době
nově zastavěným územím, pro který již bylo na základě platné územně plánovací
dokumentace vydáno odnětí ze ZPF
Lokalita Z8 – plocha pro umístění staveb a zařízení občanské vybavenosti (OV) veřejné infrastruktury – návrh na umístění školského zařízení a jeho zázemí pro obec
Brozany nad Ohří včetně spádové oblasti okolních obcí s prostorovou i budoucí
funkční vazbou na sportovní areál v území chráněném PPO
Lokalita Z9 – plocha pro umístění bydlení (BI) navržená ve zbytkové enklávě mezi
zastavěným územím, vodním tokem s navrženými PPO a stávající komunikací.
Lokalita Z16 – návrh plochy pro bydlení (BI) převzata z platné územně plánovací
dokumentace, na které již byla zahájena výstavba
Lokalita Z17 - jedná se o návrh krátkého úseku pro umístění cyklostezky a pěší
stezky (PV), navazující na část vedenou po lesních pozemcích, navržený z důvodu
umožnění rekreačního využívání přilehlé krajiny
Lokalita Z18 – návrh plochy veřejného prostranství souvisejícího se stávajícím nepobytovým rekreačním využitím řeky (sezónní sociální zařízení a zázemí – občerstvení, sezónní parkování)
Lokalita Z23 – návrh ploch pro bydlení (BI), který se jako jeden z mála návrhů nachází mimo záplavové území toku Ohře, zasahující cca 80 % území obce, a kde je
možné v návaznosti na existující veřejnou infrastrukturu zahájit výstavbu bez podmínky vybudování protipovodňových opatření. V části navržené jako zahrady a sady
(Z-Z), se jedná o využití zbytkové enklávy mezi zastavěným územím a návrhovou
plochou, která je prudkým, k zemědělské činnosti nevyužívaným, svahem. Navržený
pás zeleně přírodní (ZP) pak funguje zároveň jako protipovodňové a protierozní opatření a zároveň jako vedení RBK 617.
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Lokalita Z25 – návrh cyklostezky vedené z větší části po stávajících cestách (PV),
který je budován v součinnosti s využíváním chmelnice (v současné době neexistující)
tak, aby v případě jejího obnovení nebyl narušen nebo jakkoli omezen její provoz.
Lokalita Z27 - návrh ploch pro bydlení (BI), který se jako jeden z mála návrhů nachází mimo záplavové území toku Ohře, zasahující cca 80 % území obce, a kde je
možné v návaznosti na existující veřejnou infrastrukturu zahájit výstavbu bez podmínky vybudování protipovodňových opatření. Navržený pás zeleně přírodní (ZP)
pak funguje zároveň jako protipovodňové a protierozní opatření a zároveň jako vedení RBK 617.
Lokalita Z28 - návrh na dílčí rozšíření stávající místní komunikace zařazené do
ploch veřejného prostranství (PV), zpřístupňující zastavěné a zastavitelné území na
parametry požadované prováděcími vyhláškami stavebního zákona
Lokalita Z29 – návrh plochy (TI) pro umístění ČOV Hostěnice vymezený ve veřejném zájmu
PPO – jedná se o koridory, nikoli plochy, a proto jsou kresleny jako překryvná vrstva.
Navíc podle zpracované studie lze předpokládat, že v drtivé většině se bude jednat o
zemní valy a jako takové nemusejí být odnímány ze ZPF. Teprve při projektování
konkrétních opatření může být zpřesněno technické řešení, nejčastěji ale jen jako
dočasné technické zábrany, uschované ve skladech.
E10b (1.A) - koridor pro vedení VVN nelze vyhodnocovat jako zábor ZPF – jedná se
o nadzemní vedení a plochy pod ním budou i nadále zemědělsky obhospodařované
Řešené území je součástí povodí 1-13-04 Ohře od Chomutovky po ústí, povodí
4. řádu 1-13-040662, 1-13-04-0530, 1-13-04-0540, a 1-13-04-0562 (viz mapa bez měřítka - zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&) dílčích povodí v řešeném území.
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Při navrhovaném rozvoji řešených sídel zábory zemědělské půdy (především
díky rovinatému terénu a dobře propustným půdám) neovlivní významně hydrologické a odtokové poměry v území. Kromě zpevněných ploch se předpokládá všude zasakování dešťových srážek v místě. Navrhované funkční využití území nezvyšuje
erozní ohrožení půd.
Zábory ZPF jsou vyznačeny v grafické části. Záborům jsou přidělena čísla tak
aby je bylo možné všechny vzájemně vyhodnocovat z hlediska vlivů na půdy. To
znamená, zastavitelné plochy jsou označeny v souladu s návrhem územního plánu.
Nezastavitelné plochy jsou označeny indexem funkce a číslem (např ZO1).
V následující tabulce jsou rozděleny zábory ZPF dle čísla (označení) lokality a
plánovaného využití ploch.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Zájmové území městyse Brozany nad Ohří leží v přírodní lesní oblasti 17 – Polabí PLO 17, která zahrnuje úvaly při Labi a dolním Poohří a plošiny nebo tabule
okrajových pásem. Polabí je ze všech oblastí nejvíce poznamenáno a přetvořeno
dlouhodobým lidským vlivem - prvními osídlenými místy zde byly písečné přesypy ve
střední době kamenné před 5-8 tis. lety. Již neolitické osídlení mělo velký vliv na krajinu a tím i na lesy, radikální vliv na krajinu pak měla stroze technická regulace Labe
koncem 19. a počátkem 20. století, která se projevila i selektivním vlivem na skladbu
lužního lesa po snížení hladiny podzemní vody. Polabí se často označuje jako „zlatý
pruh země české" pro svou úrodnost a vysokou zemědělskou produkci.
Na území Brozan nad Ohří je vysoce podprůměrné zastoupení lesa a to 4,4 %
(64,4 ha). ÚP Brozany nad Ohří předpokládá minimální zábor 0,4275 ha pozemků
určených k plnění funkcí lesa pro plochy veřejných prostranství (PV).
Tabulka : Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Výměra zá- Parcela Výměra Lesní Výměra
Lokalita
Funkce
boru PUPFL
číslo
záboru
typ
záboru
k.ú. Brozany nad Ohří
Z17
plochy veřejných
0,4275
864/14
0,4275
1L1
0,1829
prostranství (PV)
1L4
0,2446
Celkem
0,4275
0,4275
0,4275
Na dotčených pozemcích se vyskytuje výhradně skupina lesních typů 1L –
jilmový luh Ulmi-Quercetum alluviale (is).
Jilmový luh se vyskytuje na rovinách údolních niv větších řek (Labe) v teplých a
mírně teplých oblastech. Vystupuje do nadmořské výšky zhruba 350 m n. m. Podloží
aluviálních sedimentů, které jsou zrnitostně značně proměnlivé, tvoří často štěrkopískové terasy. Jilmový luh zaujímá sušší říční nivy jen občasně zaplavované. Hladina
pohyblivé podzemní vody bývá hlouběji než 150 cm. Půda je shora čerstvě vlhká,
převážně hlinitá (písčitohlinitá až jílovitohlinitá), velmi hluboká, shora humózní, kyprá,
dospod vlhká až mokrá. Půdním typem je fluvizemě typická nebo kambická, dospod
většinou oglejená, někdy fluvizemě pseudoglejová, v zaplavovaných mírných sníženinách fluvizemě glejová. Humusovou formou je mull. Stanoviště má vysokou produkční schopnost s infiltrační a vodoochrannou.
Byť je v řešeném území podprůměrné zastoupení lesa, lze oprávněně konstatovat, že zábor 0,4275 ha, nebude mít významný vliv na lesní hospodářství.
V ÚP Brozany nad Ohří (Koordinační výkres č.4) jsou vymezeny plochy při
okraji lesa s podmíněným využíváním ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Zájmové území městyse Brozany nad Ohří leží v přírodní lesní oblasti 17 – Polabí PLO 17, která zahrnuje úvaly při Labi a dolním Poohří a plošiny nebo tabule
okrajových pásem. Polabí je ze všech oblastí nejvíce poznamenáno a přetvořeno
dlouhodobým lidským vlivem - prvními osídlenými místy zde byly písečné přesypy ve
střední době kamenné před 5-8 tis. lety. Již neolitické osídlení mělo velký vliv na krajinu a tím i na lesy, radikální vliv na krajinu pak měla stroze technická regulace Labe
koncem 19. a počátkem 20. století, která se projevila i selektivním vlivem na skladbu
lužního lesa po snížení hladiny podzemní vody. Polabí se často označuje jako „zlatý
pruh země české" pro svou úrodnost a vysokou zemědělskou produkci.
Na území Brozan nad Ohří je vysoce podprůměrné zastoupení lesa a to 4,4 %
(64,4 ha). ÚP Brozany nad Ohří předpokládá minimální zábor 0,4275 ha pozemků
určených k plnění funkcí lesa pro plochy veřejných prostranství (PV).
Tabulka: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Lokalita

Funkce

k.ú. Brozany nad Ohří
plochy veřejných
Z17
prostranství (PV)
Celkem

Výměra zá- Parcela
boru PUPFL
číslo
0,4275

864/14

0,4275

Výměra
záboru

Lesní
typ

Výměra
záboru

0,4275

1L1

0,1829

1L4

0,2446
0,4275

0,4275

Na dotčených pozemcích se vyskytuje výhradně skupina lesních typů 1L –
jilmový luh Ulmi-Quercetum alluviale (is).
Jilmový luh se vyskytuje na rovinách údolních niv větších řek (Labe) v teplých a
mírně teplých oblastech. Vystupuje do nadmořské výšky zhruba 350 m n. m. Podloží
aluviálních sedimentů, které jsou zrnitostně značně proměnlivé, tvoří často štěrkopískové terasy. Jilmový luh zaujímá sušší říční nivy jen občasně zaplavované. Hladina
pohyblivé podzemní vody bývá hlouběji než 150 cm. Půda je shora čerstvě vlhká,
převážně hlinitá (písčitohlinitá až jílovitohlinitá), velmi hluboká, shora humózní, kyprá,
dospod vlhká až mokrá. Půdním typem je fluvizemě typická nebo kambická, dospod
většinou oglejená, někdy fluvizemě pseudoglejová, v zaplavovaných mírných sníženinách fluvizemě glejová. Humusovou formou je mull. Stanoviště má vysokou produkční schopnost s infiltrační a vodoochrannou.
Byť je v řešeném území podprůměrné zastoupení lesa, lze oprávněně konstatovat, že zábor 0,4275 ha, nebude mít významný vliv na lesní hospodářství.
V ÚP Brozany nad Ohří (Koordinační výkres č.4) jsou vymezeny plochy při
okraji lesa s podmíněným využíváním ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.
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e)

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

Podle Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR, schválené usnesením Vlády ČR
č.929 dne 20.7.2009, resp. Aktualizace č.1 schválené usnesením Vlády ČR č.276
dne 15.4.2015, Aktualizace č.2 schválené usnesením Vlády ČR č.649 2.9.2019, Aktualizace č.3 schválené usnesením Vlády ČR č.630 2.9.2019, Aktualizace č.5 schválené usnesením Vlády ČR č.833 17.8.2020 a Aktualizace č.4, schválené usnesením
Vlády ČR č.618 dne 12.7.2021 s účinností od 1.9.2021 je v řešeném území vymezena rozvojová osa OS 2 (Praha - Ústí nad Labem – hranice ČR/Německo (- Dresden).
Z této lokalizace vč. vymezení specifické oblasti SOB9 však přímo pro řešené území
nevyplývají žádné konkrétní úkoly pro územní plánování (kapitola 3.2., bod 53). Dále
je zde vymezena trasa dálnice D8, která je v řešeném území již stabilizovaná.
ÚP Brozany nad Ohří respektuje všechny relevantní republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, definované PÚR ČR v aktuálním znění, resp. specifikované schváleným Zadáním ÚP Brozany nad Ohří pro řešené území (priority a úkoly definované pořizovatelem jsou citovány, jejich splnění
pak je za odrážkou popsáno kurzívou) :
Republikové priority (kapitola 2.2.)
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak,
aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
- ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví je zajištěna zejména návrhem funkčního členění území. Účelem vyhlášení PP Dolní Poohří je zachovat
ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na zachování fenoménu dolního toku řeky Ohře s uceleným funkčním
komplexem ekosystému lužních lesů se zachovalými přírodními meandry, neregulovanými částmi řeky s přírodními břehy, mrtvými říčními rameny, periodickými tůněmi a technickými díly jako např. mlýnskými náhony a kanály. Žádný z
návrhů ÚP nezasahuje do výše uvedených chráněných částí a byl opatřen souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny podle článku 8 části III
Zvláštní ochrana přírodního parku platného nařízení o jeho vyhlášení. Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že nové návrhy nejsou v rozporu s
posláním PP – priorita naplněna
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních plocha a
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
- v řešeném území je primární sektor dlouhodobě stabilizován, ochrana kvalitní
zemědělské lesní a půdy je v ÚP Brozany nad Ohří zajištěna (viz samostatné
projednání s dotčeným orgánem) a ekologická funkce krajiny je respektována a
podpořena návrhem zpřesnění vedení NR, R a L ÚSES včetně protipovodňových a protierozních opatření – priorita naplněna
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(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli
a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených
v PÚR ČR.
- ÚP Brozany nad Ohří je řešen komplexně s ohledem na všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, v návrhu jsou definovány podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití mj. s upřesněním prostorových podmínek s cílem ochrany hodnot území, plochy Z11-15 byly z návrhu vypuštěny – priorita je naplněna
(16a) 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.
- ÚP Brozany nad Ohří je komplexní dokument, který koordinuje funkční, prostorové i časové podmínky rozvoje řešeného území v návaznosti na jeho historický
vývoj a tradice – priorita je naplněna
(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields vč. území bývalých vojenských
újezdů 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. (Viz také čl. 22
PÚR ČR 2006). 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.
- revitalizace brownfields je řešena návrhem transformace nevyužívaného zemědělského areálu pro širší spektrum využití, odpovídající potřebám území – priorita je naplněna, plochy Z11-15 ve vazbě na dálnici D8 byly z návrhu vypuštěny
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační
opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a
odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a
kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných
území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a
udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
- v souladu s touto prioritou jsou pro záměry, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, navrženy podmínky funkčního a prostorového uspořádání tak, aby eliminovaly možné negativní vlivy včetně ochrany krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky krajiny, do vymezených chráněných území nejsou navrhovány
žádné rozvojové záměry.
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(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně
žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu
a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů.
- návrh zachovává a v některých případech i doplňuje prvky krajinné zeleně, které prioritně vycházejí z návrhu ÚSES s cílem zajištění migrační propustnosti
krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, pro kterého je zachována a dále
doplněna síť cyklostezek a pěších turistických tras. Navržené zastavitelné plochy Z8, Z9 nepovedou k nežádoucímu srůstání sídel, neboť jejich využití je
striktně omezeno navrženými protipovodňovými valy a hlavně obě sídla (Brozany nad Ohří a Doksany) bezpečně odděluje významný koridor řeky Ohře s jeho
bohatými břehovými porosty – priorita je naplněna
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika),
při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z
hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití
pro různé formy turistiky.
- v souladu s touto prioritou je navržena síť pěších turistických tras, cyklostezek a
cyklotras, navazujících jak na nadřazené systémy, tak na sousední katastrální
území
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.
Při umisťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně.
- v ÚP Brozany nad Ohří v souladu s touto prioritou jsou při návrhu pěších a cyklistických tras využity v drtivé většině stávající účelové komunikace bez omezení
prostupnosti a fragmentace krajiny.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelného mobility
osob a zboží zejména uvnitř rozvojových os a oblastí.
- v souladu s touto prioritou je v ÚP Brozany nad Ohří navržena nová lávka pro
pěší a cyklisty přes řeku Ohři s cílem zlepšení dopravní dostupnosti území využitím stávajícího mostu jen pro motorovou dopravu
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze
atd)., s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména
zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umisťování 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
a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu a kulturní krajinu jako jedno
z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vodyx
s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.
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- v ÚP Brozany nad Ohří jsou navržena protipovodňová i protierozní opatření jako
ochrana zastavitelných ploch i zastavěného území v souladu s touto prioritou.
Pro rozvojové plochy, které zasahují do vymezeného záplavového území, je stanovena podmíněnost jejich využití realizací protipovodňových opatření.
(26) 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.
- v ÚP Brozany nad Ohří jsou navržena protipovodňová opatření jako ochrana zastavitelných ploch i zastavěného území v souladu s touto prioritou, pro rozvojové
plochy veřejné infrastruktury, které zasahují do vymezeného záplavového území,
je stanovena podmíněnost jejich využití realizací protipovodňových opatření.
V ÚP Brozany nad Ohří je v souladu s prioritou navrženo přemístění/rozvoj zástavby mimo vymezené záplavové území.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a
její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury včetně
podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury.
- v souladu s touto prioritou je v ÚP Brozany nad Ohří navržena plocha pro umístění veřejné infrastruktury (občanského vybavení) v koordinaci na navazující plochou sportu a rekreace a obec Doksany
(30) 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.
- všechny navržené rozvojové plochy budou napojeny na existující dopravní a
technickou infrastrukturu v souladu s podmínkami a potřebami jejího využití
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) byly vydány dne
5.10.2011 opatřením obecné povahy č.j.: UPS/412/2010-451 na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č.23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011, 20.10.2011 pak nabyly účinnosti. 1. aktualizace ZÚR ÚK (dále 1.AZÚR), která nabyla účinnosti dne
20.5.2017, zpřesnila vymezení rozvojových a specifických oblastí a os nadmístního
významu vymezených v PÚR ČR na území Ústeckého kraje (kapitoly 2 a 3) a dále
zpřesnila vymezení ploch a koridorů nadmístního významu vymezených v PÚR ČR.
Řešené území se nachází na vymezené rozvojové ose OS2 Praha - Ústí nad Labem
- hranice ČR (- Dresden) a leží v rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 –
Litoměřicko, Lovosicko, Roudnicko.
2.aktualizace ZÚR ÚK, která nabyla účinnosti dne 6.8.2020, v řešeném území
vypouští návrh cyklostezky jako VPS C204 s nahrazením schématem „obec s povinností zpřesnění vedení cyklostezky“ a dále zpřesňuje vymezení NRBC 2002 Myslivna
nad Ohří, což je obojí zohledněno v ÚP Brozany nad Ohří.
Dne 28.1.2019 pak usnesením č.008/17Z/209 vydalo Zastupitelstvo Ústeckého
kraje 3.aktualizaci ZÚR ÚK, která nabyla účinnosti dne 17.2.2019. Ta se však řešeného území vůbec nedotýká, neboť jejím předmětem je vymezení koridoru VTL plynovodu DN 1.400 v úseku hranice ČR/SARN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský
(/Přimda) v šířce 600m.
Vyhodnocení, resp. dopad na ÚP Brozany nad Ohří je popsán kurzívou, vyhodnoceny jsou jen priority, odstavce či články, dotýkající se přímo řešeného území :
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Vyhodnocení souladu ÚP Brozany nad Ohří s prioritami Ústeckého kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území (kapitola 1 ZÚR ÚK)
Základní priority
(1) 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.
- územním plánem Brozany nad Ohří jsou definovány podmínky využití území
v souladu s touto prioritou, a tak jsou vytvořeny předpoklady pro vyvážený vztah
mezi všemi třemi pilíři udržitelného rozvoje.
(2) 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.
- v ÚP Brozany nad Ohří jsou pro využití ploch stanoveny funkční a prostorové
podmínky k zajištění udržitelného rozvoje, nenavrhují se žádné činnosti, které by
přesahovaly meze únosnosti území, případně je využití ploch podmíněno s cílem
eliminace negativních důsledků zejména zásahu do krajinného rázu
Životní prostředí
(3) 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 (zejm. transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).
- ÚP Brozany nad Ohří stanovuje podmínky využití území v souladu s principy
udržitelného rozvoje a touto prioritou, respektuje limity území a stabilizuje plochy
bydlení i výroby stejně jako plochy a koridory zeleně a ÚSES.
(4) 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.
- priorita se přímo nevztahuje k ÚP Brozany nad Ohří, náprava a zlepšení stavu
narušených složek životního prostředí - viz výše priorita (3)
(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště
chráněných území (NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA
2000 (EVL a PO), obecně chráněných území (PPk, VKP, ÚSES).
- v souladu s touto prioritou jsou všechna v řešeném území vymezená chráněná
území vč. ÚSES návrhem ÚP Brozany nad Ohří respektovaná a jsou pro ně stanoveny podmínky využití s cílem jejich ochrany. Umístění rozvojových ploch v
Přírodním parku Dolní Poohří pak vychází ze skutečnosti, že zastavěné území a
min. ½ celého řešeného území se nachází v takto vymezené ploše – situovat jakýkoli rozvoj mimo území parku tedy nelze.
(6) - nevztahuje se k řešenému území
(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů vyhlášených oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu 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).
52

- v ÚP Brozany nad Ohří jsou plochy výroby a skladování podmíněny realizací
kompenzačních opatření z hlediska jejich možných negativních vlivů na ovzduší,
hluk i krajinný ráz
Hospodářský rozvoj
(8-10) - netýká se přímo řešeného území, ÚP Brozany nad Ohří neobsahuje žádné
plochy pro těžbu surovin
(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu s cílem dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu
- revitalizace nevyužitého zemědělského areálu (brownfield) je v souladu s touto
prioritou součástí ÚP Brozany nad Ohří, kde je navržena transformace na smíšené výrobní území s cílem podpory ekonomických aktivit přímo v sídle
(12) - nevztahuje se k řešenému území
(13) 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)
- stanovená CHLÚ a další limity jsou respektovány, ÚP Brozany nad Ohří však již
neobsahuje žádné plochy pro těžbu surovin v souladu s touto prioritou
(14) 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.
- definovanou prioritou ÚP Brozany nad Ohří je využití stávajících fondů a ploch ve
vymezeném zastavěném území (viz podrobně kapitola b) a c) a dále kapitola l)
tohoto Odůvodnění. Nové zastavitelné plochy navržené na ZPF jsou vymezeny
jako náhrada za aktuálně nevyužitelná původní rozvojová území, zasažená stanovením záplavového území, přičemž všechny zábory ZPF byly samostatně
konzultovány a konsensuálně projednány s dotčeným orgánem. Součástí návrhu
je také funkční a prostorové uspořádání krajiny včetně prvků ÚSES tak, aby bylo
zamezeno její fragmentaci či negativním urbánním vlivům na krajinu
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
(15) 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.
- ÚP Brozany nad Ohří zohledňuje polohu v rozvojové ose republikové priority
OS2 Praha - Ústí nad Labem - hranice ČR/Německo (- Dresden) a v rozvojové
oblasti nadmístního významu NOB1 – Litoměřicko, Lovosicko, Roudnicko, a to
návrhem zastavitelných ploch určených zejména pro bydlení i další funkce.
(16) 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 kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině.
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- vymezení rozvojové osy OS2 je plně respektováno, v ÚP Brozany nad Ohří je
vzhledem k dobré dopravní dostupnosti navržen rozvoj území s cílem stabilizace obyvatelstva a vyváženého rozvoje území
(17) - priorita se nevztahuje k ÚP Brozany nad Ohří, řešené území není zařazeno do
specifické oblasti
(18) 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
- trvalé vyhodnocování je úkolem ÚÚP v pravidelných cyklech po vydání ÚP
Dopravní a technická infrastruktura
(19) 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.).
- tato priorita je naplněna návrhem nové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři s
využitím stávajícího mostu jen pro motorovou dopravu, ostatní úkoly se nevztahují k řešenému území
(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při
zdůraznění významu veřejné dopravy
- dtto (19), ostatní úkoly se nevztahují k řešenému území
(21-26) - priority se nevztahují k ÚP Brozany nad Ohří, nedotýkají se řešeného území
(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbu přenosové energetické soustavy a produktovodů spolehlivost a dostatečnou kapacitnost energetických dodávek v rámci kraje, zprostředkovaně i v rámci ČR
- V ÚP Brozany nad Ohří je v souladu s touto prioritou vymezen koridor E10b
(1.A) pro zdvojení stávajícího vedení VN 400 kV TR Vyškov-TR Babylon v šířce
150m v souběhu se stávajícím vedení VVN bez kolize s rozvojovými záměry
(28) - priorita se nevztahují k ÚP Brozany nad Ohří, nedotýká se řešeného území
(29) 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 ÚP Brozany nad Ohří nejsou v souladu s touto prioritou navrhovány žádné
plochy VVE vzhledem k výjimečným kvalitám krajiny
(30-33) – v řešeném území jsou funkční a dostupné všechny inženýrské sítě a systémy, nenavrhují se žádná řešení s dopadem na krajinu, životní prostředí, přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, jsou respektovány cílové charakteristiky KC
Severočeské nížiny a pánve (13) viz dále
Sídelní soustava a rekreace
(34) 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 s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi urbánními a venkovskými oblastmi.
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- navržené zastavitelné plochy Z8, Z9 zachovávají prostorovou oddělenost sídel
Brozany nad Ohří a Doksany, neboť jejich využití je striktně omezeno navrženými protipovodňovými valy a hlavně obě sídla bezpečně odděluje významný
koridor řeky Ohře s jeho bohatými břehovými porosty. Návrh zachovává a
v některých případech i doplňuje prvky krajinné zeleně, které prioritně vycházejí
z návrhu ÚSES s cílem zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, pro kterého je zachována a dále doplněna síť cyklostezek a pěších turistických tras – priorita je naplněna
(34a) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v
území a podmíněnosti rozvoje území realizací veřejné infastruktury pro zajištění
obsluhy území.
- v ÚP Brozany nad Ohří je zakotvena podmíněnost využití některých ploch předchozí realizací protipovodňových opatření, případně realizací dopravní a technické infrastruktury
(35-37) - priority se nevztahují k ÚP Brozany nad Ohří, nedotýkají se řešeného území
(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou
síť těchto zařízení
- úkol je naplněn návrhem propojené sítě cyklotras, pěších a cyklostezek, napojených na nadřazený systém a okolní katastrální území
Sociální soudržnost obyvatel
(39,40) - priority se přímo nevztahují k řešení ÚP Brozany nad Ohří
(41) 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.
- ÚP Brozany nad Ohří deklaruje ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví jako svoji prioritu (viz kapitoly b) a c) a dále kapitola l) tohoto
Odůvodnění). Pro zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky jejich využití
tak, aby byl zachován charakter zástavby i ochrana dochovaných hodnot území
včetně opatření k minimalizaci negativních dopadů na vlastní výstavbu i krajinu
a její kulturně historické hodnoty v souladu s touto prioritou.
(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se
promítnou do měnících se nároků na technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost nadmístního významu.
- priorita se přímo nevztahuje a nelze ji zásadněji ovlivnit řešením ÚP Brozany
nad Ohří, návrh využití území s důrazem na obytné plochy reaguje na měnící
se nároky obyvatel směrem ke zkvalitnění obytného prostředí
(43) Při stanovování 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.
- ÚP Brozany nad Ohří byl projednáván již ve fázi přípravných prací (vyhodnocení požadavků v rámci doplňujících průzkumů a rozborů zhotovitele) s cílem zapojení občanů do řešení ÚP, následně byly rozvojové záměry konzultovány
s pořizovatelem a předloženy na pracovním jednání Zastupitelstva
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Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a
majetku
- žádné specifické zájmy z oblasti obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a
majetku nebyly v rámci projednání ÚP Brozany nad Ohří uplatněny, návrh respektuje limity využití území včetně stanoveného záplavového území
(45) 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.
- v souladu s touto prioritou jsou v ÚP Brozany nad Ohří navržena protipovodňová i protierozní opatření jako ochrana zastavitelných ploch i zastavěného území
s cílem ochrany obyvatel a minimalizace materiálních škod. Pro plochy, které
zasahují do vymezeného záplavového území, je stanovena podmíněnost jejich
využití realizací protipovodňových opatření
(46) 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.
- v ÚP Brozany nad Ohří jsou navržena protipovodňová opatření jako ochrana
zastavitelných ploch i zastavěného území s touto prioritou. Pro plochy ÚP Brozany nad Ohří, které zasahují do vymezeného záplavového území, je stanovena podmíněnost jejich využití realizací protipovodňových opatření
Pokrytí území kraje územními plány
(47) 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.
- v souladu s prioritou je zpracován tento ÚP Brozany nad Ohří
Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení se ZÚR ÚK ve vztahu ke „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem
přesahují území více obcí a nadmístní rozvojové a osy
Řešené území leží v rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 – Litoměřicko, Lovosicko, Roudnicko, pro kterou ZÚR ÚK stanovily tyto úkoly pro územní plánování (14) :
(1) Podporovat pokrytí území rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat
řešení problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními
plány
- v souladu s tímto úkolem je zpracován tento ÚP Brozany nad Ohří a v rámci jeho
zpracování byly prověřeny známé problémy a záměry vč. předchozí ÚPD
(2-4) – netýká se území řešeného ÚP Brozany nad Ohří
(5) Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty, které vytvářejí charakteristické
znaky rozvojové oblasti: rámec území tvořený Českým středohořím, koridor Labe
a Ohře, NKP Říp a Terezín - Malá pevnost, MPR Litoměřice a Terezín, MPZ
Roudnice nad Labem, kulturní zemědělská krajina.
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- ÚP Brozany nad Ohří deklaruje ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví jako svoji prioritu (viz kapitoly b) a c) a dále kapitola l) tohoto Odůvodnění). Pro zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky jejich využití tak, aby
byl zachován charakter zástavby i ochrana dochovaných hodnot území včetně
opatření k minimalizaci negativních dopadů na krajinu a její kulturně historické
hodnoty v souladu s tímto úkolem.
(6) Vzhledem ke stávajícím územním limitům, k potenciálním územním střetům,
hrozbě devastačních účinků těžby pro území, nepřipouštět v rozvojové oblasti
zahájení nové otvírky těžby surovin s důsledky nadmístního významu, snižovat
celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v
území s jejich koncentrovaným výskytem. Otvírka nového ložiska nerostných surovin je vždy podmíněna komplexním posouzením místní situace, v prostorech s
koncentrovanou těžební aktivitou je významným podmiňujícím hlediskem ukončení a zahlazení důsledků těžby v jiné těžební lokalitě. Stávající těžená výhradní
a nevýhradní ložiska považovat za územně stabilizovaná. U využívaných ložisek
nerostů je nezbytné provádět těžbu a dotěžení hospodárným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy.
- stanovená CHLÚ a další limity jsou respektovány, ÚP Brozany nad Ohří však
neobsahuje žádné plochy pro těžbu surovin v souladu s tímto úkolem
(7-9) - netýká se řešeného území
Řešené území leží ve zpřesněné rozvojové ose republikové priority OS2 Praha
- Ústí nad Labem - hranice ČR/Německo (- Dresden) s definovanými úkoly pro
územní plánování (24) :
(1) Podporovat pokrytí území rozvojové osy územními plány, ověřovat a zpřesňovat
řešení problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány
- úkol je naplněn zpracováním nového ÚP Brozany nad Ohří, v rámci zpracování
byly prověřeny známé problémy a záměry vč. předchozí ÚPD, významné rozvojové plochy byly podmíněny územními studiemi
(2) Řešit územní souvislosti spojené s výstavbou chybějícího úseku dálnice D8,
zejména věnovat pozornost exponovaným plochám při dálnici
- trasa D8 je v řešeném území stabilizovaná
(3) Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch
typu brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu
- v souladu s tímto úkolem je v ÚP Brozany nad Ohří navržena transformace nevyužívaného zemědělského areálu
(4) - netýká se území řešených ÚP Brozany nad Ohří
(5) Upřesňovat ZÚR ÚK a vytvářet územní podmínky pro řešení protipovodňové
ochrany v ohrožených územích (vč. sevřeného údolí Labe).
- v souladu s tímto úkolem jsou v ÚP Brozany nad Ohří navržena protipovodňová
opatření jako ochrana zastavitelných ploch i zastavěného území s cílem ochrany
obyvatel a minimalizace materiálních škod.
(6,7) - netýká se území řešeného ÚP Brozany nad Ohří, kde nejsou vymezeny žádné
plochy pro těžbu surovin
(8) Řešit územní souvislosti výhledového záměru na vedení vysokorychlostní železniční trati (VRT), v koordinaci s dálnicí D8, ve vztahu k NKP Říp.
- netýká se řešeného území
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(9) Chránit a kultivovat typické a výjimečné přírodní, kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které vytvářejí charakteristické znaky území
- ÚP Brozany nad Ohří deklaruje ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví jako svoji prioritu (viz kapitoly b) a c) a dále kapitola l) tohoto Odůvodnění).
Vyhodnocení souladu ÚP Brozany nad Ohří s požadavky kapitoly 4 „Zpřesnění
vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů
nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a
územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno“
V souladu s podkapitolou „4.2.3. Cyklistická doprava“, bod (148) je ÚP Brozany nad Ohří navrženo doplnění sítě cyklotras a cyklostezek v návaznosti na Pooherskou cyklostezku (C204) a sousední katastrální území.
V souladu s podkapitolou „4.3. Plochy a koridory technické infrastruktury
vymezené v PÚR 2008“ bod (155) je v ÚP Brozany nad Ohří zpřesněn koridor E10b
(1.A) pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV v úseku TR Výškov – TR Babylon, procházejícího severním okrajem řešeného území.
ZÚR ÚK v podkapitole „4.7. Plochy a koridory územního systému ekologické stability“ bod (192) vymezují v řešeném území následující prvky NR+R ÚSES :
- nadregionální biocentrum NRBC/2002/funkční
- nadregionální biokoridor NRBK/K11/funkční
- regionální biokoridor RBK/617/funkční
- regionální biokoridor RBK/617/k založení
Úkoly pro územní plánování (193):
(1) V ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního ÚSES. K tomu využívat zejména oborové podklady
ochrany přírody (Plány ÚSES, Projekty ÚSES, mapování biotopů aj.), lesní plány
(Oblastní plány rozvoje lesů, Lesní hospodářské plány, Lesní hospodářské osnovy), plány pozemkových úprav (Komplexní pozemkové úpravy), vodohospodářské plány, Katastr nemovitostí, ortofotomapy, vlastní terénní průzkum aj.
- výše uvedené prvky ÚSES jsou v ÚP Brozany nad Ohří vymezeny a zpřesněny
na podkladu katastrální mapy v souladu s tímto úkolem (viz kapitola e) a dále kapitola l) tohoto Odůvodnění)
(2) Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území,
která by znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch
a koridorů oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR ÚK), popř. by
znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.
- podmínky pro využití ploch s vymezenými prvky ÚSES, jsou stanoveny v kapitole
e) a f) ÚP Brozany nad Ohří a dále kapitola l) tohoto Odůvodnění) tak, aby nedošlo k ohrožení prvků ÚSES.
(3) Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití území, které by v budoucnu znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři
dle metodik ÚSES, ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení existují.
- pro návrh ploch ÚSES byly využity zejména stávající prvky zeleně v krajině, ÚP
Brozany nad Ohří tyto části krajiny respektuje a stanovuje podmínky jejich využití
tak, aby byla zajištěna jejich ochrana. Jednotlivé prvky ÚSES jsou navrženy na
podkladu ÚAP a plánu ÚSES tak, aby bylo možné vytvořit funkční celek respektující příslušné zákony a metodiky.
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(4) Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra
a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde
k významnému snížení schopností ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné
fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
- podmínky využití ploch i ve vztahu k ÚSES jsou v kapitole e) a f) ÚP Brozany
nad Ohří a dále kapitola l) tohoto Odůvodnění) stanoveny tak, aby nedošlo k
ohrožení prvků ÚSES.
(5) Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě biokoridorů nadregionálních a
regionálních provedeno „osou“, která určuje směr propojení, a oboustranným pásem podél této osy o šířce 200m na každou stranu od „osy“. V rámci tohoto pásu
je při zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění vymezení koridoru, aniž
by docházelo k odchylce od ÚPD kraje. Zpracovatel ÚPD v úrovni obce na základě větší podrobnosti znalostí a většího měřítka zpracování grafické části
upřesní trasu biokoridoru v souladu s právními předpisy platnými na úseku
ochrany přírody a krajiny (zejména vyhl. č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) a metodikami pro vymezování ÚSES. Dodržení 40m minimální šířky,
která je stejná jako pro biokoridor regionální i nadregionální (v některých případech může být 50m – viz metodika), stanovené trasy a principy projektování
ÚSES jsou pro zpracovatele ÚPS obcí závazné.
- navrhované prvky ÚSES respektují tento úkol, resp. požadované parametry (viz
kapitola e) ÚP Brozany nad Ohří a dále kapitola l) tohoto Odůvodnění)
Vyhodnocení ÚP Brozany nad Ohří ve vztahu úkolům pro územní plánování
uvedeným v kapitole 5. „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.“
5.1. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních
hodnot území kraje
(197) Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území
kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování :
(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území
Ústeckého kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat
limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto
hodnot (zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin, Labské vodní cesty, energetiky včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové
výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).
- ÚP Brozany nad Ohří deklaruje ochranu a rozvoj přírodních a krajinných hodnot
jako svoji prioritu (viz kapitoly b) a c) a dále kapitola l) tohoto Odůvodnění). Pro
zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky jejich využití směřující k minimalizaci negativních dopadů na krajinu a její kulturně historické hodnoty v souladu
s tímto úkolem. Limity využití území jsou respektovány.
(2,3) - netýká se přímo řešeného území, resp. není součástí ÚP Brozany nad Ohří
(4) Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska považovat za územně stabilizovaná. V souladu s platnými právními předpisy dodržovat zásady hospodárného
využití zásob ve využívaných výhradních a nevýhradních ložiscích a vytvářet
předpoklady pro ponechání dostatečné rezervní surovinové základny pro potřeby
budoucího využití.
- v Koordinačním výkrese jsou zakresleny jako limity využití území hranice výhradních a nevýhradních ložisek, které jsou při návrhu rozvoje respektovány
(5-8) - netýká se přímo řešeného území, resp. není součástí ÚP Brozany nad Ohří
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(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou
ochranou krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a
harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních
toků a v oblastech při významných vodních plochách.
- ÚP Brozany nad Ohří je komplexní dokument koordinující funkční, prostorové i
časové podmínky rozvoje řešeného území v návaznosti na jeho historický vývoj.
Umístění rozvojových ploch v Přírodním parku Dolní Poohří vychází ze skutečnosti, že celé zastavěné území a minimálně ½ řešeného území se nachází v takto vymezené ploše – nelze tedy reálně situovat jakýkoli rozvoj mimo území parku. K uplatnění zájmů ochrany přírody jsou v rámci komplexního řešení definovány podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití mj. s upřesněním
prostorových podmínek právě s cílem ochrany definovaných hodnot území..
- účelem vyhlášení PP Dolní Poohří je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na zachování fenoménu dolního toku řeky Ohře s uceleným funkčním komplexem ekosystému lužních lesů
se zachovalými přírodními meandry, neregulovanými částmi řeky s přírodními
břehy, mrtvými říčními rameny, periodickými tůněmi a technickými díly jako např.
mlýnskými náhony a kanály. Žádný z návrhů ÚP nezasahuje do výše uvedených
chráněných částí a byl opatřen souhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody
a krajiny podle článku 8 části III Zvláštní ochrana přírodního parku platného nařízení o jeho vyhlášení. Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že nové
návrhy nejsou v rozporu s posláním PP – priorita naplněna
(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení
skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektu ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému
narušena.
- v ÚP Brozany nad Ohří jsou v souladu s tímto úkolem zpřesněny a vymezeny
na podkladu katastrální mapy všechny prvky systému ÚSES (viz kapitola e) a
dále kapitola l) tohoto Odůvodnění), podmínky pro využití ploch s vymezenými
prvky ÚSES jsou stanoveny v kapitole e) a f) ÚP Brozany nad Ohří s cílem jejich ochrany tak, aby nedošlo ke snížení úrovně jejich ekologické stability. Navržené vedení a parametry jednotlivých prvků NR a R USES byly samostatně projednány s dotčeným orgánem.
(11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území – zachování
jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejm. nejkvalitnějších zemědělských půd. Podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům
vody, větru a příprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro technické a energetické účely - nevymezovat však tento způsob
využití území ve zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO).
- definovanou prioritou ÚP Brozany nad Ohří je ochrana kulturních a civilizačních
hodnot výjimečné zemědělské krajiny využitím stávajících fondů a ploch ve vymezeném zastavěném území (viz podrobně kapitola b) a c) a dále kapitola l)
tohoto Odůvodnění. Nové zastavitelné plochy navržené na ZPF jsou vymezeny
jako náhrada za aktuálně nevyužitelná původní rozvojová území, zasažená stanovením záplavového území, jejichž využití je podmíněno realizací navržených
protipovodňových opatření a která byla konsensuálně projednána s dotčeným
orgánem. Součástí návrhu je také funkční a prostorové uspořádání krajiny včetně prvků ÚSES tak, aby bylo zamezeno její fragmentaci či negativním urbánním
vlivům na krajinu
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5.2. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních
hodnot území kraje
(199) Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
území kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování :
(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.
- vymezení rozvojové oblasti NOB1 a rozvojové osy OS2 je plně respektováno,
úkoly z toho vyplývající jsou splněny – viz výše
(13-16) – netýká se přímo řešeného území
(17) Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu typu brownfield, před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné
krajině
- revitalizace nevyužitého zemědělského areálu (brownfield) je v souladu s tímto
úkolem prioritou ÚP Brozany nad Ohří, kde je navržena transformace na smíšené výrobní území s cílem podpory ekonomických aktivit přímo v sídle
(18-20) – netýká se přímo řešeného území
(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací
- v souladu s tímto úkolem jsou v ÚP Brozany nad Ohří navržena protipovodňová
a protierozní opatření jako ochrana zastavitelných ploch i zastavěného území
s cílem ochrany zabezpečení civilizačních hodnot
(22) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systému (zejména dostavba silnice I/13, dostavba dálnice D8, dostavba R6, zkapacitnění silnice R7, modernizace železniční infrastruktury, záměr na
výstavbu vysokorychlostní železniční tratě a jiné).
- v řešeném území stabilizovány všechny dopravní systémy
(23, 24) – nedotýká se řešeného území
5.3. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních
hodnot území kraje
(201) Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot území
kraje se stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat
na ochranu obzorových linií horských masivů, krajinných dominant, význačných
výhledových bodů a pohledových os, typických a známých vedut sídel apod. V
této souvislosti ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných
elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor.
- pro umístění nových zastavitelných ploch Z23 a Z27na horizont a ochrannou
zeleň sídla jsou důvody uvedeny již v kapitole b), str.3, kde je také konstatováno, že „před jejich využitím bude vypracována územní studie, která v odpovídající podrobnosti stanoví urbanistickou koncepci území a vyřeší obsluhu a napojení celé lokality na stávající systém dopravní a technické infrastruktury s cílem
minimalizovat dopady na krajinný ráz.“
Vyhodnocení ÚP Brozany nad Ohří ve vztahu k „Stanovení cílových kvalit krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení“ (kapitola 6)
Správní území obce Brozany nad Ohří je součástí krajinného celku KC Severočeské nížiny a pánve (13), charakterizované jako krajina nížin, širokých niv velkých
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vodních toků (Labe, Ohře) a severočeských pánví, lokálně s kužely (kupami) třetihorních vulkanitů, převážně intenzivně zemědělsky využívaná, se strukturou menších a
středních sídel, často vysokých urbanistických a architektonických hodnot.
K naplňování cílových charakteristik krajiny jsou stanoveny dílčí kroky (218) :
a) respektovat zemědělství jako určující krajinný znak KC, lokálně s typickým tradičním zaměřením (chmelařství, vinařství, ovocnářství, zelinářství)
- ÚP Brozany nad Ohří plně respektuje zemědělské využívání území
b) napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským
hospodařením, prioritně realizovat nápravná opatření směrující k obnově ekologické rovnováhy (ÚSES)
- v řešeném území je dopad velkoplošného zemědělského hospodaření relativně
nízký, postupně se realizují opatření k jeho snížení včetně návrhu prvků ÚSES,
zpřesněných ÚP Brozany nad Ohří
c) napravovat či zmírňovat narušení krajiny lokálně postižené zejména velkoplošnou
těžbou štěrkopísku, vápenců či umístěním rozsáhlých rozvojových zón ve volné
krajině, těžbu nerostných surovin koordinovat s rekultivacemi, tak aby se postupně
snižovalo zatížení území těžebními aktivitami
- ve správním území ani ÚP Brozany nad Ohří se tyto problémy nevyskytují
d) stabilizovat venkovské osídlení významné pro naplňování cílových charakteristik
krajiny
- ÚP Brozany nad Ohří návrhem ploch pro bydlení stabilizuje osídlení v zemědělské
oblasti v souladu s tímto úkolem
e) uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním změnám přírodního a krajinného prostředí
- ÚP Brozany nad Ohří navrhuje plochy pro výrobu a skladování s cílem zajištění
pracovních příležitostí v místě jako nástroje stabilizace osídlení a vyváženosti
všech pilířů udržitelného rozvoje území
stabilizuje osídlení v zemědělské oblasti v souladu s tímto úkolem
f) individuálně posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým
změnám, které by krajinný ráz mohly poškozovat
- navržené změny využití území byly individuálně posouzeny již v etapě přípravy ÚP
Brozany nad Ohří a na základě projednání Zadání byly stanoveny podmínky eliminující případné negativní dopady na krajinný ráz, lokality Z11-15 byly vypuštěny a
lokalita Z18 byla významně redukována na plochu v údolí u řeky
Vyhodnocení ÚP Brozany nad Ohří z hlediska „Vymezení veřejně prospěšných
staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ (kapitola 7. ZÚR ÚK)
V řešeném území je vymezen koridor veřejně prospěšné stavby (220) :
VPS-E10b (1.A) koridor pro dvojité vedení 400 kV, úsek TR Vyškov - hranice ÚK
- koridor je vymezen jako VPS E1/E10b(1.A) – viz kapitola g) ÚP Brozany nad Ohří a
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací č.3
V řešeném území jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšná opatření (221),
u nichž lze v souladu s ustanovením §170 odst.1, písm.b) Stavebního zákona právo
k pozemkům odejmout nebo omezit :
RBK 617 regionální biokoridor Humenský vrch – Myslivna na Ohři
- RBK 617 je vymezen na samé jižní hranici správního území,

62

- v ÚP Brozany nad Ohří je zpřesněno vedení RBK 617 v rozsahu řešeného území,
které je vymezeno jako VPO U3, U4, U7, U9 a U10 - viz kapitola g) ÚP Brozany nad
Ohří a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací č.3
Vyhodnocení ÚP Brozany nad Ohří z hlediska kapitoly 8) ZÚR ÚK, která je nazvána „Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a
na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury“
V řešeném území se uplatňuje požadavek (236) na koordinaci koridorů a ploch
v ZÚR ÚK vymezených skladebných částí NR+R ÚSES (funkční části, části k založení – VPO) :
- nadregionální biocentrum NRBC/2002/funkční
- nadregionální biokoridor NRBK/K11/funkční
- regionální biokoridor RBK/617/funkční
- regionální biokoridor RBK/617/k založení
- všechny výše uvedené prvky jsou v ÚP Brozany nad Ohří zpřesněny a vymezeny
v souladu s úkoly ZÚR ÚK a koordinaci s navazujícími územními plány
f)

Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území

§18 odst.1 stavebního zákona - Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
- základní cíl územního plánování, tj. vyvářet předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, je zakotven v ÚP Brozany nad Ohří vymezením různorodých ploch pro výstavbu a stanovením podmínek jejich využití
§18 odst. 2 stavebního zákona - Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
- řešené území je trvale předmětem zájmu územního plánování i jiných oborových dokumentací, které se stávají podkladem pro územní plánování - tato problematika je tedy soustavně a komplexně řešena, čímž je zajištěn soulad
s tímto cílem územního plánování
§18 odst. 3 stavebního zákona - Orgány územního plánování postupem podle tohoto
zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
- orgán územního plánování a pořizovatel koordinují veřejné a soukromé záměry
změn v území a dbají o ochranu veřejných zájmů - projevem této koordinační
role je projednaný návrh a schválené Zadání ÚP Brozany nad Ohří včetně koordinačních pracovních jednání v průběhu zpracování návrhu - tento cíl územního plánování je tedy naplňován.
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§18 odst. 4 stavebního zákona - Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.
- ÚP Brozany nad Ohří deklaruje ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví jako svoji prioritu (viz kapitoly b) a c) a dále kapitola l) tohoto
Odůvodnění), zároveň vytváří předpoklady pro výstavbu, udržitelný rozvoj území a pro posílení hlavní funkce v území, kterou je dle Strategického plánu bydlení a služby. Proto jsou pro zastavitelné plochy stanoveny podmínky jejich využití tak, aby byl zachován charakter stávající zástavby i ochrana dochovaných
hodnot území včetně opatření k minimalizaci negativních dopadů na vlastní výstavbu i krajinu a její kulturně historické hodnoty ve snaze být s tímto cílem
v souladu.
§18 odst. 5 stavebního zákona - V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a
informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření vč. staveb, které s
nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
- ÚP Brozany nad Ohří definuje podmínky pro umístění staveb, zařízení a jiných
opatření v nezastavěném území, čímž je naplněn tento cíl územního plánování.
§18 odst. 6 stavebního zákona - Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
- ÚP Brozany nad Ohří definuje podmínky pro umístění staveb, zařízení a jiných
opatření v nezastavěném i zastavěném území a naplňuje tak tento cíl územního
plánování. Podmínky využití území byly stanoveny tak, aby bylo v rámci většiny
ploch s rozdílným způsobem využití území umožněno realizovat nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu jak v zastavěném, tak nezastavěném území.
Institut nezastavitelného pozemku se týká území obce, která nemá vydaný ÚP.
§19 odst.1 stavebního zákona Úkolem územního plánování je zejména:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
- zjišťování a posuzování stavu území a jeho hodnot je předmětem územně analytických podkladů, které byly zpracovány a aktualizovány pro celé ORP Litoměřice
a byly jako podklad použity pro návrh ÚP Brozany nad Ohří. Zároveň byly v rámci
doplňujících průzkumů a rozborů zhotovitelem prověřeny hodnoty v území, které
jsou graficky vyjádřeny v Koordinačním výkrese č.4 jako limity v území a textově
popsány v části odůvodnění – ÚP je v souladu s tímto úkolem.
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b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území,
- koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce je nedílnou součástí ÚP
Brozany nad Ohří (viz kapitola b) a c) a kapitola l) tohoto Odůvodnění) v souladu
s tímto úkolem
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
- požadované změny v území promítnuté do ÚP Brozany nad Ohří byly v průběhu
průzkumných prací a ve fázi jeho pořizování prověřeny a byl zvažován jejich přínos. Veřejný zájem byl uplatněn dotčenými orgány, jejichž stanoviska výsledný
návrh respektuje – všechny uplatněné požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do ÚP Brozany nad Ohří, který nemá takový charakter, aby významně ovlivnila veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu nebo veřejnou infrastrukturu (nejde přímo o návrh veřejné infastruktury) a je tedy v souladu s tímto úkolem.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání
a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejm. na umístění, uspořádání
a řešení staveb,
- v kapitole f) ÚP Brozany nad Ohří jsou definovány výše uvedené požadavky vč.
prostorových podmínek pro využití území tak, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnění stávající urbanistické struktury v souladu s tímto úkolem
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění
a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
- v kapitole f) ÚP Brozany nad Ohří definovány výše uvedené požadavky vč. prostorových podmínek pro využití území tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění
stávající charakteru a hodnot území v souladu s tímto úkolem
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
- ÚP Brozany nad Ohří stanovuje etapizaci využití ploch v souladu s tímto úkolem
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
- v ÚP Brozany nad Ohří jsou navržena protipovodňová i protierozní opatření jako
ochrana zastavitelných ploch i zastavěného území s maximalizací přírodě blízkých
opatření (zeleň jako součást ÚSES) v souladu s tímto úkolem. Pro lokality ÚP Brozany nad Ohří, které zasahují do vymezeného záplavového území, je stanovena
podmíněnost jejich využití realizací protipovodňových opatření
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských
změn,
- ÚP Brozany nad Ohří nemůže tento úkol významněji ovlivnit, v souladu se schváleným Zadáním jsou však navrženy plochy pro ekonomické aktivity v řešeném
území s cílem eliminovat případné dopady v souladu s tímto úkolem
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
- podmínky využití území u ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny s
ohledem na charakter stávající zástavby s prioritou využití stávajících fondů. Cílem
ÚP Brozany nad Ohří je v souladu s tímto úkolem zachovat, obnovit a rozvíjet stávající sídelní strukturu s orientací na kvalitní bydlení
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků
z veřejných rozpočtů na změny v území,
- ÚP Brozany nad Ohří v souladu s tímto cílem navrhuje podmínky využití ploch vč.
efektivního využití stávající veřejné infrastruktury
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k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
- civilní ochrana obyvatel není předmětem řešení ÚP Brozany nad Ohří, neboť dotčený orgán neuplatnil k návrhu Zadání územního plánu žádné požadavky (§ 20
vyhlášky č. 380/2002 Sb.). V řešeném území nejsou dle dostupných informací
umístěny plochy a objekty pro ochranu a bezpečnost státu a pro civilní ochranu –
ÚP Brozany nad Ohří je v souladu s tímto úkolem.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
- v rámci ÚP Brozany nad Ohří nebylo nutné řešit asanační ani rekultivační zásahy
do území, navržena je transformace zemědělského areálu (brownfield) v souladu
s tímto úkolem
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
- dotčeným orgánem nebylo požadováno vyhodnocení návrhu ÚP Brozany nad Ohří
z hlediska vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
- v řešeném území se nenavrhují žádné plochy pro dobývání či využívání přírodních
zdrojů, vymezena je pouze plocha pro případné doplnění stávající FVE v souladu
s tímto úkolem.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.
- při zpracování ÚP Brozany nad Ohří byly zohledněny aktuální poznatky z výše
uvedených oborů, které byly aplikovány při stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným využitím v souladu s tímto úkolem.
§19 odst. 2 stavebního zákona - Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na
udržitelný rozvoj území (). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
- vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR ÚK (vše v platném znění) je provedeno
v předchozí kapitole Odůvodnění, dotčeným orgánem nebylo požadováno vyhodnocení návrhu ÚP Brozany nad Ohří z hlediska vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území
g)

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů.
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 k
vyhlášce č.500/2006 Sb.
Územní plán Brozany nad Ohří stanovuje v souladu s ust. §43 odst.1 zákona
č.183/2006 Sb. základní koncepci rozvoje řešeného území, ochrany jeho hodnot,
plošného a prostorového uspořádání, koncepci uspořádání krajiny, koncepci veřejné
infrastruktury zejména dopravní a technické. Vymezil zastavěné území, zastavitelné
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plochy a koridor územní rezervy. Vymezil plochy a koridory pro veřejně prospěšné
stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům omezit. Vymezil plochy, ve kterých jsou zpracování územních studií. Územní plán naplňuje priority územního plánování, kdy vychází zejména z charakteru řešeného území a z jeho kontextu, respektuje povahu obce a chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a akceptovatelným způsobem zachovává a chrání přírodní prostředí.
V souladu s ust. § 44 písm. a) zákona 183/2006 Sb. je územní plán zpracován
pro celé správní území obce Brozany nad Ohří, které je tvořeno katastrálním územím Brozany nad Ohří a Hostěnice u Brozan.
Územní plán včetně tohoto odůvodnění je zpracován v souladu s platným stavebním zákonem a jeho příslušnými prováděcími vyhláškami:
- byl zpracován projektantem – autorizovaným architektem, splňujícím požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
- o pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce dle ust. § 44 odst. 1,
písm. a) stavebního zákona;
- návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s §47 stavebního zákona a byl schválen zastupitelstvem obce;
- územní plán byl projednáván ve smyslu ust. § 50 (společné jednání), dále byl
opatřen stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování;
- na základě výsledků výše uvedeného společného jednání byl ve smyslu § 51
upraven;
- o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu bylo podle § 52 stavebního zákona vedeno tzv. řízení o návrhu;
- v souladu s § 53 stavebního zákona byl vyhodnocen výsledek projednání; byl
zpracován návrh na vypořádání uplatněných připomínek a návrh na rozhodnutí
o námitkách, který byl rozeslán k vydání stanovisek dotčených orgánů;
- na základě výsledků projednání pak byly provedeny úpravy dokumentace, a to
jak výroku, tak i odůvodnění. Žádná z úprav nebyla podstatnou úpravou – zásahem do práv dotčených orgánů nebo osob, která by si vyžadovala opakované veřejné projednání;
- ve smyslu ust. § 54 stavebního zákona byl pořizovatelem zpracován a zastupitelstvu předložen návrh na vydání územního plánu.
h)

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
– soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Stanoviska dotčených orgánů uplatněná v rámci společného jednání o návrhu
ÚP jsou tyto:
 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, dopisem č.j. KUUK/82984/2019/DS ze dne 18. 6. 2019
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
jako dotčený orgán ve věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3
písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí s návrhem Územního plánu Brozany nad Ohří bez připomínek.
Územní plán Brozany nad Ohří nemění koncepci silnic II. a III. třídy.“.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí.
67

 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, dopisem č.j.
KUUK/83213/2019/KP ze dne 19. 6. 2019
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen
OKP KÚ ÚK) obdržel dne 18. 6. 2019 Vaše Oznámení o projednávání návrhu
Územního plánu Brozany nad Ohří. K výše uvedené věci Vám sdělujeme následující: OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pouze pro území, na kterém se nachází
památkové zóna nebo nemovitá kulturní památka. V řešeném území se nenachází
památková zóna ani nemovitá kulturní památka, z tohoto důvodu nejsme v této
věci dotčeným orgánem. Upozorňujeme, že řešené území je územím s možnými
archeologickými nálezy, ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dotčeným orgánem státní památkové péče, uplatňujícím stanovisko k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří, je
dle § 29 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona – Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péči.“.
Vyhodnocení: Informativní sdělení vzato na vědomí s tím, že informace o tom, že
řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy je v textové části
odůvodnění návrhu ÚP již uvedena.
 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopisem č.j. KRPU-112375-1/ČJ2019-0400MN-14 ze dne 21. 6. 2019
Citace: „Na základě Vašeho dopisu, ve kterém nás žádáte o sdělení stanoviska na
výše uvedenou akci, Vám sdělujeme následující: Dle zaslaných podkladů je zřejmé, že se akce nedotýká majetku Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
S návrhem územního plánu Brozany nad Ohří souhlasíme a nemáme žádné připomínky. Toto stanovisko je vydáno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s ohledem na příslušnost hospodaření Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje s majetkem ĆR a nenahrazuje stanovisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – odboru služby dopravní policie“.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí.
 ČEPS, a.s., dopisem č.j. 953/19/18000 ze dne 28. 6. 2019
Citace: „Vážení, Čeps, a.s. provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 24
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, oprávněný investor záměru ve smyslu
§ 23a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, budoucí vlastník a provozovatel
stavby elektroenergetického vedení 400kV, podává tímto připomínku k návrhu
Územního plánu Brozany nad Ohří. Připomínka se týká Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, kde není uveden identifikační index E3 pro koridor dvojitého vedení ZVN 400kV TR Výškov – TR Babylon dle textové části kapitoly g). Žádáme o doplnění indexu do shora uvedeného výkresu, aby tak byl souladu
mezi textovou a grafickou částí územně plánovací dokumentace.“
Vyhodnocení: Stanovisko oprávněného investora s připomínkou na doplnění indexuE3 vzato na vědomí s tím, že této připomínce bylo vyhověno a index byl do
grafické části ÚP doplněn.
 Povodí Ohře, s.p., dopisem č.j. POH/29435/2019-2/032100 ze dne 9. 7. 2019
Citace: „K Vašemu oznámení o konání společného jednání o návrhu územního
plánu Brozany nad Ohří (dále jen návrh ÚP), které jsme obdrželi dne 18. června
2019, Vám sdělujeme, že návrh ÚP jsme prostudovali a máme k němu následující
podněty a připomínky:
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1. Jedním z koncepčních materiálů na celostátní úrovni je Národní plán povodí
Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083 ze
dne 21. prosince 2015 a vydán opatřením obecné povahy Ministerstvem zemědělství (OOP-MZe) čj.148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016. Konkrétně
se jedná o část kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitolu V. Souhrn
programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí tohoto
OOP - MZe. S uvedeným NPP souvisí další koncepční materiál, konkrétně se
jedná o Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP),
který byl v souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona č. 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. dubna 2016 usnesením č. 132/29Z/2016.
a. Návrh způsobu odkanalizování zastavitelných ploch v místní části Hostěnice
(akumulační jímky s vyvážením odpadních vod na novou ČOV) není
z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) možný, protože je v rozporu s opatřením: OHL207008 – Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů
(http://www.poh.cz/VHP/pdp/listy opatreni/LO pdf/OHL207008.pdf), proto
nelze souhlasit s jeho realizací. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. V uvedeném
opatření je uvedeno, že využití žump a domovních ČOB je u soustředěné
zástavby (dvou a více objektů) nepřípustné, je nutné využít napojení na veřejnou kanalizaci, případně do výstavby veřejné kanalizace dočasně řešit
jednou ČOV pro obytný celek. V případě, že nelze zajistit centrální odkanalizování navržených ploch pro bydlení, budou z návrhu územního plánu vypuštěny.
b. V textu ÚP je uvedeno, že srážkové vody z pozemků a veřejných prostranství budou přednostně zasakovány, pouze pokud to nebude prokazatelně
možné, budou odváděny prostřednictvím dešťové kanalizace. Tento princip
je prakticky správně, ale není přesně v souladu s výše uvedeným NPP
(např. Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha je mj. uvedeno,
že je třeba postupně snižovat množství odváděných srážkových vod ze
zpevněných ploch, podporovat jejich výpar, retenci a vsakování přirozenou
cestou), PDP, § 5 odst. 3 vodního zákona a dalšími předpisy (např. § 20
odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a TNV 75 9010 Hospodaření s dešťovými vodami). V textové
části je třeba upravit způsob likvidace srážkových vod tak, aby byl v souladu
s výše uvedenými platnými dokumenty. Srážkové vody z navržených zpevněných ploch musí být přednostně a v maximální možné míře využívány nebo vsakovány. V případě prokazatelné nemožnosti využívání nebo vsakování srážkových vod (prokázáno hydrogeologickým posudkem) mohou být
srážkové vody zadržovány (retence) a následně vypouštěny (redukce a regulace odtoku) do stávající dešťové kanalizace nebo odvodňovacích příkopů, resp. do vodního toku.
2. Vyznačení osy protipovodňového opatření (dále jen PPO) v grafické části návrhu ÚP neodpovídá zcela linii PPO ze studie Brozany nad Ohří, PPO – studie
proveditelnosti (AZ CONSULT, spol. s r.o. 3/2016), kde je v severní části protažena až k pozemku p. č. 649/4 v k. ú. Brozany nad Ohří. V návrhu ÚP je cca o
340 m kratší. Doporučujeme prověřit, zda je tato odchylky skutečně v souladu
se záměrem realizace PPO.
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3. Upozorňujeme, že v souvislosti s realizací PPO mohou vzniknout určitá trvalá
omezení v pásmu až 15 m od paty hráze PPO nebo stěny PPO, a to po celé jeho délce. Proto je třeba už při vymezování ploch a následné parcelaci s tímto
omezením počítat.
4. V textové části návrhu ÚP jsou na straně 76 chybně interpretována data o Nletých průtocích na Ohři v profilu pod Čepelem. Např. prezentovaný stoletý průtok odpovídá spíše pětisetletému. Doporučujeme ověřit zdroj těchto informací.
Případně lze použít data ze zprávy Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe – Ohře
– 10100004_1 – ř. km. 00,000 – 30,500 (sdružení HYDROPROJEKT + Hydrosoft + AZ Consult, 11/2013).
5. Obecné podmínky pro křížení a souběh liniových staveb s koryty vodních toků
(např. Z17 a Z25):
- Při návrhu dopravních staveb v blízkosti koryt vodních toků, křížících inundační území vodních toků a samotná koryta vodních toků, bude postupováno
tak, aby nebyl omezen průchod velkých vod a nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů.
- žádné konstrukce těchto staveb nebudou umístěny v korytech vodních toků,
- stavby budou navrženy tak, aby nebyl omezen přístup k vodnímu toku pro
správce vodního toku,
- při návrhu těchto staveb je nutné uvažovat opatření umožňující vsakování a
retenci dešťových vod, viz bod 1.b,
- spodní líc mostovek bude umístěn nad vypočtenými úrovněmi hladin vod při
průtocích Q100 na dotčených vodních tocích.
Předmětem vyjádření je návrh územního plánu Brozany nad Ohří. Záplavové
území: v zájmovém území je stanoveno záplavové území Ohře vč. vymezené
AZZÚ, území se nachází v OsVPR OHL 01 – Bohušovicko. Část staré zástavby
se nachází v AZZÚ. Všechny nové rozvojové p=lochy jsou podmíněny realizací
PPO. PPO: ve výkresu VPS je zakresleno PPO, neodpovídá situaci ze Brozany
nad Ohří, PPO – studie proveditelnosti (AZ CONSULT, spol. s r.o., 3/2016) –
zhruba odpovídá var. 4, tj. úplné ochraně území Brozan nad Ohří. Všechny zastavitelné plochy, které byly v návrhu ÚP vymezeny ve stanoveném záplavovém
území Ohře, jsou podmíněny realizací PPO. Odkanalizování: Městys Brozany
nad Ohří má centrální kanalizační systém zakončený ČOV. V části Hostěnice se
s veřejnou kanalizační sítí nepočítá, je navržena ČOV Hostěnice, kam se budou
odpadní vody vyčerpané z bezodtokových jímek vyvážet. Srážkové vody: stávající způsob srážkových vod je pomocí původní kanalizační sítě v kombinaci se
systémem příkopů a propustků. Nově z pozemků a veřejných prostranství budou
přednostně vsakovány, pokud to nebude prokazatelně možné, budou odváděny
prostřednictvím dešťové kanalizace. Chybí retence. Vodní útvar podzemních
vod: 45400 – Ohárecká křída. Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL
P730 – Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe a OHL 0740 – Modla od pramene po ústí do Labe.“
Vyhodnocení: Vyjádření oprávněného investora uvádějící požadavky na navržení centrálního způsobu likvidace odpadních nebo vypuštění ploch v případě
nenaplnění tohoto požadavku vzato na vědomí, s tím že tento požadavek nemá
oporu v platné legislativě a z tohoto důvodu nebude pořizovatelem jako požadavek na způsob řešení návrhu územního plánu akceptován. Vodní zákon umožňuje i jiné způsoby likvidace odpadních vod, než jen centrální odkanalizování a návrh územního plánu musí být a bude zpracován se všemi platnými právními
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předpisy, tedy i s vodním zákonem, přičemž musí být řešena jak likvidace odpadních splaškových, tak i dešťových vod. Navrhovaný způsob řešení byl odsouhlasen věcně a místně příslušným dotčeným orgánem státní správy. Pokud se
týká způsobu likvidace srážkových vod, bude textová část odůvodnění upravena
v souladu s požadavkem oprávněného investora. Prověřena a na základě výsledků prověření pak bude případně upravena linie PPO, která by v návrhu ÚP
měla být zakreslena již z dokumentace pro územní rozhodnutí. Prověřeny a na
základě výsledků prověření případně upraveny budou informace o průtocích na
Ohři v profilu pod Čepelem. K upozornění uvedenému v bodě 3. písemnosti uvádíme, že jediný „zásah či spíše souběh“ PPO se týká trasy cyklostezky Z25, která
však povede po koruně PPO bez jeho negativního ovlivnění. K obecným podmínkám pro křížení a souběh liniových staveb s koryty vodních toků uvedeným
v bodě 5. písemnosti uvádíme, že tyto se vztahují pouze k plochám Z10, Z25 a
Z20, ke kterým budou uvedené obecné podmínky doplněny.
 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, dopisem č.j. SBS
21496/2019/OBÚ-04/l ze dne 18. 7. 2019
Citace: „Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též OBÚ) jako dotčený orgán podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též horní zákon), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon), ve výše uvedené věci. Souhlasné stanovisko
s podmínkou k Návrhu územního plánu Brozany nad Ohří podle ustanovení § 50
odst. 2 stavebního zákona, a to pro veřejné projednání předmětného územního
plánu. Podmínka:
1. V územně plánovací dokumentaci – územního plánu Brozany nad Ohří
v textové a grafické části uvést, vyznačit a respektovat: ložisko nevyhrazeného
nerostu - cihlářské suroviny Brozany, ev. č. 3056900, Brozany – Kozí horka,
ev. č. 5020100.
Odůvodnění: OBÚ jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil
předložený Návrh územního plánu Brozany nad Ohří, ve smyslu ustanovení § 15
odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Vzhledem ke skutečnosti, že se v zájmovém území nachází předměty ochrany našich
zájmů, vydává OBÚ Souhlasné stanovisko s podmínkou. OBÚ s předloženým návrhem souhlasí za předpokladu splnění stanovené podmínky“.
Vyhodnocení: K podmínce dotčeného orgánu uvádíme, že ve stanovisku uváděná ložiska nevyhrazených nerostů jsou podle § 7 horního zákona součástí pozemku, nikoliv limitem využití území, což je ostatně potvrzeno i ve stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu. Požadovaný zákres je tudíž bezpředmětný.
 Ministerstvo obrany ČR , dopisem č.j.109483/2019-1150-OÚZ-LIT ze dne 22.
7. 2019
Citace: „Oddělení ochran územních zájmů Čechy MO, odboru ochrany územních
zájmů, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany v souladu se zmocněním
v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajišťování obrany ČR) a
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon) a v souladu s Rozkazem ministerstva obrany č. 39/2011 – Zabezpečení
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výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu,
v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření
obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním. Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: - jev 082a – vymezené území zařízení Ministerstva obrany, které je
nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit níže vyjmenované druhy
staveb jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: do 10 km – výstavba a rekonstrukce výškových staveb, větrných elektráren, průmyslových staveb (výrobních hal, skladů, sil, hangárů apod.), průmyslových zón, vedení vn a
vvn, výkonných vysílačů, převaděčů, základnových stanic mobilních operátorů a
podobných technologií v celém kmitočtovém pásmu. Ministerstvo obrany požaduje
respektovat výše uvedené vymezení území a zapracovat do textové části návrhu
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Vymezená území Ministerstva obrany jsou, v souladu s § 175 stavebního zákona,
poskytnuta úřadům územního plánování pro ÚAP ORP. Odůvodnění: Ministerstvo
obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení
oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Uvedená vymezená
území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném
zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Ministerstvo obrany nemá
k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše
uvedených požadavků MO do textové části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná
se o provedení úprav v části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené
ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu
na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu s podmínkou na zapracování limitu vzato na vědomí s tím, že požadavek na doplnění limitu byl respektován a do ÚP doplněn.
 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, dopisem č.j. KHSUL 30560/2019
ze dne 22. 7. 2019
Citace: „Na základě Vašeho oznámení byl posouzen dotčeným správním úřadem
ve smyslu § 77 odst. 1) zák. č. 258/2000 Sb., v pozdějším znění a § 50 odst. 2)
zák. č. 183/2006 Sb., v pozdějším znění, návrh územního plánu Brozany nad Ohří.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem toto stanovisko: s návrhem územního plánu Brozany nad
Ohří se souhlasí.
Odůvodnění: Návrh územního plánu byl zpracován Ing. arch. Petrem Vávrou, Na
Petynce 88, 169 00 Praha 6. Návrh zahrnuje nové zastavitelné plochy: Z1 – plocha veřejného prostranství (PV) – cyklostezka (Brňany); Z2 – plocha bydlení
v rodinných domech venkovské (BV), Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z16, Z19, Z23, Z24,
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Z26, Z27 - plochy bydlení v rodinných domech (BI); Z8 – plocha občanského vybavení podmíněné (OV-P) – sociální služby, školství; plochy veřejného prostranství (PV): Z10 – lávka pro pěší a cyklo (Doksany); Z17 –pěší a cyklostezka; Z20 –
lávka Hostěnice; Z25 –cyklostezka Brňany, Doksany; Z28 – rozšíření MK; Z11 –
plocha výroby pro energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů (TE) – dostavba FVE; Z12 – plocha výroby a skladování (VP) – ve vazbě na dálnici D8;
Z13, Z15 – plochy dopravní infrastruktury silniční (DI-S) – MÚK D8 a dálniční odpočívka (truckcentrum); Z14 – plocha výroby a skladování (VP) – cihelna na ložisku cihlářských hlín; plochy rekreace (RZ): Z18 – rozšíření zahrádek Hostěnice;
Z19 – rozšíření zahrádek; Z29 – plocha technické infrastruktury (TI) – ČOV Hostěnice. Dále jsou navrženy plochy přestavby: P1 – plocha občanského vybavení
(OV-H) – rozšíření hřbitova, P2 – plocha smíšená venkovská (SM-V) – transformace zemědělského areálu na služby; P3, P4, P5, P6, P7, P8 – plochy bydlení
v rodinných domech (BI); P10 – plocha bydlení v rodinných domech venkovské
(BV). Městys Brozany nad Ohří je zásobován pitnou vodou z oblastního vodovodu
Žernoseky – skupinového vodovodu Litoměřice. Koncepce zásobování se nebude
v budoucnosti měnit. Návrhy na úpravy vodovodní sítě vycházejí z nutnosti zajištění zásobování zastavitelných a přestavbových ploch. V místní části Hostěnice je
nadále počítání se zásobováním vodou prostřednictvím individuálních zdrojů.
V sídle byla realizována nová splašková kanalizace, s odvodem odpadních vod
výtlačným potrubím na ČOV Doksany. Stávající koncepce odkanalizování není
měněna. V místní části Hostěnice není a nebude realizována veřejná kanalizační
síť. Vzhledem k umístění zastavitelných ploch Z19 je severně od Hostěnic navržena plocha Z29 pro umístění ČOV Hostěnice, kam budou splaškové odpadní vody
z Hostěnic dováženy z nepropustných jímek v Hostěnicích prostřednictvím fekální
vozů. Sídlo je plynofikováno, přes území procházejí dvě vysokotlaké (VTL) trasy.
Z regulační stanice jsou napojeny STL plynovodní řady, návrh řeší plynofikaci návrhových ploch.“.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí.
 Ministerstvo průmyslu a obchodu, dopisem č.j. MPO 48091/2019 ze dne 23.
7. 2019
Citace: „Závazná část. Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve
věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří následující stanovisko: S návrhem ÚP Brozany nad Ohří souhlasíme. Odůvodnění: Územní
plán respektuje nerostné bohatství na území obce do výhradního ložiska štěrkopísků č. 3163500 Bohušovice nad Ohří ani do plochy prognózního zdroje cementářských surovin č. 9049800 Rochov, vymezených severozápadně od sídla, nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Ostatní prognózní zdroje štěrkopísků č. 9042600 a
cihlářských surovin č. 9042700 Bohušovice nad Ohří v jižní části katastru nejsou
limitem rozvoje území. Západně od obce se nachází ložisko nevyhrazeného nerostu – cihlářské suroviny č. 3056900 Brozany nad Ohří, to je však dle § 7 horního
zákona součástí pozemku.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí.
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 Ředitelství silnic a dálnic, dopisem č.j. 15914-19-ŘSD-11110 ze dne 1. 8. 2019
Citace: „ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy,
pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje
s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává připomínky k ÚPD, které jsou podkladem pro vyjádření a stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným
orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). Správním územím
obce Brozany nad Ohří prochází dálnice D8. K návrhu územního plánu Brozany
nad Ohří zasíláme následující připomínky:
- Nové dopravní připojení pomocí MÚK na dálnici D8 není aktuálně záměrem
ŘSD ČR a z tohoto důvodu nebude hrazeno ze státních finančních prostředků.
- Jak již bylo sděleno dopisem č.j. 1451-ŘSD-11110-2013 ze dne 8. 2. 2013 viz.
příloha. Navrhované připojení na dálnici D8 (MÚK) pomocí plochy pro silniční dopravu Z13, které je navrženo jako veřejně prospěšná stavba VSD2, musí být projednáno a odsouhlaseno správcem komunikace ŘSD ČR Správa Chomutov a Ministerstvem dopravy. To platí i pro plochy Z12 – plochy výroby a skladování ve
vazbě na D8 a Z15 – Truckcentrum. Zároveň musí být navrhované připojení
v souladu s příslušnými technickými normami a předpisy, například ČSN 73 6101
(projektování silnic a dálnic). K návrhu územního plánu Brozany nad Ohří nemáme
další připomínky.“
Vyhodnocení: Připomínky oprávněného investora vzaty na vědomí s tím, že na
základě výsledků společného jednání a s přihlédnutím k nesouhlasu dotčených
orgánů (včetně veřejnosti) byly plochy Z12, Z13 a Z15 z návrhu ÚP vypuštěny.
 Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, dopisem č.j. KUUK/107285/2019/ZPZ ze dne 7. 8. 2019
Citace: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
obdržel dne 18. 6. 2019 od Městyse Brozany nad Ohří oznámení o společném
jednání o návrhu územního plánu Brozany nad Ohří konaném dne 11. 7. 2019. Ve
věci vydáváme následující stanoviska:
„Ochrana přírody a krajiny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním
plánům podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a to z hlediska všech zájmů
chráněných tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody) sděluje
k návrhu územního plánu následující. Řešeného území se dotýkají maloplošná
zvláště chráněná území – přírodní rezervace Pístecký les, která do něj zasahuje a
přírodní rezervace Loužek, která s ním sousedí, resp. Zasahuje do ní její ochranné
pásmo. Je třeba respektovat samotné rezervace i jejich ochranná pásma. Obě dvě
lokality jsou zároveň evropsky významnými lokalitami
(EVL). Další EVL
v řešeném území je řeka Ohře, včetně jejího mlýnského náhonu. Na dotčeném
území se nachází prvky ÚSES – regionální biokoridor Humenský vrch – Myslivna
nad Ohří, nadregionální biokoridor Myslivna nad Ohří a nadregionální biocentrum
Myslivna nad Ohří, V případě nadregionálního biocentra Myslivna nad Ohří došlo
k úpravě (zmenšení biocentra). Tuto úpravu je třeba zkonzultovat s Ministerstvem
životního prostředí, jeho pořizovatelem nadregionálního ÚSES. V případě regionálního biokoridoru Humenský vrch –Myslivna nad Ohří z přiložených podkladů
vyplývá, že se nejedná o dopřesnění vedení koridoru, ale jeho zúžení a zmenšení,
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a to zejména z důvodu plánované výstavby na pozemcích, kudy v současné době
koridor vede, a to až pod limity stanovené při vymezování územního systému ekologické stability. Vedení tohoto koridoru je třeba přehodnotit, aby byla zachována
jeho funkčnost a potřebné parametry a nedošlo k jeho omezení na úkor plánované
výstavby. Severozápadně nad plánovanou výstavbou (Z19) u Hostěnic u lokálního
koridoru LB BZ08-2002 se vyskytuje ohrožená majka Meloe scabriusculus. Zároveň se zde vyskytují chráněné druhy rostlin – kozinec rakouský, hvězdice zlatohlávek. V lokálním biocentru BZ08 se pak vyskytuje chráněný skokan skřehotavý
a konipas luční. Tyto plochy je třeba respektovat a ani případnou údržbou lokálního koridoru je nijak neohrozit. V lokálním koridoru pod biocentrem BZ08byl zaznamenán výskyt vzácného motýla ostruháčka trnkového. V blízkosti solární elektrárny u dálnice byly evidovány výskyty párů zvláště chráněných druhů ptáků. Podle přiložených podkladů má v tomto místě dojít k větší výstavbě (Z11 až Z15).
V tomto případě je třeba před záměrem pořídit ornitologický průzkum, který se
zaměří na hnízdění těchto druhů v místě (žluna šedá, koroptev polní, čejka chocholatá atd.). V mlýnském náhonu, který je součástí EVL Ohře se vyskytují chránění mlži velevrub tupý a velevrub malířský a silně ohrožená oukejka pruhovaná.
Mlýnský náhon nesmí být negativně ovlivněn. Ve dvou rybníčkách nad bývalou cihelnou se vyskytují chráněné druhy obojživelníků. Dále upozorňujeme na samotný
areál bývalé cihelny, kde je potvrzen výskyt hnízdní kolonie vlh pestrých, velmi
vzácných, silně ohrožených druhů. Plocha Z26 je v kolizi s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin – kozinec rakouský, hlaváček jarní a další a zejména
s plochou výskytu sklípánka pontického, velmi vzácného pavouka. V těchto místech se také vyskytuje výše uvedená majka. Vedení trasy Z17 zasahuje do ploch
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin – ladoňka vídeňská, bledule jarní a další.
Zároveň se v přilehlém rameni vyskytují chráněné druhy obojživelníků. Také se
v tomto lužním lese vyskytuje chráněný lesák rumělkový. Podél náhonu směrem
na jih a dále se vyskytují chráněné rostliny (ladoňka vídeňská atd.) a stejně tak na
svazích západně od náhonu směrem k dálnici (hlaváček jarní). V náhonu přímo u
navrhované ČOV (Z29) se vyskytuje velevrub tupý. Zároveň v rámci celého náhonu (tedy i v rámci téměř celé trasy vypuštěných vod z ČOV až do Ohře), jak je
uvedeno výše, se vyskytují chráněné druhy mlžů a ryb. V případě ohrožení výše
uvedených chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů nelze záměry realizovat bez získání příslušných výjimek. Na jejich získání není právní nárok a nelze
tedy v současné době předjímat, zda záměry v kolizi s chráněnými druhy bude vůbec možné realizovat. Z hlediska prvků ÚSES lokální úrovně, krajinného rázu,
VKP a přírodního parku je příslušným k projednání odbor životního prostředí
Městského úřadu Litoměřice.“
Vyhodnocení: V písemnosti dotčeného orgánu uvedené přírodní rezervace jsou
návrhem ÚP respektovány a to včetně ochranných pásem (viz. textová část odůvodnění a koordinační výkres). Pokud se týká úpravy NRBC Myslivna – jeho úprava byla provedena tak, aby odpovídala metodice vymezování ÚSES a dotčený orgán (MŽP) bylo v rámci společného jednání v souladu s platnými předpisy na úseku územního plánování obesláno a k uplatnění stanoviska bez odezvy vyzváno.
Žádné další speciální „doprojednávání“ s tímto dotčeným orgánem není ve smyslu
příslušných ustanovení stavebního zákona důvodné. Byl akceptován požadavek
na prověření rozsahu návrhu RBK Humenský vrch – Myslivna nad Ohří a jeho
uvedení do souladu s metodikou pro vymezování ÚSES. Informace o lokalitách se
zvl. chráněnými druhy rostlin a živočichů byla v rozsahu uvedeném ve stanovisku
doplněna do návrhu ÚP, a to ve vztahu k plochám, které po společném jednání
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v návrhu ÚP zůstaly zachovány, tak že do regulativů jejich využití byla doplněna
tato podmínka: realizace zástavby, resp. změn v území v ploše je podmíněně přípustná, pokud bude průkazně doloženo, že realizací nedojde k nezákonnému
škodlivému zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, přičemž návrh plochy Z26 byl z ÚP vypuštěn. Pořizovatel k takto upravenému návrhu
ÚP na základě osobní schůzky s dotčeným orgánem následně požádal o vydání
nového stanoviska, které bylo vydáno pod č.j. KUUK/139342/2020 dne 10. 9. 2020
jako souhlasné, bez připomínek.
„Ochrana zemědělského půdního fondu
Krajský úřad Ústeckého kraje jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uvádí následující: Z tabulkové části kapitoly d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa není zcela zřejmé, k jak velkému rozsahu celkového záboru zemědělských
půd dojde. Z tabulky označené Přehled rozvojových ploch s uvedením záborů ZPF
vyplývá, že celkem bude dotčeno 59,7984 ha zemědělské půdy, oproti tomu
z tabulky označené Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond vyplývá, že bude dotčeno 56,7416 ha. Vzhledem
k tomu, že předmětem návrhu územního plánu Varnsdorf jsou mimo jiné i lokality
se záborem ZPF větším než 10 ha (lokalita Z13 a Z15), tj. plocha záboru zemědělské půdy větší, než ke které uděluje souhlas v souladu s ust. § 9 zákona zdejší
úřad v rámci působnosti stanovené zákonem, byl návrh podle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 projednán s Ministerstvem životního prostředí. Lokality Z13 aZ15 tvoří zábor cca
11,6328 ha zemědělské půdy pro navrhované funkční využití plocha dopravní infrastruktury silniční DI-S. Takovýto enormní zábor zemědělské půdy není v návrhu
územního plánu Brozany nad Ohří dostatečně zdůvodněn. Pořizovatel a projektant
územně plánovacích podkladů je povinen v souladu s § 5 odst. 1 zákona navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější. Při
tom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Realizací záměru bude dotčena
plocha zemědělské půdy I. třídy ochrany, kterou lze odejmout pouze v případech,
kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF (§ 4
odst. 3 zákona). Navrhovaná mimoúrovňová křižovatka je navíc (dle údajů uvedených v odůvodnění ÚP) v rozporu s příslušnými normami pro výstavbu dopravních
silničních komunikací a pro plynulost a bezpečnost dopravy. Na základě posouzení předložené územně plánovací dokumentace v tomto bodě nesouhlasíme
s návrhem územního plánu Brozany nad Ohří. Návrh ÚP Brozany nad Ohří
v tomto bodě odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
Lokalita Z14 navrhovaná pro plochy výroby a skladování představuje zábor 8,9351
ha zemědělské půdy zařazené převážně do I. třídy ochrany. K ploše je uvedeno,
že se jedná o plochu pro cihelnu na ložisku cihlářských hlín, přičemž na str. 67
odůvodnění je uvedeno, že bylo zrušeno rozhodnutí o CHLÚ, čímž se ložisko
cihlářské suroviny stalo ložiskem nevyhrazeného nerostu. Návrh této plochy postrádá odůvodnění nezbytnosti jejího zařazení do návrhu a dojde k dotčení půd
zařazených do I. třídy ochrany, které lze v souladu s ust. § 4 odst. 3 zákona odejmout pouze v případech kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k uvedenému nelze s návrhem této plochy souhlasit, odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona. Lokality Z5, Z16, Z23, Z24 a Z27 navrhované pro bydlení v rodinných domech před76

stavují zábor zemědělské půdy zařazené do I. nebo II. třídy ochrany. Návrh těchto
ploch nebyl odůvodněn z hlediska jejich nezbytnosti ani s ohledem na dotčení
chráněných půd, které lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje na zájmem ochrany ZPF. S ohledem k výše uvedenému nelze
s těmito plochami souhlasit, odporují zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)
a odst. 3 zákona. S lokalitou Z23 navrhovanou pro plochy zeleně ochranné a izolační představují zábor zemědělské půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany, vzhledem k výše uvedenému nesouhlasu s lokalitou Z23 pro plochy bydlení, nelze souhlasit, odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d) a odst. 3 zákona.
Lokalita Z2 navrhovaná pro plochy bydlení v rodinných domech venkovské představuje zábor zemědělských půd zařazených do II. třídy ochrany. Tato plocha je
umístěna mezi zastavěným územím a stávající komunikací. Její návrh nebyl odůvodněn z hlediska nezbytnosti ani s ohledem na dotčení chráněných půd, které lze
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že návrh v tomto bodě odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze s jejím zařazením souhlasit. Lokalita Z8 navrhovaná pro Plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura představuje zábor 3,8382 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy
ochrany. Tato lokalita je umístěna v návaznosti na stávající plochu občanského
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Návrh této lokality nebyl odůvodněn
z hlediska její nezbytnosti ani rozsahu, ani s ohledem na dotčení chráněných půd,
které lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje
nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že návrh v tomto bodě odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze s jejím
zařazením souhlasit. Lokalita Z1 navrhovaná pro plochy veřejných prostranství
představuje zábor 0,0672 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany. Jedná se o plochu pro umístění cyklostezky. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o
krátký a logický úsek vedený přes ZPF v návaznosti na stávající komunikaci, bude
možné po doplnění jejího odůvodnění z hlediska ochrany ZPF s jejím zařazením
do ÚP výjimečně souhlasit. Lokality Z5 a Z16 navrhované pro plochy veřejných
prostranství představuje zábor zemědělské půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany.
Vzhledem k jejich souvislosti s výše uvedenými plochami pro bydlení a k tomu, že
ani tyto plochy nebyly v návrhu odůvodněny, nelze s těmito plochami souhlasit,
odporují zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d) a odst. 3 zákona. Lokalita
Z17 navrhovaná pro plochy veřejných prostranství představuje zábor 0,0109 ha
zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany. Jedná se o plochu pro umístění
cyklostezky. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o krátký a logický úsek vedený
přes ZPF v návaznosti na podstatnou část vedenou přes lesní pozemky, bude
možné po doplnění jejího odůvodnění z hlediska ochrany ZPF s jejím zařazením
do ÚP výjimečně souhlasit. Lokalita Z25 navrhovaná pro plochy veřejných prostranství představuje zábor 0,3458 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy
ochrany. Jedná se o plochu pro cyklostezku (Brňany, Doksany). Navrhovaná cyklostezka vede podél Mlýnského náhonu, v jednom úseku pak zasahuje do plochy
chmelnice, Navrhovaná plocha nebyla zdůvodněna z hlediska nezbytnosti jejího
vymezení, ani s ohledem na dotčení chráněných půd, které lze odejmout pouze
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem
ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že návrh v tomto bodě odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze s jejím zařazením souhlasit.
Lokalita Z28 navrhovaná pro plochy veřejných prostranství představuje zábor
0,0055 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany. Jedná se o plochu pro
rozšíření stávající místní komunikace. S ohledem na umístění, nepříliš významný
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rozsah záboru, lze výjimečně s návrhem této plochy souhlasit. Lokalita Z29 navrhovaná pro plochy technické infrastruktury představuje zábor 0,0470 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany. Lokalita je navrhována pro umístění ČOV
Hostěnice. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu ve veřejném zájmu, lze výjimečně s návrhem této lokality souhlasit. Lokalita Z12 navrhovaná pro plochy výroby a skladování představuje zábor 6,0247 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany. Návrh této lokality nebyl odůvodněn z hlediska její nezbytnosti ani
rozsahu, ani s ohledem na dotčení chráněných půd, které lze odejmout pouze
v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Vzhledem k tomu, že návrh v tomto bodě odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4
odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze s jejím zařazením souhlasit. Lokalita Z18
navrhovaná pro plochy rekreace – zahrádky představuje zábor 2,9358 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany. Dle odůvodnění by měla tato plocha zůstat využívána jako pozemky zemědělské zahrady, chybí zde však zdůvodnění
nezbytnosti jejího navržení a to i so ohledem na dotčení vysoce chráněných půd,
které lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že návrh v tomto bodě odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze s jejím
zařazením souhlasit. Lokalita Z11 navrhovaná pro plochy pro energetické stavby a
zařízení obnovitelných zdrojů představuje zábor 2,9358 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany. V odůvodnění této plochy je uvedeno, že na většině
rozlohy zůstane zachována půda. Chybí zde však zdůvodnění nutnosti návrhu této
plochy zvláště na takto cenných půdách. Vzhledem k tomu, že návrh v tomto bodě
odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze
s jejím zařazením souhlasit. Lokalita Z02 navrhovaná pro plochy zeleně ochranné
a izolační představuje zábor 0,6343 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy
ochrany. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu umístěnou mezi lokalitami Z13 a
Z14 ke kterým byl vyjádřen nesouhlas (viz. výše) nelze ani s touto plochou
z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Lokalita Z19 pro plochy bydlení v rodinných
domech představuje zábor 1,7269 ha zemědělské půdy zařazené do I. a II. třídy
ochrany a s ní související lokalita Z19 pro plochy veřejných prostranství představující zábor 0,1516 ha zemědělské půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany. Tyto lokality nebyly odůvodněny z hlediska nezbytnosti ani s ohledem na dotčení chráněných půd, které lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že návrh v tomto
bodě odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze s jejím zařazením souhlasit. Lokalita Z18 pro plochy rekreace – zahrádky
(v k.ú. Hostěnice u Brozan) představuje zábor 1,9465 ha zemědělské půdy částečně na I. třídě ochrany. Návrh této lokality nebyl odůvodněn z hlediska její nezbytnosti a rozsahu, ani s ohledem na dotčení chráněných půd, které lze odejmout
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že návrh v tomto bodě odporuje zásadám
ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze s jejím zařazením souhlasit. Lokalita Z19 pro plochy rekreace - zahrádky (v k.ú. Hostěnice u Brozan)
představuje zábor 0,1139 ha zemědělské půdy s II. třídou ochrany. Návrh této lokality nebyl odůvodněn z hlediska její nezbytnosti a rozsahu, ani s ohledem na dotčení chráněných půd, pro které lze odejmout v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. zahrádky (v k.ú. Hostěnice
u Brozan) představuje zábor 1,9465 ha zemědělské půdy částečně na I. třídě
ochrany. Lokalita Z01 pro plochy zeleně ochranné a izolační představuje zábor
0,5533 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany. Návrh této lokality ne78

byl odůvodněn z hlediska její nezbytnosti a rozsahu, ani s ohledem na dotčení
chráněných půd, které lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že návrh
v tomto bodě odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 b) a d)a odst. 3 zákona, nelze s jejím zařazením souhlasit. S lokalitami Z3 a Z4 navrhovanými pro
plochy bydlení v rodinných domech je možné souhlasit. Lokality jsou navrženy na
půdách zařazených do III. třídy ochrany a jsou situovány tak, že vhodně doplňují
zastavěné území. Návrh v tomto bodě neodporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4
zákona. Lokality Z6, Z7 a Z9 navrhované pro plochy bydlení v rodinných domech
představují zábor zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany. Lokality Z6 a Z7
vhodně vyplňují enklávy mezi zastavěným územím a lokalita Z9 je umístěna mezi
zastavěným územím, vodním tokem a stávající komunikací a její vymezení se zdá
jako vhodné a logické. Po zdůvodnění návrhu těchto lokalit bude možné s těmito
lokalitami souhlasit. Upozorňujeme, že nebyla vyhodnocena navrhovaná protipovodňová opatření z hlediska důsledků na ZPF a proto se k nim nelze z hlediska
ochrany ZPF vyjádřit. Taktéž nebyl vyhodnocen z hlediska důsledků na ZPF koridor E10b pro zdvojení stávajícího vedení VN 400kV, a proto se k němu nemůžeme z hlediska ochrany ZPF vyjádřit. Dále požadujeme upravit podmínky využití
ploch zemědělských (zahrady a sady, trvalý travní porost, orná půda a chmelnice)
a to v přípustných využitích těchto ploch nahradit termín nezbytná dopravní a technická infrastruktura, za formulaci související dopravní a technická infrastruktura.
Vyhodnocení: Na základě dohod vyplývajících z ústního jednání s dotčeným orgánem, byly provedeny úpravy dokumentace, k nimž pořizovatel požádal o změnu
stanoviska, které bylo vydáno pod č.j.KUUK/002449/2020/ZPZ dne 7. 1. 2020.
Plochy uvedené v návrhu ÚP k veřejnému projednání tak jsou všechny opatřeny
souhlasným stanoviskem dotčeného orgánu.
„Státní správa lesů
Krajský úřad Ústeckého kraje je v souladu s § 48a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), příslušným orgánem státní správy lesů
k vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Brozany nad Ohří, neboť je uvedeno dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa na ploše Z17 o výměře 0,4275
ha. Plocha Z17 – funkce: plochy veřejných prostranství (PV) je určena pro pěší a
cyklostezku (kemp Loužek). Jedná se tedy o sportovní a rekreační stavbu.
Z pohledu orgánu státní správy lesů s návrhem územního plánu souhlasíme a
upozorňujeme, že je nutné provést odnětí z pozemků k plnění funkcí lesa (viz. ust.
§ 15 až 18 lesního zákona).“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí s tím,
že v textové části odůvodnění je návrh na odnětí proveden. V grafické části odůvodnění pak bude upraven název výkresu, kde bude doplněn text „a pozemky určené k plnění funkcí lesa“ a zároveň bude uvedena do souladu legenda označující
pozemky PUPFL s jejich grafickým vyznačením.
„Posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sděluje, že
k návrhu zadání územního plánu bylo vydáno stanovisko dle § 10i zákona pod č.j.
236/ZPZ/2013/SEA ze dne 26. 3. 2013, které je i nadále platné a využitelné“.
Vyhodnocení: Informativní sdělení dotčeného orgánu vzato na vědomí s tím, že
v uvedeném stanovisku nebyl stanoven požadavek na posouzení návrhu ÚP na
životní prostředí.
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„Prevence závažných havárií
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazený dle zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Z výše
uvedených důvodů nejsme dotčeným správním úřadem k vydání stanoviska“.
Vyhodnocení: Informativní sdělení vzato na vědomí.
“Ochrana ovzduší
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k
návrhu územního plánu Brozany nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky.
Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší (dále jen zákon). Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost
plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely
(rozvojové lokality).“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu bez uplatnění připomínek
vzato na vědomí s tím, že upozornění na povinnost plnění imisních limitů, která
má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a zemědělské účely, považujeme za zmatečné, neboť územní plán sám o sobě povinnost plnění imisních limitů
s ohledem na cíle a úkoly územního plánování stanovené v §§18 a 19 stavebního
zákona zajistit nemůže. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví v
případě návrhů, které budou v územním plánu Krabčice prověřovány, lze prosadit
standardními postupy podle zvláštních předpisů.
„Vodní hospodářství
Krajský úřad Ústeckého kraje podle současně platného znění zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), není příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto
případě Městský úřad Litoměřice“.
Vyhodnocení: Informativní sdělení vzato na vědomí s tím, že věcně a místně příslušný dotčený orgán byl obeslán a k vydání stanoviska vyzván.
 Ministerstvo dopravy, dopisem č.j. 513/2019-910-UPR/2 ze dne 9. 8. 2019
Citace: „Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti
dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994
Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č.49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví) a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, ke společnému jednání o návrhu územního plánu Brozany nad Ohří vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění (dále jen stavební zákon), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy nesouhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Brozany nad Ohří.
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1) Požadujeme vyjmout z projednávaného návrhu územního plánu mimoúrovňovou křižovatku dálnice D8 se silnicí III třídy č. 2472 a trváme na našem vyjádření k návrhu zadání územního plánu Brozany nad Ohří zn. 129/2013-910UPR/2 ze dne 13. 3. 2013
2) Požadujeme do textové části doplnit k novým zastavitelným plochám Z12 a
Z15, že jsou dotčeny silničním ochranným pásmem dálnice.
3) Plochy Z12 a Z15 musí být upraveny tak, aby splňovaly základní podmínky silničního ochranného pásma dálnice D8.
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Brozany nad Ohří za následujících podmínek:
1) Požadujeme v grafické části návrhu ÚP Brozany nad Ohří odstranit ochranné
pásmo letiště Roudnice nad Labem.
Z hlediska drážní a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Brozany nad Ohří a požadavky neuplatňujeme, neboť nejsou dotčeny
námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek. Odůvodnění: Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy. Ad 1)
Nové plochy pro dopravní infrastrukturu v návrhu územního plánu musí respektovat nadřazené systémy dopravní a technické infrastruktury, nebo musí být nejprve
prověřeny a teprve na základě výsledku prověření mohou být navrhovány, včetně
těch, které jsou v návrhu územního plánu městyse Brozany nad Ohří již vymezeny, jako jsou plochy pro vybudování nové mimoúrovňové křižovatky dálnice D8 se
silnicí III/2472 (Doksany – Chotěšov) a plochy pro truckcentrum u této navrhované
křižovatky (změna č. 4 územního plánu Brozany nad Ohří). V souladu s tímto požadavkem Ministerstvo dopravy záměr na umístění křižovatky znovu prověřilo
s ohledem na příslušná ustanovení ČSN. Nejmenší vzdálenosti nově budovaných
křižovatek na komunikacích, umístění a uspořádání křižovatek obsahuje závazná
ČSN 736102, bližší podrobnosti jsou uvedeny v doporučených ČSN 736101 a
736110. Vzájemná vzdálenost mimoúrovňových křižovatek musí být zároveň taková, aby umožnila vjezd a výjezd dopravních proudů na mezikřižovatkový úsek
dálnice a umístění předepsaného dopravního značení. Dle výše uvedených norem
je nejmenší vzdálenost nově budovaných mimoúrovňových křižovatek na dálnici
čtyři kilometry. Vzhledem k tomu, že vzdálenost nově navrhované křižovatky u
Brozan n. Ohří od stávajícího exitu Doksany nedosahuje normou požadovanou
dílku a podmínky pro snížení vzdálenosti nejsou naplněny, není možné s návrhem
pro umístění nové mimoúrovňové křižovatky na dálnici D8 souhlasit. Na základě
výše uvedeného je ve výroku uplatněn požadavek na vyjmutí. Mimoúrovňovou křižovatku dálnice D8 se silnicí III. třídy č. 2472 resort dopravy nesleduje. Není vázána na připojení dálkové dopravy. Dálnice není určena pro místní obslužnou dopravu. Ad 2) Skutečnost, že plochy Z12 a Z15 se nacházejíc v ochranném pásmu
dálnice, znamená pro tyto plochy částečné omezení jejich využití, proto požadujeme tuto skutečnost uvést v textové části kapitoly c) urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. Ad 3) Návrh územního
plánu Brozany nad Ohří rovněž požaduje vymezit plochy k zástavbě s výrobní
funkcí, které zasahují do ochranného pásma dálnice. Upozorňujeme, že ke stavbám v silničním ochranném pásmu uplatňuje Ministerstvo dopravy tyto jednotné
podmínky. Do 50 m od osy přilehlého pásu dálnice nepovoluje stavby trvalého
charakteru. Výjimku lze udělit pouze v případě, že se jedná o terénní úpravy nebo
o stavby pozemních komunikací, zpevněných ploch a technické infrastruktury, a to
do vzdálenosti nejblíže 25 m od osy přilehlého pásu dálnice. Tyto záměry musí být
následně v rámci územního řízení projednány s příslušným silničním správním
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úřadem, kterým je Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních komunikací. Ad Letecká doprava. Ad1) Řešené území se nenachází v ochranném pásmu veřejného
vnitrostátního/neveřejného mezinárodního letiště Roudnice nad Labem.
Z uvedeného důvodu požadujeme takto upravit grafickou část územního plánu
Brozany nad Ohří “.
Vyhodnocení: Stanovisko dotčeného orgánu bylo beze zbytku respektováno
s tím, že byl návrh MÚK s D8 byl vyjmut, stejně jako ploch Z12 a Z15, k nimž pak
tedy není třeba doplňovat žádné podmínky související s OP dálnice. Stejně tak byl
vypuštěn limit – OP letiště Roudnice nad Labem.
 NET4GAS - dopisem č.j.5259/19/OVP/Z ze dne 6. 8. 2019
Citace: „Na základě Vašeho oznámení o konání společného jednání o návrhu
územního plánu Brozany nad Ohří ze dne 18. 6. 2019 číslo jednací:
ÚMBRO/947/2019 Vám sdělujeme následující:
1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.. Digitální data dotčených podzemních
zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas,cz.
2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na
100 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovení §
68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro kabely proti korozní ochrany
stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě
strany.
3. Na WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap/ jsou pro pořizovatele územně
analytických podkladů k dispozici aktuální údaje o území. V případě, že potřebujete nové přístupové údaje, zažádejte si o ně na adrese: data@net4gas.cz.
Data na webovém portále jsou vždy aktuální. Pasport č. 1 (údaje o území) se
stahuje společně s daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí, že data použije výhradně pro potřeby ÚAP a při zapracování těchto dat do návrhu
nové úplné aktualizace územně plánovacích podkladů nedojde k jejich záměně.
4. Upozorňujeme, že plochy Z11 a Z18 zasahují do bezpečnostního pásma VTL
plynovodů nad 40 barů. Umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových
zařízení je dle § 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném
znění, podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele.
Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán
s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
5. Umístit stavby v bezpečnostním pásmu plynových zařízení, lze pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele a pouze pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují.
6. K návrhu územního plánu Brozany nad Ohří nemáme připomínky.
V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská
zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném
území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.
Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření oprávněného investora bez připomínek (pozn.
Pořizovatele – data z ÚAP jsou v návrhu ÚP promítnuta a veškerá zařízení jsou
respektována) vzato na vědomí s tím, že plocha Z11 byla z návrhu ÚP vypuštěna
a plocha Z18 byla zmenšena a upravena tak, že v současné době již není bezpečnostním pásmem plynového zařízení dotčena.
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 Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, dopisem č.j.
MULTM/0042418/19/ŽP ze dne 9. 8. 2019
Citace: „Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, obdržel dne 18. 6.
2019 Vaši žádost o vyjádření z hlediska zájmů ŽP.
Lesní hospodářství – Z hlediska lesů dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů není námitek k návrhu územního plánu městyse
Brozany nad Ohří.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí.
„Ochrana přírody a krajiny – Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, ve smyslu
z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů máme k předloženému návrhu územního plánu Brozany nad Ohří následující připomínky:
- Na straně 16 textové části v odstavci plochy pro bydlení v bytových domech
(BM) – odst. d) podmínky prostorového uspořádání není uvedena maximální
výška hlavního objektu.
- Pro jednoznačnost doporučujeme přesunout text z odstavce plochy výroby pro
energetické stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů (TE) na straně 20, odstavce c) staveb fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy budov a výstavbu
velkých větrných elektráren do odstavců a) hlavní využití a b) přípustné využití
- S návrhem zastavitelné plochy Z11 pro dostavbu stávající FVE nesouhlasíme.
K ostatním částem návrhu územního plánu nemáme z hlediska zájmů ochrany přírody námitek.“
Vyhodnocení: Požadavek na uvedení prostorového uspořádání u plochy BM –
výšky byl akceptován a doplněn, plocha Z11 byla z návrhu ÚP vypuštěna. Doporučení na úpravu textu regulativů akceptováno tak, že část textu „a činnosti včetně
staveb fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy budov“ byla
z nepřípustného využití vypuštěna jako nadbytečná.
„Odpadové hospodářství – Z hlediska odpadového hospodářství ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů není námitek k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. „
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí.
„Ochrana ZPF – Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků, je k vyjádření příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený
orgán státní správy podle § 17a písm. a) zákona.“
Vyhodnocení: Informativní sdělení tohoto orgánu vzato na vědomí, s tím, že věcně a místně příslušný dotčený orgán byl obeslán a k uplatnění stanoviska vyzván.
„Ochrana ovzduší – Z hlediska ochrany ovzduší – zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem Krajský
úřad.“
Vyhodnocení: Informativní sdělení tohoto orgánu vzato na vědomí, s tím, že věcně a místně příslušný dotčený orgán byl obeslán a k uplatnění stanoviska vyzván.
„Stanovisko vodoprávního úřadu dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – k návrhu není
připomínek.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu vzato na vědomí.
Závěr: Z výše uvedeného výsledku projednání vyplývá, že případné požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly respektovány a nebyl řešen žádný rozpor.
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i)

Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal podle §10i
odst.3 dne 26.3.2013 k upravenému návrhu Zadání územního plánu Brozany nad
Ohří stanovisko č.j. 236/ZPZ/2013/SEA, v němž neuplatnil žádný požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Zároveň ve svém stanovisku č.j.236/ZPZ/2013/N-1773 ze dne 11.2.2013, vydaném podle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil významný vliv na EVL a ptačí oblasti.
Proto nebyly Zadáním stanoveny žádné požadavky na zpracování vyhodnocení
vlivů změny na udržitelný rozvoj území a tato část není zpracována.
j)

Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 dle §53 odst. 5,
písmene c) stavebního zákona

Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů
koncepce na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal podle §10i
odst.3 dne 26.3.2013 k upravenému návrhu Zadání územního plánu Brozany nad
Ohří stanovisko, v němž neuplatnil žádný požadavek na zpracování vyhodnocení
z hlediska vlivů na životní prostředí.
Zároveň ve svém stanovisku č.j.236/ZPZ/2013/N-1773 ze dne 11.2.2013, vydaném podle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil významný vliv na EVL a ptačí oblasti a proto nebyly Zadáním stanoveny žádné požadavky na zpracování vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.
k)

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly dle § 53 odst. 5,
písmene d) stavebního zákona

Na základě výše uvedeného stanoviska Krajského úřadu nebylo Vyhodnocení
vlivů ÚP Brozany nad Ohří na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území zpracováno.
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l)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Správní území městysu Brozany nad Ohří se rozkládá v rozsáhlé úrodné nížině
Dolnooharské tabule, vymezené z jihu horou Říp, ze západu hradem Hazmburkem a
ze severu Českým Středohořím. Leží přibližně 50 km severozápadně od Prahy, 10
km jižně od Litoměřic a 9 km severozápadně od Roudnice nad Labem.
Přirozenou hranici řešeného území na východě tvoří převážné koryto řeky
Ohře, kde ve vzdálenosti necelého kilometru se rozkládá bývalý premonstrátský klášter v Doksanech, jeden z nejvýznamnějších románských center v Čechách. Počátky
osídlení sahají až do daleké minulosti, konkrétně doby kamenné, o čemž svědčí bohaté archeologické nálezy, např. kamenné nástroje i zbraně ze starší doby kamenné
(40.000 – 20.000 let před n.l.), z mladší doby kamenné (asi 4.000 let před n.l.) je náramek, vybroušený z jemnozrnného vápence a z místa zvaného „Kozinec“ pochází
nález kostrového hrobu (datován 3400-3000 let před n.l.) s bohatou a pozoruhodnou
výbavou. Při záchranném archeologickém výzkumu v prostoru stavby dálnice D8 byly
objeveny kůlové domy, lineární keramika (datováno 6.500 – 4.500 let před n.l.) a
z doby 3.300 – 3.000 let před n.l. nálevkové pohárky. Obyvatelé tohoto regionu byli
převážně zaměřeni na zemědělskou činnost, některé archeologické nálezy však dokládají i činnost při zpracování místní, velmi kvalitní cihlářské hlíny.
První písemná památka o Brozanech je sice až roku 1276, avšak původní románské zdivo lodi brozanského kostela, který měl bezpochyby obslužnou vazbu na
větší počet věřících spádového území, svědčí o jejich dřívějším vzniku. Brozany patřily mělnickým proboštům, kteří počátku 15. století nechali pro své purkrabí postavit
tvrz, která se stala sídlem pánů Brozanských. Za husitských válek získali Brozany
Pražané a čeští králové je pak zastavovali různým pánům, v roce 1502 získává Brozany Jindřich z Vřesovic. Jeho syn Jaroslav v letech 1516-28 postavil mlýn, mlýnský
náhon a jez na řece Ohři, po roce 1559 Zikmund Brozanský z Vřesovic přestavil tvrz
na renesanční zámek, zdobený figurálními sgrafity. Po vyplenění Brozan saskými
vojsky v r.1631, kdy Brozany patřily již Lobkovicům, a zvláště po požáru v r.1880, byl
zámek využíván a udržován velmi problematicky až do doby, kdy jej městys v roce
2005 po náročné opravě začal využívat pro svoje potřeby. Pravděpodobně již v roce
1625, kdy měla obec již více než 50 obytných domů, vlastní faru a farní školu, byla
povýšena na městys s právem pořádání trhů - tato výsada však byla po letech odňata, aby v roce 2007 byl statut městyse Brozanům opět navrácen. Až do poloviny 18.
století Brozany v zásadě nerostly, koncem 18. století se pak postupně měnila podoba
náměstí, kdy se uplatnil vliv městské barokní architektury na průčelích domů i bránách - naopak jihozápadně za říčním ramenem se zahušťovala poměrně chaotická
domkářská zástavba.
Zástavba Brozan se rozprostírá v rozšířené ploché říční nivě meandrů a slepých ramen Ohře na úpatí poměrně příkrého protáhlého terénního rozhraní, zvedajícího se k jihozápadu. Popisu základního rozdělení půdorysných typů vesnických
útvarů odpovídá schéma založené na cestní síti. Pravidelně a jasně vyhraněný půdorys obdélného tvaru s orientací komunikační osy svojí polohou i orientací jednoznačně reagoval na blízký říční brod. Říční niva vytváří zatravněný izolační pás, doprovázený starým stromořadím, zahuštěným náletovou vodomilnou zelení. Rovinatý terén
se příznivě uplatnil při zakládání a formování historického jádra, plochá terénní konfigurace vytvořila téměř optimální předpoklady pro velkorysé formování urbanistického
útvaru s prostorně dimenzovanou návsí, svědčí o dobrých ekonomických podmínkách obyvatel. Rozlehlá obdélná náves s kompaktním intravilánem se svojí velikostí i
způsobem obestavění vymyká obvyklému standardu běžných obcí. Pravidelná parcelace i jednotné výrazové znaky objektů, výšková hladina, orientace štítů a vjezdů i
užití společného materiálu svědčí o uvědomělé koncepci založení.
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Stav stavebního fondu sídelní struktury je posuzován zpravidla poměrným zastoupením staršího jádra k celkové velikosti. V případě Brozan je možno konstatovat,
že centrální veřejný společenský prostor se rozvinul do prostorově bohaté, pevně
formované podoby s jasně vymezenými návesními průčelími usedlostí. Architektonickým výrazem, typologickým uspořádáním, ani časovým zařazením doby výstavby už
však nelze většinu objektů považovat za autentické. Blízkost velkých městských
aglomerací i rozvoj průmyslu se negativně odrazily v čitelnosti vypovídacích schopností jednoznačného přiřazení do příslušného regionálního typu lidové architektury.
Studiem historických mapových plánů bylo zjištěno, že dnešní zástavba vývojově navazuje na rozvržení sídelního útvaru, vzniklé a postupně dále rozvíjené podél
staré cestní sítě. Základní tvar návsi byl založen stavebními zásadami a společensko
ekonomickými vztahy, čemuž odpovídá i parcelace dvorů jednotlivých usedlostí.
Hlavní komunikační osa je orientována ve směru východ – západ, na jejím východním konci se kolmo větví. Na této spojnici mezi nejdůležitějšími architektonickými
dominantami městyse, tj. kostelem sv. Gotharda a tvrzí, se vyvinulo kratší severojižní
rameno ulicového náměstí tvaru T.
Nejstarší jádro osídlení obce představuje patrně stavební soubor v hrazení
oválného tvaru okolo kostela a skupina drobných chalup v terénně členitém chaoticky
parcelovaném podzámčí. Současná převážně renesanční podoba stavby kostela sv.
Gotharda s průčelní hranolovou věží a stupňovitým tvarovaným štítem pochází z
konce 16. století, ale stavební součásti sakrální stavby na jejím místě jsou prokazatelně románské (okolo roku 1.100). Jako historickou součást celého sakrálního stavebního komplexu je třeba uvést i bývalou faru čp.31 s relativně velkým hospodářským dvorem. Zatímco kostel včetně ohradní zdi byl citlivě opraven, fara s hospodářským dvorem, který je v soukromém vlastnictví, se nachází v žalostném stavebně
technickém stavu.
Monumentalitu a výstavnost celého prostoru náměstí zdůrazňuje v těžišti křížení komunikačních os na severovýchodním nároží situovaný hostinec čp.23. Podle
archivních plánů proti němu stál až do 1. poloviny 20. století rozlehlý panský dvůr,
vymezený po obvodu protáhlými hospodářskými objekty, vyplňující prakticky celé
území mezi mlýnským náhonem a jihozápadní frontou náměstí. Jeho plocha byla
rozparcelována a na jeho místě stojí v současné době zdravotní a obchodní středisko, sokolovna a další domy, jeho součástí byl dosud stojící renesanční mlýn.
Důležitou roli při posuzování celkové urbanistické koncepce a členění vnitřní
plochy náměstí hraje také zeleň. Náměstí v panoramatu oživují pohledově efektní
prvky - stromořadí listnatých stromů s barokní pískovcovou sochou sv. Jana Nepomuckého na profilovaném soklu. Velkoryse koncipovaný veřejný prostor je přibližně v
polovině své délky příčně přeťat regulovaným korytem Mlýnského potoka, v neposlední řadě jako důležitá ochrana proti požárům. Zástavba mírně zúžené ulice za
můstkem přes Mlýnský potok postupně expandovala směrem k bývalým hospodářským budovám cihelny.
Vývoj sídla a společenská hierarchie rozvrstvení jeho obyvatel se názorně odrážejí na urbanistickém rozvrhu. Nejvýznamnější pozice ve struktuře sídelního útvaru
byla vyhrazena mimořádně velkým usedlostem bohatých hospodářů, navzájem srovnatelných jak co do své velikosti a členění hmot. Štítovými průčelími patrových hmot
svírají klenuté brány vymezující a pohledově uzavírající krátké východní čelo ústředního prostoru. Jednotlivé hospodářské jednotky obsahují kompletní sestavu typologického vybavení hospodářského zázemí zemědělsky hospodařící jednotky, uspořádanou v hloubkové orientaci dvora. Hlavní dům s navazujícím hospodářstvím se obracel podélným průčelím do dvora, dvůr uzavírají rozměrné stodoly jako samostatný,
svým objemem dominující objekt, stavebně oddělený od hmoty domu. Příčně situo86

vané stodoly po vnějším obvodu dvorů a navzájem doléhající štíty, tvořily souvislý
vnější obvod intravilánu. Velikost hospodářského zázemí statků dokládá bohatou
zemědělskou produkci. V současné době je však už značná část stodol nevyužívaná,
nebo dokonce zbořená. Součástí historického jádra obce je celá řada stavebně ucelených hospodářských statků, přičemž tradiční stavební fond prezentují zemědělské
usedlosti - především čp. 30, 31, 39, 41, 43, 81, 142, 173, 175, 261.
Ve způsobu bydlení místních obyvatel je zřejmá poměrně jasná diferenciace,
která vyplývá z postupné expanze obce a doby výstavby. Jejím porovnáním je zřejmé, že chudší domkáři osadili méně výhodné pozemky podél výpadových cest a
svah podél náhonu V Jámách. Nová zástavba využila ve starší etapě omezené území v pokračování komunikace do Rochova, resp. Brňan až k hranici zemědělského
areálu chmelařství přiřazením ulice příčné k ose náměstí. Později ve 2. polovině 20.
století expanze pokračovala na příjezdové cestě k Doksanům plošnou ortogonální
parcelací s rodinnými domky.
K výraznější expanzi sídelního útvaru došlo patrně až za první republiky. Pozdější výstavba socialistické éry v 60. a 70. letech odráží tehdejší modernizační trend
venkovského bytového fondu, obvyklý pro většinu vesnických sídel, který se projevuje opomíjením odlišností vzniku, geneze a funkcí vesnice (nerespektuje místní podmínky, kulturní tradice ani přírodní prostředí). Území východně a severně od kostela
vlevo od komunikace při příjezdu od Doksan a celý severozápadní okraj je urbanizován pravidelnou ortogonální ulicovou parcelací s izolovanými rodinnými domy běžného standardu, osazenými do nevelkých obytných zahrad. Tato typická produkce 2.
poloviny 20. století v celých Čechách představovala výrazný rozdíl v kvalitě bydlení,
které svým komfortem už odpovídá soudobým požadavkům na bydlení, je však vzdáleno tradičním formám venkovské sídelní struktury. Poválečný socialistický trend obdivující budovatelské kolektivní formy bydlení své stopy tedy zanechal i v Brozanech
a prezentuje se relativně velkým počtem bytových domů, nápadně převyšujících své
okolí předimenzovanou hmotou. Tyto domy vytvářejí solitéry s novodobou objemně
rozložitou formou architektury, které nebyly schopny se plně integrovat do vesnického prostředí. Podíl bytovek, tedy bydlení městského charakteru, vzhledem k ostatním
typům bydlení (tradiční venkovský typ bydlení, bydlení v rodinných domech) není zanedbatelný a podstatným způsobem tedy změnil měřítko a výškovou hladinu. V současné době probíhá poměrně intenzivní výstavba moderních avšak opět spíše předměstských rodinných vilek vedle rozsáhlého nedávno dokončeného sportovního areálu. Výstavbu dalších skupin rodinných domů předpokládá původní územní plán mj.
nad sportovním hřištěm za MŠ a na opačné straně obce směrem do Rochova.
Hostěnice mají starobylý původ, jenž se místně kryje s polohou zaniklého městečka Mury, které leželo při řece Ohři na ostrově Svatého Klimenta. Při založení premonstrátského kláštera v Doksanech roku 1144 daroval král Vladislav klášteru ke
správě několik vsí, mezi nimiž byly i Mury - darovací listina však shořela při velkém
požáru kláštera v roce 1200. Kostel sv. Klimenta byl údajně ještě starší než doksanský, patrně ještě z 10. století. V roce 1226 Přemysl Otakar I. povýšil Mury na město.
Mury byly označovány za trhové středisko menšího řádu, ale protože ležely na významných obchodních cestách vedoucích po zemi i po vodě, zastávaly v severních
Čechách významné postavení. Vývoj Hostěnic na dlouhá staletí přerušila tragická
živelná pohroma ještě v raném období, kdy údajně bylo městečko Mury v letech 1341
– 1342 smeteno velkou povodní včetně panského dvora a fary až na kostelík sv. Klimenta a dvě chalupy. Zachráněné obyvatelstvo bylo převedeno na místo v lesích
mezi Doksany a Chvalínem, kde stával klášterský dvůr a tam jim Doksanský klášter
vykázal pozemky na založení nové osady nazvané Nové Dvory.
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Kostel sv. Klimenta byl v 18. století barokizován, 1782 zrušen a přestavěn na
chalupu (čp. 39). Při parcelaci pozemků doksanského panství roku 1924 byla samota
Kliment oddělena od obce Nové Dvory a katastrálně přičleněna k osadě Hostěnice se
všemi pozemky na levém břehu řeky Ohře. Dnes je na místě zaniklého městečka
rekreační chatová osada, neboť často zaplavovaná říční niva, obtékaná meandrem
Ohře a ramenem náhonu Mlýnského potoka, není vhodná pro trvalé obývání.
Hostěnice i přes svoji značnou odlehlost (cca 2,5 km) a nově vzniklou technickou barieru mimoúrovňového dálničního tělesa D8, které obě části katastru přetíná,
jsou tedy administrativně přičleněny k městysi Brozany nad Ohří. Z půdorysné stopy
zastavěného území je evidentní přirozený vývoj osídlení, které se formovalo při zaniklém brodu přes Ohři, který v nejjižnějším cípu ostrova Svatého Klimenta tvořil
ústřední bod, k němuž směřují veškeré komunikační osy. Osídlení zároveň leží na
soutoku Ohře a Mlýnského potoka, v jehož místě byl později vybudován jez.
Úzká ulicová náves využívá daných přírodních podmínek a vyplňuje tak jedinou
zastavitelnou plochu mezi počátkem Mlýnské strouhy, zátokou Ohře a na západní
hranici k terénnímu zlomu. V minulosti byla tato jediná komunikační osa zastavěna
pouze jednostranně podél západní strany většími usedlostmi, přimykajícími se ke
skalní stěně. Na východní straně ulice, kde lze ze starší zástavby uvést jen hostinec
čp.18 a kapličku z roku 1904, bývaly dříve jen zahrady. Zástavba je tedy až novodobá a má zcela odlišný charakter - převážně se jedná o menší chaty, určené pro sezónní rekreaci. Největším a dnes už prakticky jediným dosud zemědělsky hospodařícím dvorem je čp.1, protáhlé hmoty hospodářských objektů si uchovaly znaky tradičního stavitelství 19. století. Mapa stabilního katastru (1843) už na tomto místě zachytila rozlehlou usedlost, avšak porovnáním půdorysného rozvrhu jednotlivých budov
se shodují se současnou situací pouze v částečných překryvech - v druhé polovině
19. století došlo tedy patrně k zásadní přestavbě, která dala stavebnímu souboru této
usedlosti dnešní podobu. Důsledkem izolace Hostěnic od nejbližších sídel, komplikované dostupnosti i nepříznivé terénní konfigurace je, že počet obyvatel trvale žijících
v obci neroste. Při terénním průzkumu byl zjištěn u řady hospodářských, ale i obytných domů mimořádně špatný stavebně technický stav, jsou dlouhodobě neudržované nebo už opuštěné, chybí veškerá vybavenost. Naopak atraktivní krajinné prostředí
předurčilo tuto lokalitu stát se především další chatovou osadou, takže veškerá nová
výstavba se orientuje na rekreaci.
Jak bylo popsáno výše, v území řešeném ÚP Brozany nad Ohří se vyskytují výjimečné přírodní hodnoty vázané především na vodní tok řeky Ohře se slepými rameny a komplexy lužních lesů a dále prvky kulturního dědictví, odrážející historické
souvislosti vývoje řešeného území. Lokalizace v rozsáhlé ploché nížině při vodním
toku řeky Ohře, která zde představuje výrazný krajinný i estetický fenomén, je však
pro osídlení zároveň významnou potenciální hrozbou, neboť drtivá část zastavěných
území se nachází ve vymezeném záplavovém území. Urbanistická koncepce nového
ÚP Brozany nad Ohří je tak založena na kontinuitě vývoje sídelní struktury a obnově
dochovaných a často chráněných hodnot, která je zajišťována zejména jinými právními předpisy či správními opatřeními, při nabídce možnosti rozvoje se zřetelem na
ochranu výjimečné krajiny a vysoce úrodné zemědělské půdy. Prioritou návrhu je
tedy orientace na záchranu (regenerace či přestavba) stávajících fondů před extenzivním přelitím výstavby na volné plochy, tzn. že nejsou vymezeny jen zastavitelné
plochy pro novou výstavbu, ale především se předpokládá regenerace stávajícího
domovního fondu i ostatních tradičních prvků a hodnot urbanistické struktury, přičemž návrh rozvojových ploch je uvažován jako dlouhodobá prostorová limita. Tím
by se mělo zamezit vzniku nevyužívaných a často devastovaných lokalit uvnitř sídel
88

(např. zemědělský areál – brownfield), pro které je navržena jejich transformace na
smíšená produkční území s orientací na drobnou podnikatelskou činnost v oblasti
výrobních a nevýrobních služeb.
Stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny, které zasahuje téměř celou
zastavěnou část a hlavně dříve vymezené zastavitelné plochy, spolu s prvky ochrany
přírody, vázané zejména na tok řeky Ohře (např. EVL, přírodní park Dolní Poohří,
NR+R ÚSES apod.) se stalo významným omezením pro rozvoj sídla. Veškeré tyto
dříve připravované plochy pro výstavbu bez realizace protipovodňových opatření (dále PPO) nemohou být pro výstavbu použity - v návrhu ÚP Brozany nad Ohří jsou tedy
ponechány pouze jako plochy podmíněné právě realizací PPO. Součástí ÚP Brozany
nad Ohří je proto návrh protipovodňových opatření (PPO), která by měla eliminovat
opakované záplavy zastavěného území a hlavně umožnit výstavbu na vymezených
plochách. S ohledem na předpokládanou prodlevu v možnosti jejich využití (doba
realizace PPO a tudíž možnost využití těchto pozemků není jistá) jsou pak pro překlenutí této doby v ÚP Brozany nad Ohří vymezeny zcela nové rozvojové plochy pro
novou obytnou výstavbu mimo takto postižená území. Ty jsou vymezeny na místech
záplavami nedotčených na náhorní plošině nad výrazným terénním zlomem, jejichž
využití však zase bylo dlouho blokováno ložiskem cihlářských surovin se známým
záměrem jejich těžby a dokonce výstavby zpracovatelského areálu. Podle analýzy,
kterou si při pochybnostech zadal objednatel ÚP s cílem zmenšení CHLÚ o plochy
navazující na zastavěné území, jsou však všechna doposud vydaná rozhodnutí a
stanoviska pro využití ložiska Brozany nad Ohří již neplatná a pro tvorbu nového
územního plánu jsou zcela irelevantní – viz podrobněji dále. Protože rozhodnutí o
stanovení CHLÚ bylo dne 5.12.1991 pod č.j.TZÚS/SSZ 232/91 Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušeno, stalo se ložisko cihlářské suroviny ložiskem nevyhrazeného nerostu a nelze na něj dále pohlížet ve smyslu ustanovení §43, odst.1 Horního
zákona jako na ložisko vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, čímž
důvody ochrany ložiska formou CHLÚ pominuly. Vzhledem k jejich umístění na krajinném horizontu bude podmínkou jejich využití zpracování územních studií, které v
odpovídající podrobnosti stanoví urbanistickou koncepci těchto ploch a vyřeší obsluhu a napojení lokalit na stávající systém dopravní a technické infrastruktury s cílem
minimalizovat dopady na krajinný ráz a umožnit průchod nadřazeného systému
ÚSES (RBK 617).
Z doložitelné novodobé historie (ČSÚ) měly Brozany nad Ohří nejvyšší počet trvale bydlících obyvatel v roce 1986, a to 1.392 obyvatel (dle evidence ČSÚ však
v roce 1994 dochází k významné změně počtu obyvatel, a to zjevně vzhledem ke
změně vymezení správního území i názvu!). Od té doby pomalu stav klesal až k roku
1998, kdy bylo evidováno 1.000 obyvatel, resp. k roku 2006, kdy bylo v evidenci registrováno dokonce jen pouhých 944 obyvatel. Od toho zlomového roku však již počet trvale a významně stoupá až k poslednímu registrovanému stavu k 31.12.2017 =
1.355 trvale bydlících obyvatel, přičemž jejich průměrný věk je pouze 39,7 let!
Z uvedeného demografického vývoje pak vyplývá oprávněná a reálná potřeba vymezení dostatečných ploch pro bydlení ve vymezené rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 na rozvojové ose republikového významu OS2 Ústeckého kraje.
Z hlediska zaměstnanosti v území je pozitivní skutečnost, že je zde registrováno celkem 228 podnikatelských subjektů, i když tento údaj nemusí úplně odrážet aktuální stav a hlavně zdroj pracovních příležitostí pro jiné obyvatele.
Hlavním cílem ÚP Brozany nad Ohří je v souladu s nadřazenou ÚPD nabídnout
i přes všechny již jmenované překážky možnost obnovy a rozvoje urbanistické,
funkční a následně i demografické struktury osídlení a zůstat se tak vyhledávaným
místem pro život. K tomu jsou zde vytypovány a projednány lokality pro novou vý89

stavbu objektů pro bydlení i podnikání, vhodně doplňujících stávající zařízení občanského vybavení společně s doplněním nezbytné technické vybavenosti a zároveň
plochy pro lokalizaci ekonomických aktivit k doplnění zdrojů pracovních příležitostí
v místě s cílem dalšího růstu počtu trvalých obyvatel.
Návrh ÚP Brozany nad Ohří tedy zahrnuje vedle požadavku na zachování celkového rázu území, ochranu nezastavěného území a krajinného rázu, vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby a stanovení podmínek jejich využití (kapitola c)
územního plánu). V kapitole f) pak jsou pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem
využití definovány funkční i prostorové regulativy s cílem koordinovaného rozvoje
území. Plochy s rozdílným způsobem využití byly oproti Vyhlášce č.501/ 2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území dále členěny s ohledem na výše popsané
specifické podmínky a charakter území tak, že k určitému vybranému typu plochy dle
Vyhlášky (§4-19) je doplněno podrobnější určení účelu plochy a přiřazen specifický
kód. Z hlediska dodržování urbanistických zásad vymezení nových v úrovni územního plánu je důležitým momentem naplňování této dokumentace právě uplatňování
principů funkční a prostorové regulace - tak lze totiž zabezpečit optimální rozvoj
všech složek území bez jejich vzájemného negativního ovlivňování. Rozvoj sídel je
tedy navržen jednak jako regenerace stávajících ploch, resp. zástavba proluk uvnitř
zastavěného území (v grafické části označeny indexem P s přiřazeným pořadovým
číslem plochy) a zároveň ÚP Brozany nad Ohří vymezuje nová zastavitelná území
(Z). Využití některých rozvojových ploch je podmíněno realizaci protipovodňových
opatření (PPO), navržených v rámci pozemkových úprav – tyto plochy jsou označeny
doplňujícím indexem P s podmínkou jejich využití teprve po realizaci PPO. Návrh
plošného i prostorového uspořádání je patrný z Hlavního výkresu č.1 a také
z Koordinačního výkresu č.4, kde jsou návrhy konfrontovány s existujícími limitami
využití území.
Stávající zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV, OV/P)
ve smyslu §2, odst.1, písm.k) bod 3 Stavebního zákona, tj. pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, případně
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. (zde např. základní
a mateřská škola, pošta v budově úřadu městyse, zdravotní středisko a další) jsou
dlouhodobě stabilizována a aktuálně v zásadě pokrývají potřeby území. V ÚP Brozany nad Ohří je v návaznosti na realizovaný sportovní areál navržena nová poměrně
rozsáhlá plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV), která po realizaci
protipovodňových opatření (PPO) může být použita podle aktuální potřeby variantně
pro všechny výše uvedené funkce, vyvolané zejména kontinuálním nárůstem obyvatel jak ve vlastních Brozanech nad Ohří, tak v kontaktně navazujících Doksanech.
Plochy a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru (OV-K) jsou
ve své základní struktuře v zásadě stabilizovány, přičemž část těchto zařízení je
dlouhodobě přirozenou součástí objektů zejména v centrální části sídla. Integrace
těchto zařízení (pokud nemají negativní dopad na hlavní funkci území – viz kapitola f)
jako součást oživení je i nadále podpořena definováním přípustnosti těchto funkcí
především v obytných plochách.
V souladu s příslušnými ustanoveními Stavebního zákona jsou podle §34 zákona č.128/2000 Sb. O obcích v Hlavním výkrese č.1 a Koordinačním výkrese č.4 vymezeny plochy veřejných prostranství (PV) sloužící obecnému užívání bez ohledu
na jejich vlastnictví. Jedná se o plochy pro umístění všech druhů pěších i vozidlových
komunikací místního významu ke stávající i nové zástavbě včetně parkovišť, náměstí, návsi a ostatních veřejných shromažďovacích prostorů s možností umístění prvků
drobné architektury a dále plochy pro umístění dětských hřišť, veřejné zeleně apod.
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Ochrana kulturních hodnot území je zajišťována především nástroji státní
památkové péče (zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění),
který v §9 ukládá vlastníku povinnost pečovat o zachování kulturní památky, chránit ji
před poškozením, znehodnocením nebo odcizením. V souladu s ustanovením tohoto
zákona je celé řešené území třeba považovat za území s archeologickými nálezy a
proto je nutno při vypracování jednotlivých projektů v daném území vycházet z ustanovení § 22 a § 23 zmíněného zákona. V Koordinačním výkrese č.4 jsou v řešeném
území vymezeny archeologické lokality a také objekty a areály zapsané ve státním
seznamu nemovitých kulturních památek (zdroj: https://www.pamatkovy katalog.cz) :
- kostel sv. Gotharda (areál), Brozany nad Ohří, kat.číslo:1000142520, číslo ÚSKP:
31032/5-1942. Komplex tvoří vlastní dominantní stavba původně románského, v gotice a v 16. století výrazně přestavěného kostela, zděná ohradní zeď s raně barokní
branou vymezuje prostor areálu a barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého
je z roku 1726.
- venkovská usedlost Brozany nad Ohří č.p.39 (areál), kat.číslo:1000157481, číslo
ÚSKP: 45067/5-4535. Areál pozdně barokní selské usedlosti z konce 18. století tvoří obytný dům s výrazně klasicistní fasádou. Výrazem i dispozicí již silně spěje
k uspořádání klasicistního kupeckého městského domu, brána je naopak spíše poplatná venkovskému prostředí.
- zájezdní hostinec Brozany nad Ohří č.p.23 (areál), kat.číslo: 1000123911, číslo
ÚSKP: 10800/5-1946. Jádrem areálu je budova zájezdního hostince z počátku 19.
století, k níž náleží konírny a studna. Rozšíření areálu o konírny dokládá způsob
cestování s nutností obměny koní na velké vzdálenosti na počátku 19. století.
- tvrz Brozany nad Ohří č.p.69, kat. číslo: 1000128893, číslo ÚSKP: 18198/5-1943
Renesanční tvrz přestavěná kolem roku 1600 - patrová podélná budova s polygonálním rizalitem ve východním čele a na bocích, střechy valbové a pultové, místnosti v přízemí zaklenuty převážně lunetovými klenbami, v patře plochostropé.
- mlýn Brozany nad Ohří č.p.405, kat.číslo: 1000142809, číslo ÚSKP: 31303/51944. Objekt mlýna z konce 16. století je umístěn v jihovýchodní části obce. Obdélná patrová budova s mansardovou střechou a příčným obdélným přístavkem strojovny při jihovýchodním průčelí nad náhonem má fasády hlavní budovy zdobeny
psaníčkovými sgrafity.
- dům č.p.41 Brozany nad Ohří, kat.číslo: 1000143387, číslo ÚSKP: 31843/5-1945.
Dvoudílný podlouhlý obdélný lomený objekt, jehož přední díl je tvořen patrovým
obytným domem s polovalbovou střechou a zděnými štíty a zadní díl obdélným
hospodářským objektem se sedlovou střechou. Dům zřejmě s částmi z konce 18.
století je silně přestavěn.
- dům č.p. 173, Brozany nad Ohří, kat.číslo: 1000127922, číslo ÚSKP: 17300/51947. Přízemní pozdně barokní obdélný dům z roku 1811 se sedlovou střechou a
datovaným volutovým štítem do ulice. Dvorní průčelí děleno vstupem v ose a okenními otvory prozrazující klasické interiérové trojprostorové uspořádání domu.
- bývalý kostel Sv.Klimenta, Hostěnice, č.p.46, kat.číslo: 1000153951, číslo ÚSKP:
41823/5-1948. Obdélný dům s valbovou střechou vzniklý přestavbou lodi kostela asi
z konce 17. století. Do západní valby vstupuje štít, detekující bývalé vstupní průčelí,
fasády s lizénovými rámci a zazděnými půlkruhovými okny, v západním průčelí
s prohnutým frontonem.
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Ochrana přírody a krajiny
Historická zemědělská krajina řešeného území s výraznou osou řeky Ohře je
respektována jako stabilizovaná s prioritní funkcí zemědělství, resp. rekreace. Tomu
odpovídá i vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině s minimálními návrhy na jejich změny (viz hlavní výkres č.2), které jsou navrženy zejména jako doplnění, založení nových prvků ÚSES, resp. protipovodňových a protierozních opatření.
Návrh lokalizace rozvojových ploch pak vychází ze snahy o zachování a ochranu
krajinného rázu, na jehož ochranu jsou navrženy prostorové regulativy, resp. je využití ploch podmíněno zpracováním územních studií, řešících začlenění nové zástavby
do sídla i navazující krajiny v souladu s Vymezením cílových kvalit krajiny ZÚR ÚK
pro krajinný celek KC Severočeské nížiny a pánve (13) a požadavkem bodu (14) kapitoly 2) PÚR ČR: „Zachovat ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.“
V souladu s se schváleným Zadáním (bod a.3.1) respektuje ÚP Brozany nad
Ohří v plném rozsahu (viz též Koordinační výkres č.4) hranice evropsky významné
lokality NATURA 2000 – EVL CZ 0423510 Ohře, přírodního parku Dolní Poohří
včetně jejího dělení na I. a II. zónu, přírodní rezervace Pístecký les (Loužek a slepá
ramena u Brozan) i existenci biotopových lokalit (Loužek a slepá ramena u Brozan,
Stepní stráň u Brozan). Všechny návrhy nových rozvojových ploch byly konsensuálně projednány s dotčenými orgány a nejsou v rozporu s vymezením výše uvedených
chráněných území či posláním přírodního parku Dolní Poohří, jehož účelem je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na zachování fenoménu dolního toku řeky Ohře s uceleným funkčním komplexem ekosystému lužních lesů se zachovalými přírodními meandry, neregulovanými částmi řeky s přírodními břehy, mrtvými říčními rameny, periodickými tůněmi a
technickými díly jako např. mlýnskými náhony a kanály.
Současně je v ÚP Brozany nad Ohří respektována a zakreslena hranice chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, z jejíž existence však pro území řešené územním plánem nevyplývají žádné zvláštní požadavky.
V řešeném území jsou vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability krajiny (dále ÚSES), lokalizované v souladu s ÚAP a ZÚR ÚK. Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících
organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a
rozmanitost ekosystémů. Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále
snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je však
zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí této sítě je
pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru, protože
existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu
zajistit sama o sobě; je pouze jednou z nutných podmínek pro její zajištění.
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, územní
systém ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při
obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody
ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a
státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území
(§2 Stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako
jeden z „předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a
kulturních hodnot v území“.
Zpracování Plánu ÚSES vycházelo z metodiky MŽP ČR "Metodika vymezování
územního systému ekologické stability", L. Bínová a spolupracovníci, MŽP Praha,
2017. Jako podklady pro zpracování plánu ÚSES byly použity údaje z ÚAP, územní
plány sousedních obcí a ZÚR Ústeckého kraje.
V rámci návrhu ÚP Brozany nad Ohří bylo upraveno číslování (kód) skladebných částí lokálního ÚSES. Důvodem změny označení prvků je jednoznačnost číslování s ohledem na území, v níž jsou prvky vymezovány. Kód každého biocentra obsahuje označení obce (BZ) a pořadové číslo v řešeném území. Kód biokoridorů
označuje, která biocentra jsou biokoridorem propojena. V případě, že biokoridor propojuje biocentra či jiné prvky ÚSES na území sousedních obcí je použit kód sousední
obce (BN – Brňany, BU – Budyně, CH – Chotěšov, RO – Rochov) a označení spojovaného prvku pokud je známo.
Při realizaci lokálního SES bude nutné brát v úvahu současný stav krajiny a časové parametry vzhledem k cílovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupně za pomoci přirozené sukcese, uměle není možné přirozený porost vytvořit. Na
základě empirických poznatků jsou potřebná tato časová rozpětí pro regeneraci narušených nebo vznik nových typů ekosystémů.
1 - 4 roky
- společenstva jednoletých plevelů a jejich fauna
8 - 15 let
- vegetace eutrofních stojatých vod
10 - 15 let - vegetace mezí a větrolamů bez specializovaných druhů
Desetiletí
- xerothermní nebo hydrofilní nelesní společenstva a to často jen
s neúplnou druhovou garniturou
staletí
- vznik vyspělých karbonátových profilů v půdě, vznik lesní geobiocenózy včetně specializovaných lesních druhů vyšších rostlin
tisíciletí
- vznik vyspělých humusových profilů vývojově zralých půd reprodukce
zaniklého klimaxového společenstva s druhově nasycenými společenstvy v dané krajině
Předkládaný plán územního systému ekologické stability je dalším krokem, který směřuje k aktivnímu přístupu při zabezpečování ekologické stability krajiny. Vymezení ÚSES dává pouze předpoklad k založení biocenter a biokoridorů (stabilních
ploch), které by měly být základem pro rozvíjení nutných prvků a procesů zvyšujících
odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími nutnými předpoklady k větší stabilitě
krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i na zemědělské půdě,
zajištění čistoty ovzduší, vod atd.
Cílovým stavem prvků ÚSES jsou přirozená společenstva což v daném území
jsou především lesní porosty, dle mapy potenciální přirozené vegetace, to je na většině území 7 - Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum),
ve východní části území, v nivě Ohře pak 4 – Topolová doubrava (QuercoPopuletum), místy v komplexu s jilmovou doubravou (Querco-Ulmetum).
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V tabulkové části jsou popsány prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) v řešeném území :
Číslo název
1
NC
2002 Myslivna nad
Ohří
LC K11/BZ01
LC
K11/BZ02
LC
617/BZ03
LC
617/BZ04
LC
617/BZ05
LC
617/BZ06
LC
617/BZ07
LC
BZ08
NK K11/2002-BZ02
NK
K11/BZ01-BZ02
RK
617/BZ03-BZ04
RK
617/BZ04-BZ05
RK
617/BZ05-BZ06
RK
617/BZ06-BZ07
RK
617/BZ07-2002
LK
BNxx-617
LK
BZ03-BNxx
LK
BZ08-2002
LK
BZ08-BU LBKp
LK
BZ08-CH04
LK
BZ08-ROxx
LK
CH_LBK 05

Kód
biochory
2

Kód STG

Potenciální
ekosystémy

Současný
stav

Cílový
stav

4
VO, LO, MT,
DH

5
V1, V4, L2,
M1

6
LE, VMS,
TBLD

LO, DH
MT, LO

L2, K2
L2

-2PB

3
2B2, 2BD3,
2B3, 2BC4,
2BC5
2B3, 2BC5
2B3, 2BC4,
2BC5
2AB2, 2BD3

DH, AD

-2RE

2BD3

-2RE

2Lh

Návrh
opatření

Výměra [ha]

7

Legislativní
stav

8

11

2

0,51

ÚP

2
2

3,60
2,72

ZÚR
ÚP

K3, L7, X9

LE
LE, TBLD,
VMS
LE

2

2,77

ÚP

DH

X2, X8

LE

3

4,21

ÚP

2AB2, 2BD3

DH, AD

LE

2

1,45

ÚP

-2RE

2BD3

DH

T3, K3, X2,
X6, X8
X2, X7, X8

LE

3

56,62

ZÚR

2Lh, -2RE

2BC5, 2BD3

LO, VO, DH

L2, X8

LE, VMS

2

3,16

ZÚR

2Db, -2RE

2BC5, 2BD3

DH, LO

L2, L3

LE

2

1,24

ZÚR

2Lh
2Lh

2B3, 2BC5
2B3, 2BC5

LO
LO

M1, T1, X13
K2, X9, X13

LE, VMS
LE, VMS

2
2

5,09
2,43

ÚP
ZÚR

-PB

2BD3

DH

LE

3

0,51

ÚP

-2RE

2BD3

DH

T1, K3, X2,
X6, X7
X2, X6, X8

LE

3

7,86

ÚP

-2RE

2BD3

DH

X2, X6, X8

LE

3

5,84

ZÚR

-2RE

2BD3

DH

X2, X7, X8

LE

3

1,35

ZÚR

2Lh

2B3, 2BC5

LO, DH

L2

LE

2

1,79

ÚP

-2PB, 2RE
-2PB, 2RE
-2RE

2BD3

DH

X2

LE

3

3,02

ÚP

2BD3

DH

X2

LE

3

26,66

ÚP

2B4, 2BD3

DH

X2, X7

LE

3

3,29

ÚP

-RE, 2Db

2BD3

DH

X2

LE

3

1,04

ZÚR

2Db, 2RE

2BD3, 2BC5

DH, LO

X2

LE

3

3,22

ÚP

-2RE

2BD3

DH

X2

LE

3

6,59

ÚP

-2RE

2BD3

DH

X2

LE

3

2,06

ZÚR

2Lh
2Lh

Skladebné části jsou popsány a plochy jsou uváděny pouze pro řešené území.
Vysvětlivky
sloupec 4 (potenciální ekosystémy)
VO - bylinná vodní a mokřadní vegetace, rákosiny, ostřicové mokřady (vodní a
bažinná společenstva)
MT – hygrofilní a mezofilní trávníky (louky, pastviny a slaniska)
LO – mokřadní a pobřežní křoviny a lesy
AD – acidofilní březové, borové a jedlové doubravy
DH – habrové a lipové doubravy (dubohabřiny)
Sloupec 5 (současný stav)
V1 – makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
V4 – makrofytní vegetace vodních toků
M1 – rákosiny a vegetace vysokých ostřic
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T1 – louky a pastviny
T3 – suché trávníky
K2 – vrbové křoviny podél vodních toků
K3 – vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L2 – lužní lesy
L3 – dubohabřiny
X2 – intenzivně obhospodařovaná pole
X6 – antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7 – ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X8 – křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
X9 – lesní kultury s nepůvodními dřevinami
Sloupec 6 (cílový stav)
LE – lesní ekosystémy
TBLD – travinobylinná lada s dřevinami
VMS – vodní a mokřadní společenstva
Sloupec 7 (návrh opatření)
1 – bez opatření
2 – s dílčími opatřeními
3 – založit
Sloupec 12 (legislativní stav)
ZÚR – zprac. v ZÚR Ústeckého kraje
ÚP – zprac. V ÚP Brozany
Podle schváleného Zadání je respektováno výhradní ložisko štěrkopísků Bohušovice nad Ohří včetně stanoveného CHLÚ (zasahuje okrajově jen do severního cípu
řešeného území), schválený prognózní zdroj nevyhrazeného nerostu Rochov (opět
zasahuje zcela okrajově do severozápadního cípu řešeného území) i výskyt sesuvů
č.1028 a 1031 Brozany nad Ohří, vše bez konfliktu s návrhem ÚP Brozany nad Ohří.
Podkladem pro návrh nových rozvojových ploch Z27 byla na základě zadání
městyse vypracovaná podrobná „Zpráva o výsledcích provedených prací a jednání o
změně části zásob ložiska Brozany nad Ohří ve vazbě na návrh územního plánu obce“ (Ing. Jan Sýkora EEPR s.r.o., 471 16 Polevsko 103, 30.1.2019). Ta pak ve svém
závěrečném shrnutí konstatuje :
„1. Předmětem vyjádření České geologické služby (dále jen ČGS) je ložisko nevyhrazeného nerostu cihlářské suroviny Brozany (č.D3056900), jehož se týká provedený přepočet zásob ve vazbě na nový územní plán obce Brozany. Ložisko cihlářské
suroviny Brozany (D3056900) je ložiskem nevyhrazeného nerostu a z ustanovení §7
Horního zákona vyplývá, že je součástí pozemku a není tudíž součástí nerostného
bohatství ČR ve smyslu Horního zákona. Na základě výše uvedených skutečností
evidované zásoby tohoto ložiska nevyhrazeného nerostu nepodléhají odpisu podle
ustanovení §14a až §14c Horního zákona. To nic nemění na skutečnosti, že ve
smyslu ustanovení článku 7 Ústavy ČR jsou součástí nerostného bohatství veškeré
přírodní nerostné zdroje, tedy i ložiska nevyhrazených nerostů.
2. Pro těžbu ložisek nevyhrazených nerostů, uvedených v „Evidenci zásob ložisek nerostů ČR – ložiska nevyhrazených nerostů“ a v „Přehledu zásob nerostů
v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů“
povoluje příslušný Obvodní báňský úřad činnost prováděnou hornickým způsobem
na základě „Plánu využití ložiska“, jehož součástí je i platné rozhodnutí o změně využití území. Územní rozhodnutí o změně využití území vydávají stavební úřady
v územním řízení podle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
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řádu v platném znění. Rozhodnutí o změně využití území může být vydáno pouze za
předpokladu, že ložisko nevyhrazeného nerostu bude zahrnuté v územním plánu
mezi plochy těžby nerostů podle ustanovení §18 vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.
3. Ložisko Brozany (D3056900) bylo do nedávna evidované jako ložisko výhradní ve vlastnictví státu. Chráněné ložiskové území (CHLÚ) ložiska cihlářské suroviny Brozany bylo stanoveno v roce 1961 rozhodnutím ONV Litoměřice. Na základě
nepříznivých výsledků dalších etap průzkumných prací bylo rozhodnutí o stanovení
CHLÚ dne 5. prosince 1991 pod č.j.TZÚS/SSZ 232/91 Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušeno. Na základě tohoto výše citovaného rozhodnutí se ložisko cihlářské
suroviny stalo ložiskem nevyhrazeného nerostu a nelze na něj dále pohlížet ve smyslu ustanovení §43, odst.1 Horního zákona jako na ložisko vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství. Důvody ochrany ložiska formou CHLÚ tímto pominuly.
4. V roce 1997 byla organizací Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. podána
Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě žádost o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem pro těžbu cihlářské suroviny na ložisku Brozany na základě Plánu
využití ložiska. Rozhodnutím Městského úřadu v Litoměřicích bylo dne 7. prosince
pod č.j.27/95-4-328 vydáno rozhodnutí o využití území pro těžbu cihlářských surovin
v k.ú. Brozany nad Ohří. Rozhodnutím MŽP ČR ze dne 7. prosince 1994 č.j. OOLP/
1825/24 byl vydán souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF na 6,5500 ha a s dočasným odnětím půdy na 14,1017 ha pro těžbu cihlářské suroviny, Všechna doposud
vydaná rozhodnutí a stanoviska pro využití ložiska Brozany jsou již neplatná. Doba
jejich platnosti pominula a pro tvorbu nového územního plánu jsou zcela irelevantní.
5. Zákon č.62/1988 Sb. v §13,odst.1stanoví povinnost orgánů ÚP postupovat
při územním plánu v souladu s výsledky geologických prací. Za takové nutno považovat m. j. též zpracovaný přepočet zásob tohoto ložiska, včetně jeho odůvodnění,
které vychází též z potřeb obce z hlediska jejího dalšího rozvoje. Zpracovaný přepočet zásob včetně návrhu změny hranic ložiska byl předán ČGS - Geofondu Praha.
6. Závěrem lze konstatovat, že pořizovatel nového územního plánu není vázán
žádnými předchozími rozhodnutími ve věci využití (blokace) pozemků pro těžbu nerostů. Zpracovaný přepočet zásob včetně mapových podkladů respektuje jak potřeby
obce z hlediska jejího rozvoje, tak ochranu a případné využití přírodního nerostného
bohatství v budoucnosti. Proto doporučujeme, aby zpracovatel územního plánu vycházel při návrhu ploch těžby nerostů ze zpracovaného přepočtu zásob.“
Z hlediska obrany státu, civilní a požární ochrany nebyly uplatněny na ÚP Brozany nad Ohří žádné požadavky. V řešeném území se dle dostupných údajů nenachází žádné zařízení (objekt), zařazené dle zákona č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany
V řešeném území se uplatňuje vymezené území zařízení Ministerstva obrany
(jev 082a), které je nutno respektovat podle ustanovení §175 odst.1 zákona č.183/
2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území (do 10km) lze umístit a povolit níže vyjmenované druhy staveb jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany –
výstavba a rekonstrukce výškových staveb, větrných elektráren, průmyslových staveb (výrobních hal, skladů, sil, hangárů apod.), průmyslových zón, vedení VN a VVN,
výkonných vysílačů, převaděčů, základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií v celém kmitočtovém pásmu.
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Na celém správním územní je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č.
183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území umístit a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I.
II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a NN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice…)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území např. rozhledny).
Z hlediska zabezpečení zájmů ochrany ovzduší budou respektovány požadavky
na ochranu ovzduší a k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními
limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle §17
odst.1 písm. a) zákona č.86/2002 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.
Způsob zneškodňování domovního a směsného odpadu a odpadu z veřejných
prostranství v řešeném území probíhá v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Provádí se shromažďování odpadu do určených nádob s odvozem
směsného odpadu na regionální skládku a dále separovaný sběr odpadu s umístěním kontejnerů na veřejných prostranstvích. Nebezpečný odpad zneškodňuje min. 2x
ročně k tomu oprávněná firma a ukládá ho mimo řešené území na k tomu určenou
skládku nebezpečných odpadů. Koncepce nakládání s odpady bude v území zachována, s budováním samostatného sběrného dvora se zatím neuvažuje.
Doprava
Z hleiska silniční dopravy jspou respektovány všechny nadřazené systémy
dopravní infrastruktury – dálnice D8, silnice III/2472 (Doksany, Chotěšov), III/2473
(Hostěnice), III/2474 (Bohušovice nad Ohří) a III/2475 (Rochov), a to včetně
ochranných pásem.
Stávající silniční síť je v řešeném území dlouhodobě stabilizovaná a v rámci
projednávání Zadání a návrhu řešení byl obejdnatelem potvrzen požadavek an
vypuštění přeložky v centru městyse u kostela (viz schválené Zadání), která byla
součástí dosud platného územního plánu. Cílem vypuštění je po obsáhlých diskuzích
snaha neumožňovat a dokonce nezlepšovat průjezd pro nákladní dopravu a zejména
kamiony, neboť pro osobní a malou nákladní dopravu (obsluhu území) je provedená
úprava, tj. segregace pěší a motorové dopravy v kritickém místě dle zkušeností
dostatečná. V návaznosti na sousední ÚP Doksany a schválené Zadání je součástí
ÚP Brozany nad Ohří také úprava mostu přes Ohři tak, kde je navržena nová lávka
na severní straně mostu jako pokračovaní pěší a cyklo stezky z Doksan. Při realizaci
této lávky bude možné jednak rozšířit jízdní pruhy na stávajícím mostě a zároveň na
lávce umístit nad úrovní potenciální záplavy umístit i inženýrské sítě. Alternativní
návrh zcela nového silničního mostu se společným vedením pěší a cyklostezky byl
diskutován a odmítnut zejména proto, že by musel být umístěn nad hranicí
potenciální záplavy, což by bylo nehledě na zásah do EVL zejména technicky a
finančně zjevně neúnosné.
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Vlastní vnitřní základní komunikační systém městyse a jeho správního území,
tvořený současným vedením silniční sítě a místních komunikací, pak slouží
k napojení rozvojových lokalit na dopravní a technickou vybavenost sídel. S ohledem
na rozsah, lokalizaci a charakter těchto důležitých rozvojových ploch bude vlastní
řešení a umístění obslužných komunikací na základě podrobného prověření
předmětem územních studií, jimiž je zástavba těchto ploch podmíněna. Žádná další
doprovodná zařízení silniční dopravy nejsou v řešeném území navrhována.
Pro pěší a cyklistickou dopravu je vedle doplnění sítě stávajících cyklostezek
v souladu se schváleným Zadáním navržena další lávka, a to v Hostěnicích nad
jezem k přímému bezpečnému propojení levěho a pravého břehu řeky Ohře.

V řešeném území se nenacházejí žádné plochy ani zařízení železniční dopravy a ani do budoucen a se s nimi neuvažuje. Nejbližšími železničními zastávkami tak
jsou Hrobce na východě a Chotěšov pod Hazmburkem na západě od Brozan nad
Ohří, obě vzdálené od centra cca 6km. Stejně tak nejsou v řešeném území žádné
plochy ani zařízení letecké či vodní dopravy.
Technické vybavení území
Vodní hospodářství
Vodní toky a vodní plochy
Západní hranici řešeného území tvoří koryto řeky Ohře (číslo hydrologického
pořadí 1-13-04-066). Ohře je vodohospodářsky významným tokem dle vyhlášky
č.470/ 2001 Sb. ve správě podniku Povodí Ohře s.p.
Povodňové průtoky Ohře s pravděpodobností výskytu za n let profil pod Čepelem (zdroj : Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem dílčí povodí
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe – Ohře, sdružení HYDROPROJEKT +
Hydrosoft + AZ Consult, 11/2013) :
n
Qn (m3/s)

2
392

5
534

10
647

Průměrný roční průtok je 38 m3/s.
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20
765

50
926

100
1055

Za východní hranicí řešeného území na jižním okraji obce Doksany se do Ohře
vlévá potok Čepel (číslo hydrologického pořadí 1-13-04-065), přicházející od Roudnice nad Labem, Chvalína a Nových Dvorů. Řešeným územím je veden náhon z řeky
Ohře, začínající u jezu v Hostěnicích. Náhon vede zástavbou Hostěnic a pokračuje
přes zastavěné území Brozan zpět do Ohře. Území mezi tokem Ohře a náhonem
tvoří Ostrov sv. Klimenta.
V řešeném území se nacházejí vodní plochy vzniklé ze slepých ramen Ohře,
dvě na Ostrově sv. Klimenta a dvě na pravém břehu Ohře ve východním výběžku
řešeného území.
Ochrana vodních zdrojů
Celé řešené území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Severočeská křída vyhlášené v nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb.
V řešeném území se nenacházejí žádné vodní zdroje sloužící k zásobování
obyvatelstva pitnou vodou.
Záplavová území a protipovodňová opatření
Vodní tok Ohře má stanoveno záplavové území Q1, Q2, Q5, Q10 Q20, Q50, Q100 a
aktivní zónu záplavového území. Záplavové území Q 100 zaujímá téměř celou plochu
ostrova sv. Klimenta a zasahuje do východní části zastavěného území Brozan nad
Ohří i Hostěnic.
Pro ochranu zastavěného území Brozan nad Ohří je na základě podrobnější
dokumentace navržen systém protipovodňových opatření složený z navazujících
hrází, zdí a mobilních prvků v celkové délce 2,7 km. PPO začíná u náhonu Ohře na
jižním okraji zástavby Brozan a pokračuje podél východního okraje zastavěného
území a kolem zemědělského areálu (plocha přestavby P2) k silnici. Takto navržené
prvky PPO pak mohou sloužit vedle své hlavní funkce v případě potřeby i jako zařízení pro zadržení vody v krajině či výrobu elektrické energie – malá vodní elektrárna
(MVE), případně jako komunikační propojení. PPO řešeného území jsou v současné
době ve fázi DÚR a řešení je převzato do návrhu ÚP s tím, že pokud bude rozsah a
způsob ochrany řešeného území v průběhu projednání potvrzen, mohla by být v návrhu adekvátně upravena, resp. navržena nová hranice záplavového území po realizaci PPO, tzn. s vynecháním ochráněných ploch.
Některé zastavitelné a přestavbové plochy vymezené v ÚP Brozany nad Ohří
ve střední a východní části Brozan zasahují do stanoveného záplavového území a
jejich využití je podmíněno realizací protipovodňových opatření.
Zásobování pitnou vodou
Řešené území je zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě v rámci
Vodárenské soustavy severní Čechy, z oblastního vodovodu Žernoseky, skupinového vodovodu Litoměřice, provozní části Litoměřice – jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice,
Nové Kopisty, Brňany, Brozany nad Ohří, Nučničky, Hrdly a Dolánky.
Vodovodní síť v Brozanech nad Ohří je součástí tlakového pásma vodojemu
Třeboutice 2×650 m3 (212,56 / 208,14). Do Brozan nad Ohří je veden přívodní řad z
Bohušovic nad Ohří přes Brňany řadem DN 200, přes Brozany nad Ohří byl profil
zvětšen na DN 250.
V místní části Hostěnice nebyla realizována veřejná vodovodní síť a ani se s její
realizací dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ústeckého kraje nepočítá.
Koncepce zásobování Brozan pitnou vodou se nebude v budoucnosti měnit.
Návrhy na úpravy vodovodní sítě v řešeném území vycházejí z nutnosti zajištění zásobování zastavitelných a přestavbových ploch vymezených územním plánem pitnou
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vodou. Většina rozvojových ploch s výjimkou ploch Z23 a Z27 na vyvýšeném západním okraji Brozan se nachází v kontaktu se stávající vodovodní sítí. Krátké větve vodovodních řadů napojených na stávající síť jsou navrženy pro zásobování ploch P3,
P6, P7, P10, Z3, Z5, Z9 a Z23, delší zásobovací řad je navržen k ploše Z27.
V místní části Hostěnice je nadále počítáno se zásobováním pitnou vodou prostřednictvím individuálních zdrojů.

Číslo
plochy

Bilance potřeb pitné vody dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Lokalita

P2 SM-V
P3 BI,PV
P6 BI,PV
P7 BI
P8 BI
P10 BV
Z2 BV
Z3 BI
Z4 BI
Z5 BI,PV
Z6 BI
Z7 BI
Z8 OV
Z9 BI
Z16 BI,PV
Z19 BI,PV
Z23 BI,Z-Z
Z27 BI
Z29 TI
Celkem

obyv.
0
24
12
12
8
16
16
4
8
56
4
4
80
28
100
32
80
120
0
604

RD

zam.
320

6
3
3
2
4
4
1
2
14
1
1
40
7
25
8
20
30
0
320
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PrůměrMax.
ná denní denní
potřeba potřeba
[m3/d]
[m3/d]
16,0
21,6
3,6
4,9
1,8
2,4
1,8
2,4
1,2
1,6
2,4
3,2
2,4
3,2
0,6
0,8
1,2
1,6
8,4
11,3
0,6
0,8
0,6
0,8
12,0
16,2
4,2
5,7
15,0
20,3
4,8
6,5
12,0
16,2
18,0
24,3
0,0
0,0
109,6
148,0

Max. hodinová
potřeba
[l/s]
0,45
0,10
0,05
0,05
0,03
0,07
0,07
0,02
0,03
0,24
0,02
0,02
0,34
0,12
0,42
0,14
0,34
0,51
0,00
3,08

Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách je uvedena v tabulce, výpočty
vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
specifická potřeba pitné vody
:
150 l . os-1 . den-1
koeficient denní nerovnoměrnosti kd
:
1,35
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh
:
1,80
u rodinných domů je počítáno s obsazením 4 obyvatel na 1 RD
specifická potřeba u výrobních ploch a ploch vybavenosti je stanovena odborným odhadem
Uvedené bilancované množství nepřesahuje kapacitní možnosti stávající sítě.
Zásobování požární vodou
Navržená vodovodní síť bude řešena v souladu s ČSN 730873 (Zásobování
požární vodou), tzn., že profily vodovodních řadů budou v obytném území navrhovány s výjimkou dílčích koncových úseků minimálně DN 80 a vodovodní síť bude osazena hydranty vzdálenými od sebe max. 240 m (maximální vzdálenost objektu od
hydrantu je 150 m).
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Kanalizace
V Brozanech nad Ohří byla realizována nová splašková kanalizace. S ohledem
na konfiguraci terénu byly stoky většinou realizovány v minimálním sklonu s nutností
proplachování. Na kanalizační síti se nachází 6 čerpacích stanic. Poslední čerpací
stanice v Doksanské ulici odvádí odpadní vody výtlačným potrubím do ČOV Doksany. ČOV byla realizována v roce 1994 jako společná ČOV pro obec a areál cukrovaru
s projektovanými parametry 2 159 EO a Q = 6,22 l/s = 196 154 m 3/rok. Skutečně dosahované parametry jsou cca 590 EO a Q = 1,5 l/s = 480307 m 3/r.
V místní části Hostěnice nebyla realizována veřejná kanalizační síť a ani se
s její realizací dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ústeckého kraje nepočítá.
K odvádění srážkových vod v Brozanech slouží původní kanalizační síť v kombinaci
se systémem příkopů a propustků.
Koncepce řešení
Stávající koncepce odkanalizování není územním plánem měněna. Hlavním
úkolem k řešení zůstává odkanalizování zastavitelných a přestavbových ploch vymezených návrhu územního plánu.
Navrženy jsou dílčí větve splaškové kanalizace napojené do stávající splaškové
stoky pro plochy Z3, Z5, P3, P6, P7, P10, Z9 a Z23. Delší splašková stoka je navržena pro odkanalizování plochy Z27.
V místní části Hostěnice není navrhována nová kanalizační síť, severně od
Hostěnic (poblíž mostního objektu dálnice D8) je navržena plocha Z29 pro umístění
ČOV Hostěnice, kam budou splaškové odpadní vody dováženy z nepropustných jímek v Hostěnicích prostřednictvím fekálních vozů.

Číslo
plochy

Bilance produkce odpadních vod dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Lokalita

P2
SM-V
P3
BI,PV
P6
BI,PV
P7
BI
P8
BI
P10 BV
Z2
BV
Z3
BI
Z4
BI
Z5
BI,PV
Z6
BI
Z7
BI
Z8
OV
Z9
BI
Z16 BI,PV
Z19 BI,PV
Z23 BI,Z-Z
Z27 BI
Z29 TI
Celkem

obyv.
0
24
12
12
8
16
16
4
8
56
4
4
80
28
100
32
80
120
0
604

RD (b.j.)

Max. produkce splašků
zam.
320

6
3
3
2
4
4
1
2
14
1
1
40
7
25
8
20
30
171
101

0
320

[l/s]
0,90
0,20
0,10
0,10
0,07
0,14
0,14
0,03
0,07
0,47
0,03
0,03
0,68
0,24
0,84
0,27
0,68
1,01
0,00
6,00

Bilance produkce splaškových odpadních vod v rozvojových plochách je uvedena v tabulce, výpočty vycházejí ze stejných údajů a předpokladů jako výpočty potřeb pitné vody, součinitel hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod: 2,0.
Srážkové vody z navržených zpevněných ploch musí být přednostně a v maximální možné míře využívány nebo vsakovány. V případě prokazatelné nemožnosti
využívání nebo vsakování srážkových vod (prokázáno hydrogeologickým posudkem)
mohou být srážkové vody zadržovány (retence) a následně vypouštěny (redukce a
regulace odtoku) do stávající dešťové kanalizace nebo odvodňovacích příkopů, resp.
do vodního toku.
Energetika
Zásobování plynem
Řešené území je plynofikováno zemním plynem. Přes území obce procházejí
dvě vysokotlaké (VTL) trasy. Obě vstupují do území na jihovýchodní straně u Hostěnic. Trasa páteřního VTL plynovodu s tlakem nad 40 bar prochází kolem východního
okraje Hostěnic a dále pokračuje podél dálnice D8. Za křížením se silnicí na Chotěšov je z plynovodu napojena odbočka pro RS Chotěšov. Druhá větev VTL plynovodu
do 40 bar vede od Hostěnic k východní části Brozan, kde prochází zastavěným územím Zahradní ulicí a dále podél hřiště a severního okraje zástavby směrem na Keblice s odbočkou k regulační stanici u silnice na Rochov. Z regulační stanice jsou napojeny STL plynovodní řady, které slouží k zásobování zastavěného území Brozan
zemním plynem.
Distribuční středotlaká plynovodní síť je vedena v místních komunikacích a
umožňuje napojení všech obytných objektů v sídle Brozany na zemní plyn.
Koncepce řešení
V ÚP Brozany nad Ohří je počítáno se zachováním stávající koncepce zásobování zemním plynem. Pro zásobování přestavbových ploch P3 a P6 je navrženo propojení stávajících plynovodních řadů mezi Palackého náměstím a ulicí Na Průhonu.
Nový STL řad je navržen pro plochu Z5 a delší navrhovaný STL plynovodní řad je
navržen rovněž podél plochy Z27. U ostatních návrhů se jedná o krátké přívody ze
stávající sítě k okraji nově vymezené zastavitelné plochy. Rozvody uvnitř vymezených zastavitelných a přestavbových ploch budou řešeny v podrobnějších projektových dokumentacích.
Bilance potřeb zemního plynu v rozvojových plochách je uvedena v následující
tabulce, výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
průměrná specifická potřeba ZP – pro RD
:
4 000 m3 . rok-1
maximální hodinová potřeba ZP pro RD
:
2,7 m3 . hod-1
u rozvojových ploch č. P1 a Z5 je potřeba plynu stanovena odborným odhadem
Uvedené bilancované množství nepřesahuje kapacitní možnosti stávající sítě.

102

Číslo
plochy

Bilance potřeb zemního plynu dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Lokalita

P2 SM-V
P3 BI,PV
P6 BI,PV
P7 BI
P8 BI
P10 BV
Z2 BV
Z3 BI
Z4 BI
Z5 BI,PV
Z6 BI
Z7 BI
Z8 OV
Z9 BI
Z16 BI,PV
Z23 BI,Z-Z
Z27 BI
Z29 TI
Celkem

obyv.
0
24
12
12
8
16
16
4
8
56
4
4
80
28
100
80
120
0
572

RD

zam.
320

6
3
3
2
4
4
1
2
14
1
1
40
7
25
20
30
163

0
320

Průměrná
potřeba
[tis.m3/rok]
60
24
12
12
8
16
16
4
8
56
4
4
92
28
100
80
120
0
644

Maximální
potřeba
[m3/h]
43
16
8
8
5
11
11
3
5
38
3
3
64
19
68
54
81
0
439

Zásobování elektrickou energií
Přes řešené území prochází významný koridor přenosové sítě ZVN 400 kV TR
Výškov – TR Babylon, který je v rámci ZÚR Ústeckého kraje navržen ke zdvojení
(koridor E 10b). V rámci návrhu byl v souladu s požadavky ZÚR ÚK zpřesněn koridor
pro zdvojení vedení ZVN 400 kV TR Výškov – TR Babylon a je vymezen v koordinaci
s územně plánovacími dokumentacemi okolních obcí v šířce 75 m na obě strany od
osy stávajícího vedení (celková šířka koridoru je 150 m).
Zcela okrajově zasahuje do severovýchodních výběžků řešeného území stávající trasa VVN 110 kV. Podél severovýchodního okraje zastavěného území prochází
napříč celým řešeným územím trasa dvojitého vedení VVN 110 kV.
Brozany nad Ohří jsou zásobovány elektrickou energií prostřednictvím nadzemního vedení VN 22 kV, které přichází do řešeného území od západu a jihozápadu, obě větve se na jižním okraji zastavěného území Brozan spojují a pokračují ve
společné trase do transformovny 110/220kV Doksany, která se nachází za východní
hranicí řešeného území. V řešeném území se nachází celkem 10 trafostanic, z toho 2
odběratelské stanice a 2 stanice u fotovoltaických elektráren.
V návrhu územního plánu není počítáno s koncepčními změnami elektrorozvodné sítě. Počet stávajících trafostanic je dostatečný i pro vymezené zastavitelné a
přestavbové plochy. Pouze u plochy Z27 je navržena realizace nové trafostanice.
Stávající nadzemní vedení VN 22 kV prochází přes plochy vymezené územním plánem k zástavbě (plochy Z5, Z8, Z9 a Z16). V územním plánu nejsou navrhovány přeložky nadzemních vedení a je počítáno s tím, že zástavba v uvedených plochách se
vedení s jeho ochrannými pásmy přizpůsobí. U plochy Z8 je počítáno s napojením
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trafostanice z procházejícího vedení pro potřeby zásobování uvedených ploch elektrickou energií. Trafostanice bude umístěna v rámci plochy na základě podrobnějších
dokumentací, proto není v grafické části územního plánu zobrazována.
V řešeném území se nachází malá vodní elektrárna na Mlýnském náhonu vedle
úřadu městyse (viz grafická část), zároveň je možné také umístění MVE na konci
Mlýnského náhonu (viz grafická část - MVE návrh) jako součást PPO (viz dříve). Případná výstavba a provoz MVE na Mlýnském náhonu bude podléhat veškerým zákonným požadavkům z hlediska ochrany přírody a krajiny, zejména zachování biotopu pro uvedené zvláště chráněné druhy, zajištění minimálního zůstatkového průtoku,
rovnoměrného převádění průtoků, migrační prostupnosti pro vodní organismy, minimalizace turbínové mortality.
Bilance potřeb elektrické energie v rozvojových plochách je uvedená v tabulce,
výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
specifický příkon pro rodinný dům
:
17 kW
součinitel soudobosti
:
0,4
příkon rozvojových ploch P2 a Z8 byl stanoven odborným odhadem

Číslo
plochy

Bilance potřeb elektrické energie dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Lokalita

P2 SM-V
P3 BI,PV
P6 BI,PV
P7 BI
P8 BI
P10 BV
Z2 BV
Z3 BI
Z4 BI
Z5 BI,PV
Z6 BI
Z7 BI
Z8 OV
Z9 BI
Z16 BI,PV
Z19 BI,PV
Z23 BI,Z-Z
Z27 BI
Z29 TI
Celkem

obyv.
0
24
12
12
8
16
16
4
8
56
4
4
80
28
100
32
80
120
0
304

RD

zam.
320

6
3
3
2
4
4
1
2
14
1
1
40
7
25
8
20
30
171

104

0
320

Instalovaný
výkon
[kW]
838
102
51
51
34
68
68
17
34
238
17
17
680
119
425
136
340
510
10
5881

Soudobý
výkon
[kW]
335
31
15
15
10
20
20
5
10
71
5
5
272
36
128
41
102
153
5
2228

Telekomunikace a radiokomunikace
Telekomunikace
Rozvody místní telefonní sítě jsou provedeny nově převážně zemními telefonními kabely. Novými kabelovými trasami vedenými v přidruženém pásu místních obslužných komunikací dle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení budou napojeny i objekty v zastavitelných a přestavbových plochách. Nové kabely budou napojeny ze stávající sítě dle podmínek stanovených provozovatelem.
V rozvojových plochách budou rovněž realizovány slaboproudé rozvody kabelové
televize a datové sítě.
Radiokomunikace
Přes řešené území neprocházejí žádné radioreléové spoje I. řádu.
m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
V ÚP Brozany nad Ohří je vymezena hranice zastavěného území podle platných předpisů, předaných mapových podkladů a správních rozhodnutí, které byly
v rámci průzkumů v terénu ověřeny a aktualizovány. Součástí návrhu ÚP Brozany
nad Ohří jsou pak vedle těchto stabilizovaných ploch vymezeny také plochy změn –
plochy přestavby (P), plochy zastavitelné (Z) a plocha územní rezervy (ÚR).
Potřeba vymezení zastavitelných ploch včetně jejich specifikace ve vztahu
k původnímu územnímu plánu a provedeným analýzám je obsažena již ve schváleném Zadání ÚP Brozany nad Ohří, vyhodnocení účelného využití zastavěného území
však nebylo provedeno. Zhotovitel přesto může konstatovat, že během doplňujících
průzkumů a rozborů pro nový ÚP Brozany nad Ohří bylo ověřeno poměrně dynamické využívání dříve navržených rozvojových ploch, což se promítlo do pozitivní bilance
(růstu) obyvatelstva včetně jeho věkové struktury a tím i optimistické demografické
prognóze. Další rozvoj území je zároveň v souladu s nadřazenou ÚPD, neboť ZÚR
ÚK ve znění 1.-3.aktualizace zařazují řešené území do vymezené rozvojové osy OS2
Praha - Ústí nad Labem - hranice ČR (- Dresden) a rozvojové oblasti nadmístního
významu NOB1 – Litoměřicko, Lovosicko, Roudnicko, kdy je cílem „využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu, bydlení a občanskou vybavenost, současně
pak koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině.“
V kapitole b) definovanou prioritou návrhu ÚP Brozany nad Ohří je pak před extenzivním rozvojem regenerace stávajících fondů, využití proluk a dostavba okrajových částí na stávající zástavbu plynule navazujících. Pro rozvoj městyse je však zásadní změna, resp. rozšíření základní koncepce využití území v závislosti na vymezeném záplavovém území a dlouhá léta plochách blokovaných ložiskem cihlářských
surovin. Veškeré dříve připravované plochy pro výstavbu totiž jsou zasaženy právě
vyhlášeným záplavovým územím, některé dokonce jeho aktivní zónou, a tak bez realizace protipovodňových opatření (dále PPO) nemohou být pro výstavbu použity v návrhu ÚP Brozany nad Ohří jsou tedy ponechány pouze jako plochy podmíněné
právě realizací PPO. Další rozvoj je tedy situován do ploch mimo vymezené záplavové území s cílem umožnit výstavbu v sídle i do té doby, než budou realizována nákladná a rozsáhlá protipovodňová opatření a pokračovat tak v pozitivním trendu obnovy a dynamického rozvoje demografické struktury obyvatel v souladu s prioritami
ZÚR KÚ ÚK.
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Poměrně významný problém vždy představovaly a dodnes představují majetkové vztahy v území, a proto jsou v novém ÚP Brozany nad Ohří využity i nové nástroje
územního plánování, a to je zejména podmínění využití některých důležitých ploch
dohodou o parcelaci, případně územní studií s cílem umožnit využití těchto ploch na
základě společné dohody individuálních vlastníků.
Návrh rozvojových ploch tedy v souladu se schváleným Zadáním vymezuje přestavbové i nové zastavitelné plochy zejména pro obytnou zástavbu ve vyváženém
poměru k plochám pro hospodářskou činnost jako zdroj pracovních příležitostí v místě
s cílem dosáhnout vyváženého poměru všech tří pilířů udržitelného rozvoje území.
n)

Postup pořízení územního plánu

O pořízení nového územního plánu (ÚP) Brozany nad Ohří rozhodlo zastupitelstvo městyse dne 20.2.2008. Ve smyslu ust. §6 odst.2 stavebního zákona rozhodlo
zastupitelstvo o pořízení územního plánu úřadem městyse při zajištění splnění kvalifikačních předpokladů fyzickou osobou podle §24 stavebního zákona, když ve smyslu ust.§6 odst.6 písm.b) stavebního zákona schválilo žádost obce o uzavření smlouvy
s touto fyzickou osobou. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl
určen Ing. Václav Bešta, starosta městyse.
Důvody k pořízení nového územního plánu vyplývají především ze zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který u dokumentací, schválených před 1. lednem
2007 omezuje jejich platnost – dle poslední novely účinné od 1.1.2018 do
31.prosince 2022.
Návrh zadání územního plánu Brozany nad Ohří byl zpracován v souladu s
ustanovením § 47 odst. 1 stavebního zákona a podle přílohy č. 6 vyhlášky č.
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů (dále jen
vyhláška). Jako podklad pro zpracování návrhu zadání byla ve smyslu ustanovení §
11 odst. 1 vyhlášky využita dokumentace „Doplňující průzkumy a rozbory“ zpracované autorizovaným architektem pro obor územní plánování Ing. arch. P. Vávrou, Studio KAPA Praha.
Návrh zadání územního plánu byl projednáván ve smyslu ustanovení § 47 odst.
2 a 3 stavebního zákona – vystavení a projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úředních deskách obce. Součástí veřejné vyhlášky bylo i poučení, že ve lhůtě do 15 ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit
své písemné připomínky. Dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce byly samostatně obeslány oznámením o vystavení návrhu zadání územního plánu a v souladu
s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona byly vyzvány k podání svých požadavků na obsah návrhu zadání územního plánu Brozany nad Ohří, a to do 30 ti dnů
ode dne obdržení návrhu zadání; sousední obce byly vyzvány ve stejné lhůtě k
uplatňování písemných podnětů. Pořizovatel všechny upozornil na skutečnost, že k
připomínkám, požadavkům a podnětům uplatněným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.
Výsledek tohoto projednání, pak byl ve smyslu ustanovení §47 odst.4 zapracován do výsledné verze návrhu zadání, která byla ve smyslu ustanovení §47 odst.5
předložena ke schválení zastupitelstvu obce.
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Zadání územního plánu Brozany nad Ohří bylo schváleno na Zastupitelstvu
městyse Brozany nad Ohří dne 12.6.2013. Veškeré dokumenty týkající se zadání ÚP
jsou součástí dokladové části o pořizování návrhu ÚP Brozany nad Ohří.
Schválené zadání návrhu územního plánu bylo předáno projektantovi za účelem zpracování návrhu předmětného územního plánu.
Na základě zpracovaného a projektantem předaného návrhu územního plánu
Brozany nad Ohří pak úřad městyse oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu této územně plánovací dokumentace podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a orgánům
a organizacím působícím v území, a to dopisem ze dne 18.6.2019. Obsahem oznámení dále byla současně i výzva dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k uplatnění připomínek, a to včetně lhůty pro jejich uplatnění. Tato lhůta byla stanovena do 12. 8. 2019 včetně. Pořizovatel všechny vyrozuměl o skutečnosti, že k později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží a že návrh
územního plánu bude vystaven na internetové adrese pořizovatele:
http://www.brozanynadohri.cz. Zároveň pořizovatel naplnil ust. § 50 odst.3 stavebního zákona, když projednávaný návrh územního plánu doručil veřejnou vyhláškou ze
dne 1.7.2019. Rovněž toto oznámení obsahovalo informaci o zpracované dokumentaci a dále poučení o možnosti veřejnosti uplatňovat k vystavenému návrhu územního plánu písemné připomínky. Veřejnost byla upozorněna na lhůtu, která byla v souladu s ust. § 50 odst.3 stavebního zákona stanoveno do 30 dnů od doručení veřejné
vyhlášky s oznámením o vystavení změny, nejpozději však do 19. 8. 2019 včetně.
V rámci oznámení o společném jednání byly jednotlivě obeslány tyto dotčené
orgány, krajský úřad a sousední obce: Ministerstvo ŽP ČR Praha; Ministerstvo ŽP odbor výkonu státní správy IV, Ústí nad Labem; Ministerstvo obrany ČR Praha; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha; Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého; Ministerstvo dopravy ČR Praha; Státní pozemkový úřad Litoměřice; ČR –
Státní energetická inspekce Ústí nad Labem; Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor
ŽP a zemědělství; odbor dopravy a silničního hospodářství; odbor kultury a památkové péče; odbor územního plánování a stavebního řádu; Krajská veterinární správa
pro Ústecký kraj; Policie ČR – Krajské ředitelství policie Severočeského kraje; Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice; Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje se sídlem v Litoměřicích; Městský úřad Litoměřice Odbor životního prostředí; Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Odbor
dopravy a silničního hospodářství; Oprávnění investoři: ČEPS, a.s.; GASNET, s.r.o,
NET4GAS, s.r.o, Povodí Ohře, s.p.; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.; Město
Budyně nad Ohří, Obec Brňany, Obec Doksany, Obec Chotěšov, Obec Keblice,
Obec Nové Dvory a obec Rochov. Dále byly obeslány obec s rozšířenou působností
Litoměřice – úřad územního plánování a stavební úřad.
Společné jednání se konalo na úřadě městyse dne 11. 7. 2019. Výklad k projednávanému územnímu plánu provedl projektant Ing. arch. Petr Vávra.
Podrobné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je proveden v kapitole h) tohoto odůvodnění. Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly respektovány, popřípadě dohodnuty. Nebyl řešen žádný rozpor. Žádná ze sousedních obcí k projednávanému návrhu územního plánu Brozany nad Ohří ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona neuplatnila
písemné připomínky. V rámci ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona byly
pořizovateli doručeny písemné připomínky, jejichž plné znění včetně způsobu
vypořádání bude po vypořádání provedeném podle § 53 stavebního zákona
doplněno do kapitoly o) tohoto odůvodnění.
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Po ukončení projednávání konaného podle § 50 odst. 2 – 3 stavebního zákona
pak úřad městyse ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona požádal o
vydání stanoviska k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří od nadřízeného orgánu územního plánování. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a
stavebního řádu vydal toto stanovisko dne 3.6.2020 pod č.j. KUUK/090950/2020/
UPS, citujeme:
„Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
(dále jen KÚ ÚK UPS) obdržel dne 4. 5. 2020 žádost o vydání stanoviska podle § 50
odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění (dále jen SZ) k návrhu Územního plánu Brozany nad Ohří
(dále jen návrh ÚP) včetně stanovisek a připomínek obdržených pořizovatelem ke
společnému jednání o návrhu ÚP. Návrh ÚP pro posouzení podle § 50 odst. 7 stavebního zákona byl krajskému úřadu předán dle § 50 odst. 2 SZ. Společné jednání
se uskutečnilo dne 18. 6. 2019. Pro městys Brozany nad Ohří zajišťuje pořizování
územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) v souladu s ust. § 6 odst. 2 stavebního zákona Zdeňka Klenorová, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona. Projektantem posuzované
ÚPD je odpovědný projektant Ing. arch. Petr Vávra, Studio Kappa, Na Petynce 88,
169 00 Praha 6 (č. aut. ČKA 01189). KÚ ÚK UPS posoudil předložený návrh ÚP z
hledisek uvedených v § 50 odst. 7 SZ a sděluje následující:
• Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy
V návrhu ÚP je vyhodnocena koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy, součástí grafické části odůvodnění je výkres širších vztahů. Sousední obce neuplatnily, z hlediska využití navazujícího území, k návrhu ÚP žádné
připomínky.
1. Vymezení prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) není v
širších vztazích vyobrazeno podle zpřesnění vymezeném v návrhu ÚP, ale je
převzato pouze zobrazení z platných Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje, prvky lokálního ÚSES nejsou zakresleny vůbec – požadujeme opravit
a doplnit, a to včetně návaznosti na ÚPD sousedních obcí.
2. Výkres širších vztahů používá pro koridor el. vedení 400kV ER6 TR Výškov – TR
Babylon označení ER6, které již není aktuální (správně dle aZÚR E10b(1.A) –
viz. níže – nutno opravit a tím zajistit provázanost dokumentace.
Návrhem ÚP není zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2
a 3 (dále jen aPÚR):
aPÚR stanovila republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území a základní podmínky pro jejich naplňování v územně plánovací činnosti krajů a obcí. ÚP vyhodnocuje vybrané priority, které se navržené koncepce
a řešeného území dotýkají. Některé priority, které mají vazbu na území, vyhodnoceny nejsou (např. č. 14, 16, 19) – nutno doplnit.
3. Návrh ÚP svým řešením nerespektuje prioritu č. 14 (ve veřejném zájmu chránit a
rozvíjet přírodní..hodnoty území). Území má převážně přírodní charakter, vyskytují
se zde limity využití území, které je nutno chránit – EVL Ohře, přírodní park Dolní
Poohří, přírodní rezervace Pístecký les, přírodní rezervace Loužek, nadregionální
a regionální ÚSES. Plochy Z23, Z24, Z26, Z27 rozšiřují okraj sídla v neprospěch
nadregionálního a regionálního biokoridoru RBK 617, který je díky jejich návrhu
zpřesňován až na nejmenší možnou šíři. Zcela je také pomíjen fakt, že se převážná část řešeného území (rozvojových ploch) nachází v přírodním parku Dolní Poohří.
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4. Návrh nerespektuje prioritu č.16 (při stanovování využití území upřednostňovat
komplexní řešení tak, aby se nezhoršoval stav i hodnoty území), navržené plochy
Z11, Z12, Z13, Z14 a Z15 jsou zcela odtrženy od sídla, umístěny jsou ve volné
krajině na zemědělské půdě. Jejich funkční využití neodpovídá charakteru sídla,
které mělo a má převážně obytnou a rekreační funkci. Vzhledem k negativnímu
stanovisku Ministerstva dopravy k umístění mimoúrovňové křižovatky ve vazbě na
dálnici D8 a vzhledem k jejich zásadnímu požadavku vypustit plochy pro tuto mimoúrovňovou křižovatku z návrhu ÚP, se ostatní navrhované rozvojové plochy výrobního/komerčního charakteru stávají zcela bezpředmětné (nekoncepční) a jsou
nežádoucí změnou ve volné krajině – nutno vypustit a to včetně plochy Z11
(plocha fotovoltaiky mezi stávajícími plochami s fotovoltaickými panely), neboť
spoluvytváří rozsáhlou pohledově nežádoucí plochu v krajině, která zhoršuje prostupnost území, přitom u této plochy není odůvodněn ani zábor ZPF. Nově navrhovaná zastavitelná plochy Z26 je umístěna až za biokoridorem, který je vymezen
na plochách dnes fungujících jako ochranná zeleň lemující intravilán městysu, z
návrhu není patrné, jak bude plocha napojena na elektrickou energii. Navrhované
plochy Z19 v Hostěnicích pro rodinné bydlení a Z18 pro rekreaci jsou navrhovány
bez koncepčního řešení zásobování plochy vodou a odvádění splaškových vod
(kanalizace). V rámci návrhu řešení ÚP je navržena pouze plocha Z29 pro umístění ČOV, odtrženě v polích s tím, že návrh řešení ÚP předpokládá vyvážení bezodtokových jímek právě na tuto ČOV.
5. Návrhem rozvojových ploch Z11, Z12, Z13, Z14 a Z15 nerespektuje návrh ÚP prioritu č. 19 (hospodárně využívat zastavěné území, zajistit ochranu nezastavěného
území – ZPF, zamezovat suburbanizaci, minimalizovat fragmentaci krajiny).
6. Návrh ÚP nerespektuje prioritu č. 20 (územně plánovací činností vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny)
– jedná se zejména o nově navrhované plochy bez vazby na vymezená zastavěná
území obce, (viz. priorita č. 16) – takové zásahy do krajiny jsou v rozporu s touto
prioritou, plochy Z11 až Z15 je nutno vypustit.
7. Nově navržené zastavitelné plochy Z8, Z9 jsou dalším krokem k nežádoucímu
srůstání sídel, tj. Brozan n.O. s obcí Doksany, což je v rozporu s prioritou č.
20a – nutno napravit.
Závěrem KÚ ÚK pouze doplňuje, že odůvodnění respektování uvedených priorit
řešením ÚP je pouze formálním sdělením, tzn. bez věcných argumentů a bez zdůvodnění úvah projektanta (pořizovatele), avšak zejména z hlediska potřeby jejich
vymezení.
Dle aPÚR 2008 spadají Brozany nad Ohří do rozvojové osy OS2 Praha – Ústí
nad Labem – hranice ČR/Německo (Dresden) – blíže viz. níže.
Návrh ÚP je nutno posuzovat ve vztahu k aPÚR v platném znění. Upozorňujeme proto, že byla schválena již Aktualizace č. 2 a 3 PÚR, tuto skutečnost je nutno
promítnou do návrhu řešení ÚP.
Návrh ÚP není v souladu s aPÚR.
• Z hlediska Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 3
(dále jen aZÚR), které nabyly účinnosti dne 17. 2. 2019:
aZÚR stanovily priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území (krajské priority), které doplňují a konkretizují republikové priority, stanovené aPÚR. Konkrétní krajské priority, které se navržené koncepce a řešeného území dotýkají, jsou vyhodnoceny z hlediska jejich respektování
(naplnění) návrhem ÚP, avšak mnohdy pouze formálně.
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8. Návrh územního plánu vůbec nezdůvodnil potřebu umístění nových zastavitelných
ploch, natož pak umístěné do Přírodního parku Dolní Poohří, tzn. nerespektování priority č. 5, která ukládá, cit.: Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP, CHKO,
MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně
chráněných území (PPk,VKP, ÚSES). Nutno doplnit odůvodnění ve vztahu ke
všem limitům ochrany přírody a krajiny, které se v řešeném území nachází.
9. Návrh je také v rozporu s prioritou č. 14, neboť návrhové plochy vyvolávají enormní zábor zemědělské půdy, což je patrné z kap. d) str. 30 textové části výroku a
zároveň z výkresu č. 5. Potřeba nových zastavitelných ploch není řádně odůvodněna.
10. Vymezením zastavitelných ploch Z8 a Z9 je položen základ k nežádoucímu
srůstání sídel, což je v rozporu s prioritou č. 34 (zachovávat prostorovou
oddělenost sídel).
Naproti tomu je naplněna priorita č.26 – v záplavovém území řeky Ohře jsou
plochy podmíněny výstavbou protipovodňového opatření, které návrh ÚP také
obsahuje.
aZÚR zpřesnily rozvojovou osu republikového významu OS2 Praha – Ústí nad
Labem – hranice ČR/Německo (Dresden), do které městys Brozany nad Ohří
spadá a dále zařadily území do rozvojové oblasti nadmístního významu NOB1 Litoměřicko, Lovosicko, Roudnicko, přičemž stanovily úkoly územního plánování
pro plánování a usměrňování územního rozvoje území. Úkoly územního plánování, které se navržené koncepce dotýkají, jsou v odůvodnění vyhodnoceny z
hlediska jejich respektování (naplnění) návrhem ÚP.
aZÚR zpřesnily republikový koridor technické infrastruktury E10. Řešeným
územím prochází jeho část, koridor E10b (1.A) v úseku TR Výškov – hranice ÚK
– (TR Babylon) pro dvojité vedení 400kB, šířka návrhového koridoru je 300m.
Návrh územního plánu koridor neupřesňuje a vymezuje ho ve stejné šíři podle
aZÚR, jako VPS E3.
11. Průběh koridoru cyklostezky C204 Pooherská je v návrhu ÚP veden jako cyklotrasa a patrný pouze z výkresu širších vztahů, v hlavním ani v koordinačním výkresu nelze upřesňovaný koridor dohledat – nutno opravit. Z tohoto
důvodu nebylo možné posoudit relevantně soulad tohoto koridoru s aZÚR.
V řešeném území aZÚR vymezily plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES: nadregionální biocentrum NRBC 2002 Myslivna na Ohři – funkční,
nadregionální biokoridor NRBK K11 ?yslivna na Ohři – K10 – funkční a regionální
biokoridor RBC 617 Humenský vrch – Myslivna na Ohři – funkční. aZÚR rovněž
stanovily pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro
biokoridory ÚSES úkoly. Jedním z úkolů je zpřesnit skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES v ÚPD příslušných obcí.
12. Návrh ÚP zpřesnil některé plochy či koridory ÚSES, v části odůvodnění je však
pouze formální zdůvodnění, jak jsou úkoly respektovány. Z dokumentace není
zřejmé, zda jsou respektovány úkoly týkající se min. šíře biokoridorů. Z výkresové části je zřejmé, že návrhem došlo k situaci, kdy zastavitelné plochy prvky
ÚSES zásadně omezují, což je patrné zejména u RBK 617 a nově vymezených
zastavitelných ploch Z23, Z24, Z26, Z27. Respektování úkolů pro územní plánování a využívání ploch a koridorů NR a R ÚSES je třeba znovu prověřit a
doplnit. Shodně je návrh ÚSES hodnocen i ve stanovisku KÚÚK, odbor životního prostředí ze dne 7. 8. 2019. Z dokumentace není zřejmé, zda prvky
ÚSES navrhovala osoba, která má příslušnou autorizaci – nutno doplnit.
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13. aZÚR stanovily v kap. 5 úkoly pro zpřesněné územních podmínek ochrany rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje. Vyhodnocení jednotlivých úkolů v odůvodnění ÚP je v návrhu uvedeno, z koncepce řešení ÚP je
zřejmé, že však úkoly nebyly řádně naplněny. Návrh je v rozporu s úkoly č. 1 a
9, neboť návrh neodůvodňuje umístění nových zastavitelných ploch do přírodního parku Dolní Poohří (které plochy jsou umisťovány do i. a které do
II. zóny) a proč právě v návrhu ÚP Brozany Ohří převažuje veřejný zájem
na jejich umístění proti zájmu na ochraně přírody a krajiny. Dále je z návrhu
patrné, že dochází k nezdůvodněnému minimálnímu vymezení prvků ÚSES
zejména pak RBK 617 na úkor nových zastavitelných ploch pro bydlení –
není tedy naplněn úkol č. 10. Zábor ZPF také není odůvodněn, proto nelze
ani přisvědčit k tomu, že je naplněn úkol č. 11. Umístěním nových zastavitelných ploch na horizonty a za ochrannou zeleň stávajícího sídla ukazuje
na neplnění úkolu č. 27 – nutno opravit.
14. aZÚR dále vymezily krajinný celek KC Severočeské nížiny a pánve (13), do něhož řešené území spadá, stanovily dílčí kroky k naplňování cílových charakteristik krajiny, které jsou v odůvodnění vyhodnoceny. Návrh je v rozporu s úkolem f)
posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým změnám, které by krajinný ráz mohly poškodit, neboť do volné krajiny umisťuje zastavitelné
plochy bez toho, aby individuálně vyhodnotil jejich případný vliv na krajinný ráz.
Krajinný ráz je v návrhu řešen jen u ploch v pohledových horizontech, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie. Další plochy, které by mohly krajinný ráz negativně ovlivnit také individuálně posouzeny nejsou - jde zejména o
plochy u navržené mimoúrovňové křižovatky Z11 a Z15; dále např. plochy rekreace Z18 v Hostěnicích, které jsou již na pohledové hraně, zatímco stávající zástavba je skoro celá pod terénním zlomem – nutno opravit.
V návrhu ÚP jsou v části odůvodnění v kap. e) na str. 47 informace o chystané
2. Aktualizaci ZÚR ÚK, která k dnešnímu dni ještě nenabyla účinnosti a nelze podle
ní prozatím postupovat. Doporučujeme tedy sledovat proces jejího pořizování a návrh dle platné ÚPD kraje upravit.
V návrhu ÚP není zdůvodněna potřeba nových zastavitelných ploch – nutno
doplnit v souladu s § 53 odst. 5, písm. c) SZ. Bez řádného zdůvodnění není možné s
navrženým řešením souhlasit. Samotný nárůst počtu obyvatel bez dalšího vyhodnocení nepostačuje pro odůvodnění všech nových zastavitelných ploch. Návrh doplnění
ploch občanského vybavení jde zcela proti tvrzení na str. 68 v odůvodnění, že stávající občanské vybavení je stabilizované a v zásadě pokrývá aktuální potřeby.
Dále návrh postrádá odůvodnění umístění nových zastavitelných ploch ve vztahu k přírodnímu parku Dolní Poohří, přírodní park pokrývá velkou část správního
území obce a je nutné na jeho existenci zodpovědně reagovat.
Návrh není v souladu s aZÚR ÚK.
KÚ ÚK UPS sděluje, že v souladu s § 50 odst. 8 SZ lze zahájit řízení o vydání
ÚP 1 až 15 na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků uvedených pod body 1-15.
V rámci metodické pomoci pořizovateli ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona
č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, upozorňujeme na následující:
V návrhu textové části odůvodnění část II. A kap. I Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení str. 62 – 74 je zmapována historie a stav sídla. Zcela chybí odůvodnění návrhu ÚP.
V návrhu ÚP je použito termínu byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení.
Tento pojem není vymezen zákonem ani vyhláškou – je nutné doplnit. Doporučujeme
doplnit do dokumentace seznam použitých zkratek a slovník pojmů včetně definic.
111

V kap. f) na str. 20 textové části návrhu ÚP je pro plochy výroby a energetické
stavby a zařízení z obnovitelných zdrojů uvedeno v nepřípustném využití, cit. všechny výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb fotovoltaických elektráren mimo
fasády a střechy budov, což je v přímém rozporu s vymezením návrhové plochy Z11
pro dostavbu fotovoltaické elektrárny – nutno prověřit, a to ve vztahu k respektování
PÚR a ZÚR (viz. výše).
U ploch ZZ (zahrady a sady) doporučujeme zvážit omezení maximální rozlohy
staveb; navržený regulativ (10% z pozemku), může vést u velkých pozemků k umístění velkých staveb, které by svou velikostí mohly narušit krajinný ráz.
Doporučujeme zvážit doplnění ÚP o maximální výšku zástavby, a to zejména z
důvodu ochrany krajinného rázu a zachování rázu sídla jako celku.
Do kapitoly j) na str. 26 návrhu ÚP je nutno dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Přílohy 7 – části I. odst. 2 písm. c) doplnit stanovení podmínek pro pořízení územní studie. V opačném případě by se jednalo o nezákonnost ÚP.
Na základě tohoto stanoviska byla po osobním jednání na krajském úřadě
dokumentace návrhu ÚP upravena a bylo požádáno o vydání stanoviska podle
§ 50 odst. 8 stavebního zákona.
Oznámení o konání veřejného projednání – tzv. řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Brozany nad Ohří bylo ve smyslu ustanovení § 52 odst.
1 stavebního zákona oznámeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou dne 26 7 2021 a
návrh předmětné územně plánovací dokumentace byl zpřístupněn k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na úřadě městyse a v elektronické podobě na webových
stránkách úřadu. Oznámení o konání veřejného projednání zároveň bylo dopisem č.j.
ÚMBRO/1070/2021 ze dne 26.7.2021 zasláno dotčeným orgánům, krajskému úřadu
a sousedním obcím a oprávněným investorům společně s informací, že v projednávané územně plánovací dokumentaci, byly v době od společného jednání, konaného
podle § 50 stavebního zákona, provedeny změny vyplývající z výsledků jejího projednání.
Veřejné projednání o návrhu územního plánu Brozany nad Ohří se konalo dne
8. 9. 2021. O průběhu veřejného projednání byl ve smyslu ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona pořízen písemný záznam, který je součástí dokladové části o průběhu
pořizování územně plánovací dokumentace.
Od dotčených orgánů pořizovatel v rámci veřejného projednání obdržel tato
stanoviska se souhlasy a bez připomínek: Krajské ředitelství Policie Středočeského
kraje – dopisem č.j. KRPS-128158-1/ČJ-2021-0100MN-14 ze dne 26. 7. 2021, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – dopisem č.j.
KUUK/100707/2021 ze dne 27.7.2021, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV – dopisem č.j. MZP/2021/530/1386 ze dne 28. 7. 2021 (upozornění na výskyt CHLÚ, výhradního ložiska, prognózního zdroje vyhrazeného nerostu a
sesuvů vzato na vědomí s tím, že limity nacházející se na správním území městyse
jsou územním plánem respektovány), Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a
památkové péče – dopisem č.j. KUUK/105202/2021 ze dne 5.8.2021 (sdělení o věcně a místně příslušném dotčeném orgánu vzato na vědomí s tím, že tento dotčený
orgán byl v rámci veřejného projednání obeslán), Státní pozemkový úřad – dopisem
č.j. SPU 299784/2021 ze dne 18.8.2021 (k souhlasu dotčeného orgánu s podmínkou
respektování hlavních odvodňovacích zařízení a zachování jejich funkčnosti pořizovatel uvádí, že tato zařízení se dle přiložené situace nachází ve volné krajině a bylo
ověřeno, že nejsou dotčeny žádným z návrhů územního plánu. Pořizovatel dále připomíná, že dotčený orgán se v průběhu společného jednání k návrhu ÚP nevyjádřil a
v rámci veřejného projednání návrhu ÚP už pak bylo možné uplatňovat stanoviska
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pouze k částem měněným od společného jednání, nikoliv uplatňovat nové požadavky
nebo podmínky). Krajské veterinární správy – dopisem č.j. SVS/2021/109814-U ze
dne 8. 9. 2021, Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu – dopisem č.j. KUUK/121743/2021 ze dne 14.9.2021 (upozornění na
skutečnost, že od 1. 9. 2021 je závazná Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 vzato na vědomí s tím, že textová část Odůvodnění byla o tyto
skutečnosti vyplývající z aktualizace č. 4 doplněna), Městský úřad Litoměřice, odbor
životního prostředí – dopisem č.j. MULTM/0051598/ 21/ŽP ze dne 14.9.2021, Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství – dopisem
č.j.KUUK/123768/2021 ze dne 15.9.2021 (upozornění na chybné číslování v tabulkové části bylo vzato na vědomí a upraveno).
Dále od dotčených orgánů pořizovatel v rámci veřejného projednání obdržel tato stanoviska s připomínkami nebo požadavky:
1) Ministerstvo obrany – dopisem č.j. 126918/2021-1150-OÚZ-PHA ze dne 10. 9.
2021 (požadavek na respektování vymezeného území MO a jeho zapracování
do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části
pod legendu koordinačního výkresu byl akceptován a zapracován).
2) Totožné upozornění Ministerstva dopravy – dopisem č.j. MD-28584/2021910/1 ze dne 14. 9. 2021) a Ředitelství silnic a dálnic – dopisem č.j. RSD521896/2021-2 ze dne 7. 9. 2021) na přetrvávající texty týkající se vypuštěné
MÚK s D8 a odpočívky: texty byly vypuštěny.
Veškerá výše citovaná stanoviska (včetně stanovisek uvedených v kapitole h)
jsou součástí dokladové části spisu o pořizování územního plánu Brozany nad Ohří.
Vzhledem k tomu, že v rámci společného jednání byly uplatněny ve smyslu ust.
§ 50 odst. 3 stavebního zákona písemné připomínky a následně v rámci veřejného
projednání návrhu územního plánu konaného podle § 52 stavebního zákona byly ze
strany veřejnosti uplatněny písemné připomínky a námitky, bylo k nim nutné ve
smyslu ust. 53 odst. 1 zpracovat způsob jejich vyhodnocení a přijmout návrhy na
rozhodnutí, a toto následně doručit dotčeným orgánům a krajskému úřadu s výzvou
k uplatnění stanovisek ke způsobu vyhodnocení. Text písemností a jejich vypořádání,
který byl s výše uvedenou výzvou odeslán je součástí kapitol o. a p. textové části
odůvodnění.
Výzva byla odeslána a doručena na: Ministerstvo ŽP ČR Praha, Ministerstvo ŽP
- odbor výkonu státní správy IV Ústí n/L, Ministerstvo obrany ČR Praha; Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR Praha, Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,
Ministerstvo dopravy ČR Praha, Státní pozemkový úřad, pobočka Litoměřice, Státní
energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj; Krajský úřad Ústeckého
kraje - Odbor ŽP a zemědělství, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor
územního plánování a stavebního řádu, Odbor kultury a památkové péče; Krajskou
veterinární správu pro Ústecký kraj, Krajské ředitelství Policie ČR; Krajskou
hygienickou stanici Ústeckého kraje, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a
Městský úřad Litoměřice - odbor životního prostředí, odbor školství, kultury, sportu a
památkové péče a odbor dopravy a silničního hospodářství. Dotčené orgány byly
zároveň upozorněny na skutečnost, že v ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona je
uvedeno, že pokud v uvedené lhůtě své stanovisko neuplatní, má se za to, že
s návrhy pořizovatele souhlasí.
V průběhu zákonem předepsané 30 ti denní lhůty byla pořizovateli k návrhu vyhodnocení připomínek doručena tato stanoviska:
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1. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství –
dopisem č.j. KUUK/009340/2022 ze dne 17. 1. 2022
Citace: „Návrh územního plánu. Stanovisko k návrhu na rozhodnutí o připomínkách a návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem rozhodnutí o připomínkách a návrhu rozhodnutí o námitkách, uplatněných k návrhu územního plánu Jeníkov bez Brozany
nad Ohří.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
2. Státní pozemkový úřad – dopisem č.j. SPU 016565/2022 ze dne 18. 1. 2022
Citace: „Stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu na rozhodnutí o
námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ust. § 19
písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 139/2002
Sb.) a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh na vyhodnocení připomínek a návrh
na rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Brozany nad
Ohří. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č.
139/2002 Sb. vydává Státní pozemkový úřad ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: Státní pozemkový úřad s návrhem na vyhodnocení připomínek a s návrhem na rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří souhlasí.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
3. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
– dopisem č.j. KUUK/024175/2022 ze dne 8. 2. 2022
Citace: „Návrh Územního plánu Brozany nad Ohří – stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK UPD), obdržel dne 14. 1.
2022 návrh na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu
Územního plánu Brozany nad Ohří (dále jen návrh ÚP) dle § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění. KÚ ÚK UPS po posouzení předloženého návrhu rozhodnutí o
námitce a vyhodnocení obdržených připomínek konstatuje, že s návrhem rozhodnutí o námitce a s vyhodnocením připomínek lze, v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona souhlasit, neboť nevyvolají změny řešení, které by měnily zajištění
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, soulad
s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4a 5a se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3. KÚ ÚK
UPS upozorňuje na skutečnost, že před vydáním ÚP je nutné uvést návrh ÚP do
souladu s Aktualizací č. 4 Politiky územního rozvoje české republiky, která je závazná od 1. 9. 2021.
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Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko s upozorněním na uvedení návrhu ÚP
do souladu s aktualizací č. 7 PÚR vzato na vědomí, s tím že dokumentace ÚP
byla aktualizována.
4. Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí – dopisem č.j.
MULTM/0004212/22/ŽP ze dne 10. 2. 2022
Citace: „Vyjádření – Návrh na vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných
k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, obdržel dne 14. 1. 2022 Vaši žádost o vyjádření z hlediska zájmů ŽP.
Lesní hospodářství. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů – k návrhu
na vyhodnocení námitek a připomínek není námitek“.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Ochrana přírody a krajiny. Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, není námitek k vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných k návrhu
územního plánu.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Odpadové hospodářství. Z hlediska nakládání s odpady ve smyslu § 146 odst.
(1) písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není námitek k vyhodnocení
připomínek a námitek uplatněných k návrhu územního plánu.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Ochrana ZPF. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků, je k vyjádření příslušný Krajský
úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán
státní správy podle § 17a písm. a) zákona.“
Vyhodnocení: Sdělení tohoto orgánu vzato na vědomí s tím, že věcně a
místně příslušný orgán byl obeslán a k uplatnění stanoviska vyzván.
„Ochrana ovzduší. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným správním orgánem Krajský úřad.“
Vyhodnocení: Sdělení tohoto orgánu vzato na vědomí s tím, že věcně a
místně příslušný orgán byl obeslán a k uplatnění stanoviska vyzván.
„Stanovisko vodoprávního úřadu. Dle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – k návrhu na
vyhodnocení připomínek a námitek není námitek.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
5. Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj – dopisem č.j. SVS/2022/022485U ze dne 11. 2. 2022
Citace: „Stanovisko k územnímu plánu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 47 odst. 4 a §
49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní orgán), ve věci uplatnění stanoviska k projednání návrhu na vyhodnocení
připomínek a k návrhu na rozhodnutí o námitkách k návrhu Územního plánu Brozany nad Ohří, na základě oznámení, vydává v souladu s § 149 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko:
Správní orgán nemá námitky k návrhu na vyhodnocení připomínek a k návrhu na
rozhodnutí o námitkách k návrhu Územního plánu Brozany nad Ohří. Odůvodnění.
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Správní orgán obdržel dne 14. 1. 2022 oznámení o projednání návrhu na vyhodnocení připomínek a k návrhu na rozhodnutí o námitkách k návrhu Územního plánu Brozany nad Ohří. Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k návrhu na vyhodnocení připomínek a k návrhu na rozhodnutí
o námitkách k návrhu Územního plánu Brozany nad Ohří a následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno stanovisko č.j. SVS/2022/022485-U pro územní plán. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto
návrhem nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj
námitky k tomuto návrhu. Poučení. Toto stanovisko je závazným stanoviskem ve
smyslu § 149 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Orgán příslušný rozhodnout ve věci podle zvláštních právních předpisů nemůže rozhodnout v rozporu s tímto stanoviskem. Proti obsahu tohoto stanoviska se
lze podle § 149 odst. 3 správního řádu odvolat pouze prostřednictvím odvolání
proti konečnému rozhodnutí podmíněnému tímto stanoviskem.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí s tím, že se nejedná o
stanovisko závazné, což však nemá na jeho obsah žádný dopad.
6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče – dopisem
č.j. KUUK/09714/2022 ze dne 17. 1. 2022
Citace: „Vyjádření k návrhu na vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných
k návrhu Územního plánu Brozany nad Ohří. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
kultury a památkové péče (dále jen OKP KÚ ÚK), obdržel dne 17. 1. 2022 Váš návrh na vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných k návrhu Územního plánu
Brozany nad Ohří. K výše uvedené věci Vám tímto sdělujeme následující: OK KÚ
ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, pouze pro území, na kterém se nachází památková
zóna nebo nemovitá národní kulturní památka. V řešeném území se nenachází
památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka, z tohoto důvodu nejsme
v této věci dotčeným orgánem. Řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy, ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů. Dotčeným orgánem státní památkové péče,
uplatňujícím stanovisko k návrhu na vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných k návrhu Územního plánu Brozany nad Ohří, je dle § 29 odst. 2 pís. c) výše
citovaného zákona – Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a
památkové péče“.
Vyhodnocení: Sdělení tohoto orgánu vzato na vědomí s tím, že věcně a
místně příslušný orgán byl obeslán a k uplatnění stanoviska vyzván.
7. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – dopisem č.j. KUUK/028169/2022 ze dne 15. 2. 2022
Citace: „Návrh územního plánu Brozany nad Ohří – námitky a připomínky – vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí. Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 17. 1. 2022
od Městyse Brozany nad Ohří návrh na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Ve věci vydáváme následující stanoviska:
Ochrana přírody a krajiny. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny příslušný k vydávání
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stanovisek k územním plánům podle § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), a to z hlediska
všech zájmů chráněných tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody) sděluje k návrhu vypořádání námitek a připomínek následující. K připomínce
č. 2.7, resp. 3.2, pan RSDr. O. Krejčí, MBA k vymezení (doplnění) MVE Brozany II
v dolní části Mlýnské strouhy na p.p.č. 24 v návaznosti na Strategický rozvojový
plán městyse Brozany z roku 2012: Upozorňujeme, že celý Mlýnský náhon je součástí evropsky významné lokality CZ0423510 Ohře, předmětem ochrany této EVL
jsou společenstva bylinných lemů nížinných řek, makrofytní vegetace vodních toků
a vodní živočichové losos obecný, bolen dravý a velevrub tupý. Dále je v tomto
území evidován výskyt zvláště chráněných druhů velevrub malířský a skokan zelený. Případná výstavba a provoz tedy bude podléhat odpovídajícím požadavkům
z hlediska ochrana přírody, zejména zachování biotopu pro uvedené zvláště chráněné druhy, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, rovnoměrného převádění
průtoků, migrační prostupnosti pro vodní organismy, minimalizace turbínové mortality. Krajský úřad neobdržel upravenou verzi textové části výroku a odůvodnění,
nelze proto posoudit, zda jsou požadavky z hlediska ochrany přírody a krajiny ve
finální verzi dostatečně zohledněny. Je třeba, aby konečná verze obsahovala tyto
náležitosti. Dále upozorňujeme, že úpravy by měly být provedeny i v grafické části,
a to jednak zobrazení stávající MVE Brozany I, jednak zobrazení návrhu nové
MVE Brozany II. Závěrem upozorňujeme, že dle citovaného Strategického rozvojového plánu byla MVE navržena na jiné lokalitě, mimo zastavěné území městyse,
v blízkosti vyústění Mlýnského náhonu do řeky Ohře. Není zřejmé, jakým způsobem bude MVE, navržená v intravilánu obce, plnit funkci protipovodňových opatření a zadržování vody v krajině. Pro samotnou realizaci MVE bude nutné získat
výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona,
souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle§ 4 odst. 2 zákona, se
zásahem do evropsky významné lokality dle § 45c, stanovisko dle § 45i a souhlas
se zásahem do krajinného rázu dle § 12 zákona a souhlas se stavební činností
v přírodním parku Dolní Poohří. Na získání těchto výjimek a souhlasů není právní
nárok. Samotné umístění MVE do územního plánu nezakládá nárok na jejich získání. V dalším nemáme k návrhu vypořádání připomínek. Z hlediska prvků ÚSES
lokální úrovně, krajinného rázu, VKP a přírodního parku je příslušným k projednání
odbor životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem“.
Vyhodnocení: Upozornění dotčeného orgánu ohledně provedení úprav ve
vztahu k MVE I. a II vzato na vědomí s tím, že pořizovatel si od dotřeného orgánu provedené úpravy nechal s přihlédnutím k tomuto stanovisku odsouhlasit.
„Ochrana zemědělského půdního fondu. Krajský úřad Ústeckého kraje, jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří
připomínky“.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Státní správa lesů. Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 písm.
a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon) je dotčeným orgánem k vydání stanoviska k návrhu ÚP Brozany nad Ohří
– námitky, připomínky, neboť dokumentace umisťuje sportovní nebo rekreační
stavby na lesní pozemky. K návrhu ÚP Brozany nad Ohří – námitky a připomínky
nemáme připomínek“.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
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„Posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří“.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
„Vodní hospodářství. Krajský úřad Ústeckého kraje podle současně platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
není příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Brozany
nad Ohří. Přesto byla dokumentace prostudována a nemáme připomínky“.
Vyhodnocení: Vyjádření tohoto orgánu bez připomínek vzato na vědomí.
„Prevence závažných havárií. V daném území se nenachází žádný objekt zařazený do skupiny A nebo B dle zákona č. 254/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním úřadem“.
Vyhodnocení: Vyjádření tohoto orgánu vzato na vědomí.
„Ochrana ovzduší. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
z hlediska ochrany ovzduší připomínky“.
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
8. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – dopisem č.j. KHSUL 8521/2022
ze dne 17. 2. 2022
Citace: „Návrh územního plánu Brozany nad Ohří – stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Na základě Vašeho oznámení byl
posouzen ve smyslu § 53 odst. 1) zák. č. 183ú2006 Sb., v pozdějším znění, návrh
na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek podaných k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu
s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem dle § 77 odst. 1) zák. č.
258/2000 Sb. v pozdějším znění toto stanovisko: s návrhem rozhodnutí o připomínkách a vyhodnocení námitek podaných k návrhu územního plánu Brozany nad
Ohří se souhlasí. Odůvodnění: Návrh územního plánu byl zpracován Ing. arch.
Petrem Vávrou, Na Petynce 88, 169 00 Praha 6. Návrh na rozhodnutí o námitkách
vyhodnocení připomínek byl zpracován Úřadem městyse Brozany nad Ohří.
V návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se mimo jiné řeší vypuštění následujících lokalit z návrhu ÚP: Z24, Z26 – plochy bydlení v rodinných
domech (BI), Z11 – plocha výroby pro energetické stavby a zařízení
z obnovitelných zdrojů (TE) – dostavba FVE, Z12 – plocha výroby a skladování
(VP) – ve vazbě na dálnici D8, Z13, Z15 – plochy dopravní infrastruktury silniční
(DI-S) – MÚK D8 a dálniční odpočívka (truckcentrum), Z14 – plocha výroby a
skladování (VP) – cihelna na ložisku cihlářských surovin a Z18 – rozšíření zahrádek Hostěnice.“
Vyhodnocení: Souhlasné stanovisko vzato na vědomí.
Na základě výše popsaného výsledku veřejného projednání a zpracovaného
vypořádání připomínek a námitek pak byla upravena a doplněna textová část i grafická část územního plánu včetně odůvodnění. Úpravy výrokové části, kde pořizovatel
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vyhověl jednotlivým námitkám, nebyly vyhodnoceny jako podstatná úpravu návrhu,
kterou je třeba projednat na opakovaném veřejném projednání, protože se jednalo o
dílčí úpravy, které představovaly vyhovění požadavkům vyplývajícím z uplatněných
námitek ze strany vlastníků pozemků (včetně městyse), bez toho, že by těmito úpravami byly negativně dotčeny veřejné zájmy chráněné na základě zvl. právních předpisů dotčenými orgány. Takto upravená dokumentace byla v souladu s ust. § 54 stavebního zákona předložena zastupitelstvu městyse k jejímu vydání.
o)

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

PÍSEMNÉ NÁMITKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
podle § 52 odst.(2) stavebního zákona:
1. F. Řebíček – písemnost ze dne 6. 9. 2021 nazvaná jako připomínka
Citace: „Připomínka k návrhu. Název územně plánovací dokumentace Návrh
územního plánu Brozany nad Ohří. Druh podání: připomínka. Obsah připomínky/námitky: Dávám připomínku k návrhu ÚP Brozany nad Ohří. Jedná se o pozemky pro výstavbu nových RD, kde je v návrhu ÚP podmínkou minimální výměra
nových pozemků 800 m2. Odůvodnění připomínky/námitky. Důvodem připomínky
je, že pozemky v lokalitě bývalé sběrny jsou určeny pro budoucí výstavbu RD a
téměř všechny nesplňují podmínku minimální rozlohy 800 m 2. Navrhuji tuto podmínku zcela z ÚP vypustit případně zapracovat do ÚP výjimku pro tuto lokalitu.
Záměrem městyse je vybudování přístupové cesty v této lokalitě. Po vybudování
by cesta byla téměř zbytečná, pokud ÚP nedovolí z důvodu výše uvedené podmínky stavit RD (téměř nikdo z majitelů pozemků by nemohl v této lokalitě postavit
RD). V sousední lokalitě v ulici Na Proseku je také několik pozemků s výměrou
méně než výše uvedených 800 m2 a problém to nikdy nebyl. Vymezení území dotčeného připomínkou/námitkou. Jedná se o pozemky v kat. území Brozany nad
Ohří č. 1759, 1767, 1765 a 87.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a projektantem
územního plánu po ověření vlastnických práv k výše uvedeným pozemkům
konstatují, že pisatel připomínky, kterou podal ještě ve formě námitky je
vlastníkem pozemků p.č. 1759 a 1767 v k.ú. Brozany nad Ohří. Zbývající dvě
parcely p.č. 1765 a 87 rovněž v k.ú. Brozany nad Ohří jsou ve vlastnictví jiných osob. Z důvodu, že se vlastník pozemku cítí návrhem územního plánu
dotčen na svých právech, rozhodl se pořizovatel s uplatněnou připomínkou
nakládat dále jako s námitkou. V územním plánu Brozany nad Ohří byl
v souladu s § 43 stavebního zákona stanoven návrh plošného a prostorového uspořádání, který je patrný z hlavního výkresu, přičemž podmínky plošného a prostorového uspořádání jsou vyjádřeny v textu v kapitole f). Tyto
podmínky byly stanoveny pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití podle potřeby, vždy samostatně. Výjimky ze stanoveného plošného a
prostorového uspořádání pro jednotlivé pozemky nejsou v rámci územního
plánu přípustné. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že územní plán
s přihlédnutím k měřítku jeho zpracování 1 : 5 000 řeší návrh ploch, nikoliv
využití jednotlivých parcel, u kterých pak může následně v případě potřeby
dojít k dělení, popřípadě k jejich slučování.
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Návrh podmínek plošného a prostorového uspořádání vychází z koncepce
nastavené projektantem územního plánu, se kterým se obec v rámci jí svěřené samosprávné působnosti rozhodovat o rozvoji a uspořádání území ztotožňuje, když v nových zastavitelných plochách nemá zájem o zahušťování
výstavby.
2. F. Řebíček – písemnost ze dne 8. 9. 2021 nazvaná jako připomínka a v textu
vedená jako námitka
Citace: „Připomínka k návrhu. Název územně plánovací dokumentace Návrh
územního plánu Brozany nad Ohří. Druh podání: námitka. Obsah připomínky/námitky: Dávám námitku k návrhu ÚP Brozany nad Ohří. Jedná se o pozemky
pro výstavbu nových RD, kde je v návrhu ÚP podmínkou minimální výměra nových pozemků 800 m2. Odůvodnění připomínky/námitky. Důvodem připomínky je,
že pozemky v lokalitě bývalé sběrny jsou určeny pro budoucí výstavbu RD a téměř
všechny nesplňují podmínku minimální rozlohy 800 m 2. Navrhuji tuto podmínku
zcela z ÚP vypustit případně zapracovat do ÚP výjimku pro tuto lokalitu. Záměrem
městyse je vybudování přístupové cesty v této lokalitě. Po vybudování by cesta
byla téměř zbytečná, pokud ÚP nedovolí z důvodu výše uvedené podmínky stavit
RD (téměř nikdo z majitelů pozemků by nemohl v této lokalitě postavit RD).
V sousední lokalitě v ulici Na Proseku je také několik pozemků s výměrou méně
než výše uvedených 800 m2 a problém to nikdy nebyl. Vymezení území dotčeného
připomínkou/námitkou. Jedná se o pozemky v kat. území Brozany nad Ohří č.
1759, 1767, 1765 a 87.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a projektantem
územního plánu po ověření vlastnických práv k výše uvedeným pozemkům
konstatují, že pisatel námitky je vlastníkem pozemků p.č. 1759 a 1767 v k.ú.
Brozany nad Ohří. Zbývající dvě parcely p.č. 1765 a 87 rovněž v k.ú. Brozany
nad Ohří jsou ve vlastnictví jiných osob. V územním plánu Brozany nad Ohří
byl v souladu s § 43 stavebního zákona stanoven návrh plošného a prostorového uspořádání, který je patrný z hlavního výkresu, přičemž podmínky
plošného a prostorového uspořádání jsou vyjádřeny v textu v kapitole f).
Tyto podmínky byly stanoveny pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem
využití podle potřeby, vždy samostatně. Výjimky ze stanoveného plošného a
prostorového uspořádání pro jednotlivé pozemky nejsou v rámci územního
plánu přípustné. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že územní plán
s přihlédnutím k měřítku jeho zpracování 1 : 5 000 řeší návrh ploch, nikoliv
využití jednotlivých parcel, u kterých pak může následně v případě potřeby
dojít k dělení, popřípadě k jejich slučování.
Návrh podmínek plošného a prostorového uspořádání vychází z koncepce
nastavené projektantem územního plánu, se kterým se obec v rámci jí svěřené samosprávné působnosti rozhodovat o rozvoji a uspořádání území ztotožňuje, když v nových zastavitelných plochách nemá zájem o zahušťování
výstavby.
3. J. Mišani, Ing. R. Havlíčková – společná písemnost ze dne 10. 9. 2021
Citace: „Námitka k návrhu. Název územně plánovací dokumentace: Územní plán
Brozany nad Ohří. Obsah připomínky/námitky: Nesouhlasíme se zařazením námi
vlastněných pozemků do Z8 – OV/P (plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura – podmíněné (OV/P). Odůvodnění připomínky/námitky: Dne 26.
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09.2011 podána žádost o zanesení předmětných pozemků do ÚP pro výstavbu
RD. Dne 17. 06. 2019 podána žádost o zanesení předmětného pozemku do ÚP
pro výstavbu RD. Vymezení území dotčeného připomínkou/námitkou: k.ú. Brozany
nad Ohří – p.č. 822/44 – 3 160 m2, k.ú. Brozany nad Ohří – p.č. 822/42 – 94 m2,
k.ú. Brozany nad Ohří – p.č. 822/18 – 114 m2. Údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva: k.ú. Brozany nad Ohří – p.č. 822/44 – 3 160 m2, k.ú.
Brozany nad Ohří – p.č. 822/42 – 94 m2, k.ú. Brozany nad Ohří – p.č. 822/18 –
114 m2.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel po ověření vlastnických práv k výše uváděným pozemkům konstatuje, že předmětné pozemky jsou součástí plochy Z8 určené
pro umístění veřejné infrastruktury podle § 2 písmene k), odst. 3 stavebního
zákona s návrhem na umístění staveb občanského vybavení, kterým jsou
stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu. Záměrem městyse je v území chráněném protipovodňovými opatřeními, po jejich vybudování, umístit školské zařízení a
jeho zázemí pro obec Brozany nad Ohří včetně spádové oblasti okolních obcí s prostorovou i budoucí funkční vazbou na sportovní areál v území chráněném PPO. Pro úplnost konstatujeme, že pozemek je se hlediska (bonitovaných půdně ekologických jednotek) BPEJ evidovaných v katastru nemovitostí nachází na nejkvalitnějších zemědělských půdách (ZPF). Z pohledu
ochrany ZPF, nelze návrh na vymezení plochy pro bydlení považovat za nezbytný, neboť podle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve
znění pozdějších předpisů, lze pozemky na nejkvalitnějších zemědělských
půdách odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
4. M. Kratochvílová – písemnost ze dne 13. 9. 2021 nazvaná jako námitka
k návrhu a totožná písemnost ze dne 16. 8. 20219 nazvaná jako připomínka
k návrhu
Citace: „Námitka/ Připomínka k návrhu. Název územně plánovací dokumentace
Návrh územního plánu Brozany nad Ohří. Obsah připomínky/námitky: Převedení
pozemků p.č. 1660, 1669/7, 1669/1 1749 z kategorie plochy zemědělské – trvalý
travní porost (Z-T) do kategorie plochy bydlení v rodinných domech (podmíněné).
Odůvodnění připomínky/námitky: Důvodem podání připomínky je plánovaná
výstavba rodinného domu. Vymezení území dotčeného připomínkou/námitkou:
katastrální území č. 612898, parcelní čísla: 1660, 1669/7, 1669/1, 1749.
Návrh na rozhodnutí: Námitce je vyhověno pouze částečně, a to v rozsahu
popsaném v níže uvedeném odůvodnění.
Odůvodnění: Pořizovatel po ověření vlastnických práv k výše uvedeným pozemkům společně s určeným zastupitelem a s projektantem prověřili požadovaný návrh na jejich převedení do ploch bydlení a konstatují následující:
Připomínce požadující zařazení výše uvedených pozemků do ploch pro výstavbu bylo vyhověno pouze v případě p.p.č. 1660 a částečně pak v případě
p.p.č. 1669/1, kdy toto parcely byly až po okraj ochranného pásma el. vedení
VN, vymezeny jako zastavitelná plocha Z6. V případě zbývajících parcel požadavku na vymezení stavebních parcel (jak uvádí pisatelka) s přihlédnutím
k limitu, kterým je výše zmíněné vedení VN včetně ochranného pásma a dále
pak s přihlédnutím k existenci nejkvalitnějších zemědělských půd (ZPF), vyhověno nebylo. Z pohledu ochrany ZPF, nelze takový návrh považovat za
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nezbytný, neboť podle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve
znění pozdějších předpisů, lze pozemky na nejkvalitnějších zemědělských
půdách odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. V neposlední řadě konstatujeme, že
zbývající pozemky se navíc nachází v území bez odpovídajícího dopravního
přístupu.
5. L. Šlosrová – písemnost bez uvedení data doručená na úřad městyse dne
13. 9. 2021
Citace: „Námitka k návrhu územního plánu uplatněná dle § 52 odst. 2 a odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jsem vlastníkem pozemku č. 1575 v katastrálním území Brozany nad Ohří (612 898) v obci Brozany nad Ohří, který využívám jako zahradu. Dne
8. 9. 2021 proběhlo veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Dle návrhu tohoto územního plánu má mimo jiné dojít ke změně využití výše uvedené parcely ze zahrady na zastavitelnou plochu. Jako vlastník pozemku dotčeného návrhem řešení v souladu s ustanovením § 52
odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, tímto podávám v zákonné lhůtě 7 dnů následující námitku: Nesouhlasím s plánovanou změnou využití zahrady (p. č. 1575) na zastavitelnou plochu – v územním plánu ozn.
Z5. Výše uvedenou námitku odůvodňuji takto: Pozemek č. 1575 chci i nadále využívat stejně jako doposud tj, jako zahradu pro pěstování zemědělských produktů
bez možnosti zástavby.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel po ověření vlastnických práv k p. p. č. 1575 v k. ú.
Brozany nad Ohří konstatuje, že předmětný pozemek je součástí zastavitelné
plochy Z5 vymezené pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o plochu převzatou z dokumentace územního plánu sídelního útvaru Brozany. Pro její
využití již byla zpracována územní studie a dále projektová dokumentace na
komunikaci. Navržená koncepce vymezením této plochy reaguje na poptávku po stavebních pozemcích v území a zohledňuje potenciál obce související
s možností jejího rozvoje, který je ve veřejném zájmu městyse. Návrh na vymezení zastavitelné plochy Z5 tak zůstane v územním plánu Brozany nad
Ohří zachován s tím, že bez souhlasu vlastníků pozemků k jejímu využití
nemůže dojít, protože se nejedná o návrh, pro který by bylo možné práva
k pozemkům vyvlastnit. Předmětný pozemek tak může být ze strany vlastníka i nadále využíván v souladu s právním stavem evidovaným v katastru
nemovitostí – tedy jako zahrada, bez toho aniž by do tohoto vlastnického
práva bylo zasahováno.
6. J. Šlosser, J. Šlosserová – společná písemnost bez uvedení data doručená
na úřad městyse dne 13. 9. 2021
Citace: „Námitka k návrhu územního plánu uplatněná dle § 52 odst. 2 a odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jsme vlastníky pozemku č. 1578 v katastrálním území Brozany
nad Ohří (612 898) v obci Brozany nad Ohří, který využíváme jako zahradu. Dne
8. 9. 2021 proběhlo veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Dle návrhu tohoto územního plánu má mimo jiné dojít ke změně využití výše uvedené parcely ze zahrady na zastavitelnou plochu. Jako vlastníci pozemku dotčeného návrhem řešení v souladu s ustanovením § 52
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odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, tímto podáváme v zákonné lhůtě 7 dnů následující námitku: Nesouhlasíme s plánovanou
změnou využití zahrady (p. č. 1578) na zastavitelnou plochu – v územním plánu
ozn. Z5. Výše uvedenou námitku odůvodňujeme takto: Pozemek č. 1575 chceme i
nadále využívat stejně jako doposud tj., jako zahradu pro pěstování zemědělských
produktů bez možnosti zástavby.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel po ověření vlastnických práv k p. p. č. 1575 v k. ú.
Brozany nad Ohří konstatuje, že předmětný pozemek je součástí zastavitelné
plochy Z5 vymezené pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o plochu převzatou z dokumentace územního plánu sídelního útvaru Brozany. Pro její
využití již byla zpracována územní studie a dále projektová dokumentace na
komunikaci. Navržená koncepce vymezením této plochy reaguje na poptávku po stavebních pozemcích v území a zohledňuje potenciál obce související
s možností jejího rozvoje, který je ve veřejném zájmu městyse. Návrh na vymezení zastavitelné plochy Z5 tak zůstane v územním plánu Brozany nad
Ohří zachován s tím, že bez souhlasu vlastníků pozemků k jejímu využití
nemůže dojít, protože se nejedná o návrh, pro který by bylo možné práva
k pozemkům vyvlastnit. Předmětný pozemek tak může být ze strany vlastníka i nadále využíván v souladu s právním stavem evidovaným v katastru
nemovitostí – tedy jako zahrada, bez toho aniž by do tohoto vlastnického
práva bylo zasahováno.
7. J. Legátová – písemnost ze dne 14. 9. 2021
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu Brozany n/O. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: 1722, 1626, 1627. Název katastrálního území podle katastru nemovitostí: Brozany n/O. Text námitky: Žádám o začlenění těchto parcel 1722, 1626, 1627 do
plochy P3. Odůvodnění uplatněné námitky: Tuto plochu chci v budoucnu používat
jako stavební parcelu.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce je částečně vyhověno a to v rozsahu textu
uvedeného v odůvodnění.
Odůvodnění: V době vypořádávání písemné námitky byla v katastru nemovitostí zjištěna změna vlastníka u všech třech výše uvedených pozemků.
Nicméně této námitce, která byla v etapě společného jednání uplatněna jako
připomínka, již bylo v návrhu územního plánu vyhověno tak, že předmětné
pozemky jsou z hlediska ploch s rozdílným způsobem využívání v územním
plánu zařazeny do ploch bydlení v rodinných domech (BI) stav, kde je výstavba RD převažujícím účelem využití. Zařazení do plochy přestavby P3 není důvodné.
8. Povodí Ohře, s.p. – písemnost ze dne 14. 9. 2021
Citace: „Námitka proti návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Na základě
Vašeho oznámení o projednání upraveného a posouzeného návrhu územního
plánu Brozany nad Ohří jsme dne 9. Srpna 2021 k návrhu územního plánu vydali
stanovisko zn. POH/35689/2021/1(032100, které zůstává nadále v platnosti. Toto
stanovisko doplňujeme níže uvedeným textem. Povodí Ohře, státní podnik,
vykonává správu významného vodního toku Ohře a má právo hospodařit
s pozemkovými parcelami č. 239/21, 239/23, 239/1 v k.ú. Hostěnice u Brozan a st.
p.č. č. 271 v k. ú. Hostěnice u Brozan, na které je vybudována stavba vodního díla
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– jez, se kterou má právo hospodařit státní podnik Povodí Ohře. Podle ust. § 52
odst. 2 z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) podáváme námitku proti citovanému návrhu. Odůvodnění: Státní podnik
Povodí Ohře má právo hospodařit s výše uvedenými pozemky a stavbou jezu,
které jsou dotčeny návrhem řešené územního plánu, kdy v textové části na straně
10 a 11, týkající se biocentra a biokoridorů, není uvedena pod písm. c)
nepřípustné: výjimka pro vodní díla a vodohospodářské úpravy podle ustanovení §
55 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Povodí Ohře, státní podnik, jako subjekt oprávněný hospodařit s výše uvedenými
nemovitými věcmi – pozemky a vodním dílem by v případě přijetí územního plánu
v navrhované podobě byl výrazně omezen v možnosti vykonávání povinnosti
správce významného vodního toku Ohře a rovněž povinností vyplývajících
z ustanovení § 59 vodního zákona.
S ohledem na shora uvedené navrhujeme následující úpravu dotčené textové
části návrhu územního plánu:
Biocentra (RBC, LBC)
a) přípustné:
- současné využití a využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty
odpovídající trvalým stanovištním podmínkám
- jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, tzn. změnou nesmí dojít ke
znemožnění navrženého využití nebo zhoršení přírodní funkce současných prvků
ÚSES
- revitalizace vodních toků je žádoucí
b) podmínečně přípustné:
- nezbytně nutné liniové stavby a vodní díla (ČOV atd.), stavby sloužící
k hospodaření v lese, přičemž umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a
narušení funkčnosti biocentra
c) nepřípustné:
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky
na ornou půdu) a které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost
biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich – rušivé
činnosti jako je umisťování staveb, s výjimkou vodních děl a vodohospodářských
úprav dle ustanovení § 55 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.
Biokoridory (NBK, LBK)
a) přípustné:
- současné využití a využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů,
odpovídajících trvalým stanovištím podmínkám při běžném extenzivním
zemědělském nebo lesnické hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady,
lesy apod.)
- žádoucí je revitalizace vodních toků
b) podmínečně přípustné:
- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo, vodní díla
(ČOV atd.) a stavby sloužící k hospodaření v lese, vše pouze ve výjimečných
případech, přičemž umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení
funkčnosti biokoridoru
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c) nepřípustné:
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky
na ornou půdu) a které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v biokoridoru –
jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožňovaly či ohrozily územní
ochranu ploch potřebných k založení chybějících biokoridorů
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb s výjimkou vodních děl a
vodohospodářských úprav dle ust. § 55 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.
Kontaktní osobou státního podniku Povodí Ohře pro následné věcné projednání této
námitky je Mgr. Libor Sýkora, tel. 474 636 309, e-mai: sykora@poh.cz.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce oprávněného investora požadující úpravu textu
ve stanovení podmínek ploch pro ÚSES se nevyhovuje s tím, že jeho právo vykonávat správu významného vodního toku Ohře není nijak dotčeno.
Odůvodnění: V první řadě upozorňujeme na ust. § 52 odst. 3 stavebního
zákona, kdy v etapě řízení o návrhu územního plánu, jsou uplatňována
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50
měněny. Tento paragraf má vazbu na ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, podle
kterého jsou dotčené orgány vázány svým předchozím stanoviskem a
navazující stanoviska v téže věci mohou uplatňovat pouze na základě nově
zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a
kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko
vydáno. Ve vyjádření státního podniku Povodí Ohře vydanému v rámci
společného jednání nebyl požadavek na úpravu ve stanovení podmínek ploch
pro ÚSES uveden. Důvodem zřejmě bude skutečnost, že podmínky, které byly
stanoveny v kapitole ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy vodní a
vodohospodářské v souladu s § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území, považoval státní podnik Povodí Ohře pro
výkon jeho správy na vodním toku Ohře za dostatečné – viz. níže uvedený text
citovaný z kapitoly f) návrhu územního plánu Brozany nad Ohří:
plochy vodní a vodohospodářské (V)
a) převažující účel využití
- vodní plochy a toky a vodohospodářské stavby na nich
b) přípustné
- vodní plochy a toky, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla
- přemostění a lávky, stavidla a hráze
- krmná zařízení pro chovné rybníky
- rekreační vodní plochy, skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení
- zařízení pro závlahy nebo s protipovodňovou funkcí
c) podmíněně přípustné
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání
- v okolí vodních toků musí být oboustranně zatravněná plocha o šíři min. 4 m od osy
a zároveň min. 2 m od břehu a jednostranný volný manipulační pruh 6 m
- v záplavovém území budou upřednostněny trvalé travní porosty s postupným vyloučením orné půdy
e) nepřípustné
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti včetně staveb a zařízení pro
zemědělství a lesnictví, těžbu nerostů, staveb a opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu
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Námitka oprávněného investora je tak z pohledu pořizovatele, určeného
zastupitele a projektanta nedůvodná. Zásah do podmínek ploch vymezených
pro ÚSES lze považovat za neoprávněný, neboť za tuto část dokumentace
zodpovídá autorizovaná osoba, která přebírá a zpřesňuje řešení úkolů
uvedených v nadřazené dokumentaci Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje. Vymezené NC Myslivna na Ohři je prvkem ÚSES nadmístního významu, a
pro územní plán je limitem. Obdobně by pak oprávněný investor mohl namítat
proti zařazení toku Ohře mezi EVL Natura 2000, ze kterého zcela nepochybně
budou pro jeho správcovství vyplývat další případná omezení. Text námitky se
nápadně shoduje s námitkou uplatněnou ze strany veřejnosti vyhodnocenou
pod bodem 4.10 níže. Tento záměr lze vyhodnotit jako ryze soukromý, a se
zajištěním výkonu správcovství státního podniku nemá nic společného.
9. Ing. M. Tlustý – písemnost ze dne 15. 9. 2021
Citace: „Námitka k návrhu. Název územně plánovací dokumentace: Územní plán
Brozany nad Ohří. Obsah připomínky/námitky: Žádáme o změnu zařazení níže
uvedených pozemků z kategorie plocha rekreace do kategorie plocha bydlení
v rodinných domech. Odůvodnění připomínky/námitky: Pozemky tvořily původně
jednu parcelu se zahradou a stodolou, byly později rozděleny na parcely pro rekreaci, Celková rozloha je 831 m2. Nacházejí se na západní straně návsi mezi řadou rodinných domů, tedy v oblasti pro trvalé bydlení. Viz příloha 1 – obrázek
s výřezem z hlavního výkresu územního plánu. Plánujeme tam v budoucnu postavit rodinný dům. Vymezení území dotčeného připomínkou/námitkou: Katastrální
území Hostěnice u Brozan nad Ohří, pozemky č. 60/1, 14/4, 391, 404. Viz příloha
2 – mapa pozemkového katastru. Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva: Katastrální území Hostěnice u Brozan nad Ohří, pozemky č. 60/1,
14/4, 391, 404.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem
prověřili možnost na změnu zařazení výše uvedených pozemků z ploch rekreace (stav) do ploch bydlení v rodinných domech (stav) a konstatují, že
s ohledem na skutečnost, že pozemky zařazené funkčně do ploch rekreace,
jsou součástí zastavěného území sídla a bezprostředně navazují na plochy
s funkcí bydlení. Požadovaná změna ve funkčním využití výše uvedených
pozemků je možná a to bez toho, aniž by se jednalo o podstatnou úpravu,
kterou by bylo nezbytné projednávat v opakovaném veřejném projednání.
10. Ing. P. Správka, jednatel společnosti EEPR s.r.o. v zastoupení společnosti
KM-PRONA – písemnost bez uvedení data na úřad městyse doručená dne
15. 9. 2021
Citace: „Námitky k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Společnost EEPR
s.r.o., se sídlem č.p. 103, 471 16 Polevsko, IČO: 056 49 404, podává tímto
v zastoupení společnosti KM-PRONA, a.s. , Rynoltice 215, 463 55 Česká Lípa
(Společnost) podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, námitky k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří, zveřejněnému na úřední desce Městyse Brozany nad Ohří. Společnost podává námitky
z důvodu vlastnictví pozemků sousedících s korytem vodního toku Ohře, a to parc.
č. 1138/4, 1139/3, 1139/4, 1149/2 a 1164, k. ú. Písty, obec Budyně nad Ohří. Společnost si je vědoma, že se uvedené pozemky nenacházejí na území městyse
Brozany nad Ohří, nicméně jsou dotčeny návrhem územního plánu Brozany nad
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Ohří. Důvodem je skutečnost, že v korytě vodního toku Ohře, jež sousedí
s pozemky Společnosti, je dle návrhu územního plánu navržen ÚSES NC 2002
Myslivna nad Ohří, a je zde tudíž zakázáno umísťovat stavby. Toto zcela logicky
dopadá rovněž na vodohospodářské stavby (vodní díla) – viz. str. 11 textové části
návrhu územního plánu, tzn. tedy na stavby související s vodním tokem Ohře, případně na ČOV. Požadujeme proto, aby bylo do nepřípustného využití biocenter
(RBC, LBC) as c) do druhé odrážky doplněna následující výjimka pro vodohospodářské stavby (vodní díla) vyznačená červeně:
c) nepřípustné:
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich – rušivé
činnosti jako je umisťování staveb s výjimkou vodohospodářských, odvodňování
pozemků, úpravy toků nesouvisející s vodohospodářskými stavbami, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.
Stejně tak požadujeme doplnění obdobné výjimky do nepřípustného využití biokoridorů (NBK, LBK) ad c) do druhé odrážky vyznačená červeně:
c) nepřípustné:
- rušivé činnosti jako je umísťování staveb s výjimkou vodohospodářských, odvodňování pozemků, úpravy toků nesouvisející s vodohospodářskými stavbami, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.“
Návrh na rozhodnutí: Námitce na úpravu regulativů se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem
územního plánu si ověřili, že výše jmenované pozemky v sousedství vodního toku, které se nenachází na správním území městyse a jsou součástí
správního území Města Budyně nad Ohří, jsou ve vlastnictví pisatele námitky. Pisatel se cítí být dotčen na svých právech, neboť podle námitky má záměr své pozemky ve správním území Města Budyně nad Ohří včetně vodního toku nacházejícího se na správním území Městyse Brozany nad Ohří využít pro stavbu MVE. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto s písemností nakládat
jako s námitkou vlastníka dotčeného návrhem řešení územního plánu Brozany nad Ohří, které se však nevyhovuje. Námitka je směřována proti převážně funkčnímu nadregionálnímu biocentru 2002 Myslivna na Ohři, jehož
vymezení v územním plánu bylo provedeno na základě úkolů vyplývajících z
nadřazené územně plánovací dokumentace - Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění jejich pozdějších aktualizací. Nastavením příslušných
regulativů pak došlo k ochraně ÚSES, tak aby byl naplněn požadavek chránit
je před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické stability oproti současnému stavu. Tento návrh zároveň koresponduje
s posláním vyhlášeného přírodního parku Dolní Poohří, který je rovněž limitem využití území. Zároveň bylo nahlédnutím do platné územně plánovací
dokumentace sousední obce zjištěno, že v ní návrh na výstavbu MVE v k.ú.
Písty obsažen není. S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsme přesvědčeni, že regulace zvolená v územním plánu je regulací přiměřenou. Návrh
územního plánu byl konsensuálně projednán s dotčenými orgány ve společném a následně pak ve veřejném projednání. Pořizovatel připomíná, že na
změnu ve využívání území není právní nárok. Vydáním projednaného územního plánu obec naplní své právo na samosprávu zaručené Ústavou České
republiky v čl. 8. ve smyslu judikatury nejvyšších soudů, kterou bylo
v minulosti již vícekrát potvrzeno, že právo obce na samosprávu inherentně
obsahuje i právo uspořádat své územní poměry podle vlastních představ.
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Poznámka pořizovatele na závěr: Součástí některých písemných podání (ať již
připomínek nebo námitek) byly např. kopie se zákresy změn, listy vlastnictví
apod., které jsou společně s uplatněnými připomínkami a námitkami založeny jako
součást spisu o pořizování. Osobní údaje stejně jako citace předtištěných formulářů pro uplatnění připomínek/námitek byly pro provedení vypořádání nepodstatné,
a proto nebyly v textu připomínek a námitek uváděny.
p)

Vyhodnocení připomínek

1. PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ
podle § 50 odst. (3) stavebního zákona v zákonem stanovené lhůtě:
1.1 Povodí Ohře, s.p. – písemnost ze dne 9. 7. 2019
Citace: „K Vašemu oznámení o konání společného jednání o návrhu územního
plánu Brozany nad Ohří (dále jen návrh ÚP), které jsme obdrželi dne 18. června
2019, Vám sdělujeme, že návrh ÚP jsme prostudovali a máme k němu
následující podněty a připomínky:
1.
Jedním z koncepčních materiálů na celostátní úrovni je Národní plán povodí
Labe (NPP), který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083 ze
dne 21. prosince 2015 a vydán opatřením obecné povahy Ministerstvem zemědělství (OOP-MZe) čj.148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016. Konkrétně
se jedná o část kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitolu V. Souhrn
programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí tohoto
OOP - MZe. S uvedeným NPP souvisí další koncepční materiál, konkrétně se
jedná o Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP),
který byl v souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona č. 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. dubna 2016 usnesením č. 132/29Z/2016.
c. Návrh způsobu odkanalizování zastavitelných ploch v místní části Hostěnice
(akumulační jímky s vyvážením odpadních vod na novou ČOV) není
z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) možný, protože je v rozporu s opatřením: OHL207008 – Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů
(http://www.poh.cz/VHP/pdp/listy opatreni/LO pdf/OHL207008.pdf), proto
nelze souhlasit s jeho realizací. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. V uvedeném
opatření je uvedeno, že využití žump a domovních ČOB je u soustředěné
zástavby (dvou a více objektů) nepřípustné, je nutné využít napojení na veřejnou kanalizaci, případně do výstavby veřejné kanalizace dočasně řešit
jednou ČOV pro obytný celek. V případě, že nelze zajistit centrální odkanalizování navržených ploch pro bydlení, budou z návrhu územního plánu vypuštěny.
d. V textu ÚP je uvedeno, že srážkové vody z pozemků a veřejných prostranství budou přednostně zasakovány, pouze pokud to nebude prokazatelně
možné, budou odváděny prostřednictvím dešťové kanalizace. Tento princip
je prakticky správně, ale není přesně v souladu s výše uvedeným NPP
(např. Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha je mj. uvedeno,
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2.

3.

4.

5.

že je třeba postupně snižovat množství odváděných srážkových vod ze
zpevněných ploch, podporovat jejich výpar, retenci a vsakování přirozenou
cestou), PDP, § 5 odst. 3 vodního zákona a dalšími předpisy (např. § 20
odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a TNV 75 9010 Hospodaření s dešťovými vodami). V textové
části je třeba upravit způsob likvidace srážkových vod tak, aby byl v souladu
s výše uvedenými platnými dokumenty. Srážkové vody z navržených zpevněných ploch musí být přednostně a v maximální možné míře využívány nebo vsakovány. V případě prokazatelné nemožnosti využívání nebo vsakování srážkových vod (prokázáno hydrogeologickým posudkem) mohou být
srážkové vody zadržovány (retence) a následně vypouštěny (redukce a regulace odtoku) do stávající dešťové kanalizace nebo odvodňovacích příkopů, resp. do vodního toku.
Vyznačení osy protipovodňového opatření (dále jen PPO) v grafické části návrhu ÚP neodpovídá zcela linii PPO ze studie Brozany nad Ohří, PPO – studie
proveditelnosti (AZ CONSULT, spol. s r.o. 3/2016), kde je v severní části protažena až k pozemku p. č. 649/4 v k. ú. Brozany nad Ohří. V návrhu ÚP je cca o
340 m kratší. Doporučujeme prověřit, zda je tato odchylky skutečně v souladu
se záměrem realizace PPO.
Upozorňujeme, že v souvislosti s realizací PPO mohou vzniknout určitá trvalá
omezení v pásmu až 15 m od paty hráze PPO nebo stěny PPO, a to po celé jeho délce. Proto je třeba už při vymezování ploch a následné parcelaci s tímto
omezením počítat.
V textové části návrhu ÚP jsou na straně 76 chybně interpretována data o Nletých průtocích na Ohři v profilu pod Čepelem. Např. prezentovaný stoletý průtok odpovídá spíše pětisetletému. Doporučujeme ověřit zdroj těchto informací.
Případně lze použít data ze zprávy Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe – Ohře
– 10100004_1 – ř. km. 00,000 – 30,500 (sdružení HYDROPROJEKT + Hydrosoft + AZ Consult, 11/2013).
Obecné podmínky pro křížení a souběh liniových staveb s koryty vodních toků
(např. Z17 a Z25):
- Při návrhu dopravních staveb v blízkosti koryt vodních toků, křížících inundační území vodních toků a samotná koryta vodních toků, bude postupováno
tak, aby nebyl omezen průchod velkých vod a nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů.
- žádné konstrukce těchto staveb nebudou umístěny v korytech vodních toků,
- stavby budou navrženy tak, aby nebyl omezen přístup k vodnímu toku pro
správce vodního toku,
- při návrhu těchto staveb je nutné uvažovat opatření umožňující vsakování a
retenci dešťových vod, viz bod 1.b,
- spodní líc mostovek bude umístěn nad vypočtenými úrovněmi hladin vod při
průtocích Q100 na dotčených vodních tocích.

Předmětem vyjádření je návrh územního plánu Brozany nad Ohří. Záplavové
území: v zájmovém území je stanoveno záplavové území Ohře vč. vymezené
AZZÚ, území se nachází v OsVPR OHL 01 – Bohušovicko. Část staré zástavby
se nachází v AZZÚ. Všechny nové rozvojové plochy jsou podmíněny realizací
PPO. PPO: ve výkresu VPS je zakresleno PPO, neodpovídá situaci ze Brozany
nad Ohří, PPO – studie proveditelnosti (AZ CONSULT, spol. s r.o., 3/2016) –
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zhruba odpovídá var. 4, tj. úplné ochraně území Brozan nad Ohří. Všechny zastavitelné plochy, které byly v návrhu ÚP vymezeny ve stanoveném záplavovém
území Ohře, jsou podmíněny realizací PPO. Odkanalizování: Městys Brozany
nad Ohří má centrální kanalizační systém zakončený ČOV. V části Hostěnice se
s veřejnou kanalizační sítí nepočítá, je navržena ČOV Hostěnice, kam se budou
odpadní vody vyčerpané z bezodtokových jímek vyvážet. Srážkové vody: stávající způsob srážkových vod je pomocí původní kanalizační sítě v kombinaci se
systémem příkopů a propustků. Nově z pozemků a veřejných prostranství budou
přednostně vsakovány, pokud to nebude prokazatelně možné, budou odváděny
prostřednictvím dešťové kanalizace. Chybí retence. Vodní útvar podzemních
vod: 45400 – Ohárecká křída. Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL
P730 – Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe a OHL 0740 – Modla od pramene po ústí do Labe.“
Vyhodnocení: Vyjádření oprávněného investora uvádějící požadavky na
navržení centrálního způsobu likvidace odpadních nebo vypuštění ploch
v případě nenaplnění tohoto požadavku vzato na vědomí, s tím že tento požadavek nemá oporu v platné legislativě a z tohoto důvodu nebude pořizovatelem jako požadavek na způsob řešení návrhu územního plánu akceptován. Vodní zákon umožňuje i jiné způsoby likvidace odpadních vod, než jen
centrální odkanalizování a návrh územního plánu musí být a bude zpracován se všemi platnými právními předpisy, tedy i s vodním zákonem, přičemž musí být řešena jak likvidace odpadních splaškových, tak i dešťových vod. Navrhovaný způsob řešení byl odsouhlasen věcně a místně příslušným dotčeným orgánem státní správy. Pokud se týká způsobu likvidace srážkových vod, bude textová část odůvodnění upravena v souladu
s požadavkem oprávněného investora. Prověřena a na základě výsledků
prověření pak bude případně upravena linie PPO, která by v návrhu ÚP měla být zakreslena již z dokumentace pro územní rozhodnutí. Prověřeny a na
základě výsledků prověření případně upraveny budou informace o průtocích na Ohři v profilu pod Čepelem. K upozornění uvedenému v bodě 3. písemnosti uvádíme, že jediný „zásah či spíše souběh“ PPO se týká trasy
cyklostezky Z25, která však povede po koruně PPO bez jeho negativního
ovlivnění. K obecným podmínkám pro křížení a souběh liniových staveb
s koryty vodních toků uvedeným v bodě 5. písemnosti uvádíme, že tyto se
vztahují pouze k plochám Z10, Z25 a Z20, ke kterým budou uvedené obecné
podmínky doplněny.
1.2 J. Havlík – písemnost ze dne 15. 7. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu územního plánu
městyse Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: 53/4. Vymezení území dotčeného námitkou: KU Brozany n.O. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Vznáším námitku
k navrženému územnímu plánu městyse Brozany n.O. týkající se části plochy
přestavby P3, konkrétně navrhované příjezdové komunikace vedoucí v těsné
blízkosti mého pozemku. Navrhovaná komunikace výrazně ovlivní kvalitu bydlení v této lokalitě a z těchto důvodů nesouhlasím s takto navrhovanou změnou
územního plánu. Odůvodnění uplatněné námitky: Navrhovaná komunikace výrazně ovlivní kvalitu bydlení v této lokalitě a to z hlediska zvýšení hlučnosti a
narušení rázu zahrádkářské a klidové lokality.“
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Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje. Pisatel namítá, že příjezdová komunikace je navrhována v těsné blízkosti jeho pozemku. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a zpracovatelem územního plánu konstatují, že plocha P3 je plochou přestavby dopravně přístupnou ze stávající (nikoliv navrhované) místní komunikace.
Návrh komunikace obsluhující zastavitelné území uvnitř plochy, proti kterému je zřejmě připomínka směřována, byl z územního plánu vypuštěn
s tím, že prověření jejího vnitřního uspořádání a využití je podmíněno
zpracováním územní studie. Vlastní návrh plochy přestavby P3 zůstává
v územním plánu zachován, protože se jedná o plochu proluky uvnitř zastavěného území určenou max. 6 RD. Její návrh odpovídá cílům a úkolům
územního plánování uvedeným v §§18 a 19 stavebního zákona, podle kterých územní plánování chrání volnou krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem na to pak určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného
území a nezastavitelných pozemků.
1.3 M. Mikyna – písemnost ze dne 17. 7. 2019
Citace: „Připomínka k územnímu plánu Brozany nad Ohří. Žádám o rozšíření
územního plánu na pozemek parcelní číslo 77/6, katastrální území Hostěnice u
Brozany. Důvod: plocha k rekreaci.“
Vyhodnocení: Připomínce požadující vymezení zastavitelného území pro
rekreaci se nevyhovuje. Předmětná pozemková parcela je dotčena
ochranným pásmem el. vedení VN, ale především se jedná o pozemek,
který nenavazuje bezprostředně na zastavěné území a z pohledu stavebního zákona se nachází ve volné krajině. Návrh na vymezení plochy zastavitelného území, bez ohledu na jeho funkční využití, by byl v rozporu
s úkoly a cíli územního plánování uvedenými v §§18 a 19 stavebního zákona, podle kterých má územní plánování chránit volnou krajinu a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Z hlediska
přijaté koncepce pak lze konstatovat, že územní plán v sídle Hostěnice na
základě výsledků projednání přijatého v rámci procesu pořizování plochy
rekreace stabilizuje, bez toho aniž by byly pro tento účel navrhovány plochy nové.
1.4 F. Řebíček – písemnost ze dne 17. 7. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Tímto dávám
připomínku k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Důvodem je, že parcely č. 1759 o výměře 225 m2 a č. 1767 o výměře 348 m2 (LV 359) nejsou zahrnuty jako využití rozvojových ploch na výstavbu RD. Tímto žádám o zařazení
výše uvedených parcel do rozvojových ploch (P3 nebo P6) na výstavbu RD.“
Vyhodnocení: K uplatněné připomínce uvádíme, že požadavku, aby byly
výše uvedené pozemky určeny pro výstavbu RD je územním plánem vyhověno. Jedná se o zaplocené pozemky evidované podle katastru nemovitostí jako ostatní plocha a nacházející se v proluce zastavěného území.
Z těchto důvodů byly oba dva pozemky z hlediska ploch s rozdílným způsobem využívání v územním plánu zařazeny do ploch bydlení v rodinných
domech venkovské (BV) stav, kde výstavba RD je převažujícím účelem
využití těchto ploch.
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1.5 J. Legátová – písemnost ze dne 24. 7. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva –
číslo parcely: 53/1. Číslo listu vlastnictví a název katastrálního území podle katastru nemovitostí: Brozany n/Ohří. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Nesouhlasím s plochou PV na pozemku parcelní číslo 53/1 katastrálního
území Brozany n/Ohří. Odůvodnění uplatněné námitky: Tento pozemek chci
v budoucnu užívat jako stavební parcelu.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje. Návrh na vymezení plochy veřejného prostranství (PV) byl z návrhu územního plánu vypuštěn. Pozemek je nyní součástí plochy přestavby P3, jejíž
vlastní uspořádání plochy – vnitřní využití je podmíněno zpracováním
územní studie, která prověří návrh urbanistické koncepce včetně řešení
dopravní a technické infrastruktury.
1.6 P. Legát – písemnost ze dne 24. 7. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva –
číslo parcely: 46/2. Číslo listu vlastnictví a název katastrálního území podle katastru nemovitostí: Brozany n/Ohří. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Nesouhlasím s plochou PV na pozemku parcelní číslo 46/2 katastrálního
území Brozany n/Ohří. Odůvodnění uplatněné námitky: Tento pozemek chci
v budoucnu užívat jako stavební parcelu.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje. Návrh na vymezení plochy veřejného prostranství (PV) byl z návrhu územního plánu vypuštěn. Pozemek je nyní součástí plochy přestavby P3, jejíž
vlastní uspořádání plochy – vnitřní využití je podmíněno zpracováním
územní studie, která prověří návrh urbanistické koncepce včetně řešení
dopravní a technické infrastruktury.
1.7 J. Legátová – písemnost ze dne 24. 7. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva –
číslo parcely: 1722, 1626, 1627. Číslo listu vlastnictví a název katastrálního
území podle katastru nemovitostí: Brozany n/Ohří. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Žádám o začlenění těchto parcel 1722, 1626, 1627 do plochy
P3. Odůvodnění uplatněné námitky: Tuto plochu chci v budoucnu používat jako
stavební parcelu.“
Vyhodnocení: K písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, je v územním
plánu vyhověno. Předmětné pozemky jsou v územním plánu z hlediska
ploch s rozdílným způsobem využívání v územním plánu zařazeny do
ploch bydlení v rodinných domech (BI) stav, kde je výstavba RD převažujícím účelem využití těchto ploch.
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1.8 V. Junková, P. Junek – společná písemnost ze dne 7. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva –
číslo parcely: 62/1. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Jako vlastníci
pozemku katastrální číslo 62/1 nesouhlasíme s výstavbou komunikace protínající náš pozemek. Žádáme o vyřazení z územního plánu. Odůvodnění uplatněné námitky: Tento pozemek (sad) využíváme společně s majiteli parcely 62/4
jako klidovou zónu, přestože náš dům stojí v těsné blízkosti frekventované,
hlučné a prašné silnice III/2472. Výstavbou této komunikace by se také otevřel
přístup k našemu pozemku, což je při současné bezpečnostní situaci v Městysu
pro nás nepřijatelné. Pozemky jsme nezakoupili za účelem spekulací, ale dostali od předků, je tedy naší povinností předat je neporušené i našim potomkům.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje. Návrh na vymezení plochy veřejného prostranství (PV) byl z návrhu územního plánu vypuštěn. Pozemek je nyní součástí plochy přestavby P3, jejíž
vlastní uspořádání – vnitřní využití je podmíněno zpracováním územní
studie, která prověří návrh urbanistické koncepce včetně řešení dopravní
a technické infrastruktury.
1.9 V. Junková, P. Junek – společná písemnost ze dne 7. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva –
číslo parcely: 803. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Jako vlastníci
pozemku katastrální číslo 803 nesouhlasíme s vybudováním protipovodňového
opatření tak aby 1) zasahovalo do našeho pozemku (musí být dodržena zákonná vzdálenost stavby od našeho pozemku). 2) byl zamezen přístup k vodě
z našeho pozemku. Odůvodnění uplatněné námitky: Tento pozemek využíváme
k 1) pěstování ovoce a zeleniny a to je za současných klimatických podmínek
bez závlahy téměř nemožné. 2) k relaxaci – koupání a odpočinku u řeky.
V posledních letech jsme zde zasázeli velké množství ovocných i okrasných
stromů a keřů. Zamezením přístupu k vodě by tedy došlo k znehodnocení tohoto pozemku. Podle našeho názoru není budování protipovodňového opatření
v této lokalitě potřebné (jedná se mimo jiné o drastický zásah do přírody), protože je zde již ochranný val vybudovaný předky, který nebyl ještě přelit a voda,
co pamatujeme, nikdy nedosáhla ani do jeho poloviny.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se nevyhovuje.
Stanovené záplavové území a jeho aktivní zóna zasahuje téměř celou zastavěnou část městyse, stejně jako v dokumentaci územního plánu sídelního útvaru vymezené zastavitelné plochy a žádné svědectví pamětníků o
výšce záplavy, nemá na jeho vyhlášení provedené opatřením obecné povahy (OOP) a na režim v tomto OOP stanovený, žádný vliv. Protipovodňové opatření (PPO) je tedy celoměstským zařízením, jehož vybudování je
navrženo ve veřejném zájmu, bez jeho realizace, jak již bylo uvedeno, je
ohrožena drtivá část zastavěného území městysu, ale i jeho případný následný rozvoj. Z tohoto důvodu bylo navržené PPO vymezeno v kapitole
g) územního plánu jako veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
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1.10 V. Junková, P. Junek – společná písemnost ze dne 7. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva –
číslo parcely: neuvedeny. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Nesouhlasíme s výstavbou dálničního sjezdu, který by propojoval dálnici D8 se silnicí III/2472. Odůvodnění uplatněné námitky: Toto propojení by zhoršilo životní
prostředí v obci. Podle studií by se tím několikanásobně zvýšil průjezd vozidel,
hlavně kamionů. Provoz v obci je už tak velký a hluk a prach obtěžují hlavně
občany, kteří bydlí v těsné blízkosti silnice č. III/2472. I náš dům č.p.17 stojí
přímo u této silnice, proto podáváme tuto námitku. V jiných obcích a městech se
snaží o omezení dopravy, proto by bylo dobré zakomponovat do územního plánu nějaké opatření, které by dopravě v obci ulevilo.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje. Pisatelé nesouhlasí s výstavbou dálničního sjezdu. Návrh na jeho vybudování byl z návrhu územního plánu na základě výsledků společného jednání vypuštěn.
1.11 M. Kratochvílová – písemnost ze dne 7. 8. 2019
Citace: „Žádost o zapsání pozemků do územního plánu. Žádám o zapsání pozemkové parcely 1660 LV911, 1669/7 LV911, 1669/1 LV911, 1749 LV911 a
1669/19 LV911 do nového územního plánu obce Brozany nad Ohří jako stavební parcely.“
Vyhodnocení: Připomínce požadující zařazení výše uvedených pozemků
do ploch pro výstavbu je vyhověno pouze v případě p. p. č. 1669/19 a částečně pak v případě p. p. č. 1669/1. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a s projektantem prověřili požadavek pisatelky na zahrnutí výše
uvedených parcel do ploch pro výstavbu. Výsledkem toho prověření pak
bylo vymezení zastavitelné plochy Z6, do níž byly zahrnuty p. p. č.
1669/19 a jižní část p. p. č. 1669/1 až po okraj ochranného pásma el. vedení VN. V případě zbývajících parcel požadavku vyhověno nebylo. Důvodem byla mimo jiné existence již zmiňovaného el. vedení VN a dále pak
skutečnost, že se jedná o pozemky v území bez odpovídajícího dopravního přístupu na nejkvalitnějších zemědělských půdách.
1.12 Ing. B. Syrový – písemnost ze dne 12. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva –
číslo parcely: 505/70, číslo listu vlastnictví a název katastrálního území podle
katastru nemovitostí: 669. Vymezení území dotčeného námitkou: Lokalita křížení D8 a siln. III/2472 – směr Chotěšov. Text námitky – jakým způsobem budu
dotčen: Dotčený pozemek MÚK. Podávám námitku, jako vlastník pozemku č.
505/70, který je dotčen návrhem výstavby MÚK na D8, v místě křížení se silnicí
III/2472 (v ÚP index 13). Jedná se o ornou půdu a jako vlastník nesouhlasím se
změnou na dopravní plochu, navrženou pro mimoúrovňovou dálniční křižovatku, která by dále navazovala na truckcentrum. Odůvodnění uplatněné námitky:
Návrh této MÚK nerespektuje nejmenší dovolenou vzdálenost nově budovaných MÚK na dálnici. Nejmenší vzdálenosti nově budovaných křižovatek na
komunikacích, umístění a uspořádání křižovatek obsahuje závazná ČSN
736102 a bližší podrobnosti jsou uvedeny v doporučených ČSN 736101.
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Dle výše uvedených norem je nejmenší vzdálenost nově budovaných MÚK na
dálnici 4 km. Tu lze snížit pouze v blízkosti větších sídelních útvarů nebo rozsáhlých průmyslových aglomerací, ale to se netýká této lokality. Vzhledem
k tomu, že vzdálenost navrhované MÚK v km cca 39,1 a stávající MÚK Doksany v km 35,4 nerespektuje nejmenší vzdálenost danou normou a navrhovaná
křižovatka neřeší plošnou obsluhu území větších sídelních útvarů nebo rozsáhlých průmyslových aglomerací, nesplňuje navrhovaná MÚK požadavky na její
umístění v ÚP. Navíc je umístění MÚK a navazujícího truck centra na návětrné
straně od sídla a jejich umístění by zapříčinilo další nadměrný nárůst dopravy i
přes městys Brozany n.O. Nutno upozornit na tu skutečnost, že další dvě MÚK
jsou v prostoru trojměstí Litoměřice Lovosice Terezín, vzdálené cca 7 a 10 km a
cca 5 km je vzdálena dálniční odpočívka s kapacitním parkovištěm. Proto je návrh na umístění MÚK a truck centra (v ÚP index 13 a 15) velmi nevhodné a
s ohledem na ochranu ŽP nežádoucí.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje. Pisatel nesouhlasí s výstavbou dálničního sjezdu. Návrh na jeho vybudování byl z návrhu územního plánu na základě výsledků společného jednání
vypuštěn.
1.13 Manželé Smolovi – společná písemnost ze dne 12. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu
městyse Brozany nad Ohří. Vymezení území dotčeného námitkou: dílce, Z5.
Číslo parcely: 53/2, 474, Číslo listu vlastnictví: 447. Situace: Náš pozemek přímo navazuje na dosavadní polní cestu ve směru od lávky, v místě, kde se napojuje v ulici Na Dílcích. Odůvodnění uplatněné námitky: Nesouhlasíme tímto
s plánovanou stavbou silnice a zástavbou v doposud klidné lokalitě místně nazývanou na dílcích. Jedná se o území s nejvyšší kvalitou orné půdy – 1 třídy
ochrany, kterou je možné vyjmout ze ZPF jen zcela výjimečně (dle MP
OOLP/1067/96). Tyto pozemky, které jsou v současné době řádně obdělávané,
budou muset být vyjmuty ze ZPF a znehodnoceny zástavbou. Plánovaná silnice
umožní provoz motorových vozidel, která si tak budou zkracovat cestu při průjezdu obcí a budou vyjíždět v naší ulici. Obáváme se zhoršené bezpečnosti a
kvality bydlení způsobené zvýšením dopravním provozem, hlukem a emisemi
projíždějících vozidel. Kvalitu ovzduší, už takhle v zimním období dost hroznou,
dále bude zhoršovat kouř z topenišť nově postavených domů. Také lze očekávat výrazný pokles hladiny spodní vody. Již dnes mají někteří spoluobčané problémy s poklesem hladiny ve studních v důsledku dlouhotrvajícího sucha.
S výstavbou nové čtvrti v těsném sousedství (stavební činnost, výrazně vyšší
odběr spodní vody), lze očekávat, že voda z našich studní zmizí docela.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se nevyhovuje.
Připomínka směřuje proti návrhu zastavitelné plochy Z5, v níž pisatelé
nejsou vlastníky pozemků. Návrh této plochy je převzatý z dokumentace
územního plánu sídelního útvaru Brozany a pro plochu již byla zpracována územní studie a projektová dokumentace na komunikaci. Navržená
koncepce reaguje na poptávku po stavebních pozemcích v území a zohledňuje potenciál obce související s možností jejího rozvoje, který je ve
veřejném zájmu městyse.
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1.14 H. Smolová – písemnost ze dne 12. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu
městyse Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva, číslo parcely: 62/4, název katastrálního území podle katastru nemovitostí Brozany nad Ohří; vymezení území dotčeného námitkou: sady – č. parcely
62/4, 62/1. Situace: Můj pozemek sousedí s pozemkem manželů Junkových č.
parcely 62/1 a oba pozemky patří naší rodině již řadu let. Vždy byly nedílnou
součástí domu a pozemků náležejících k domu č. 17 v Brozanech. Oba pozemky nyní využíváme společně a i přestože již došlo k majetkovému rozdělení,
hodláme tak činit i v budoucnosti. Dotčené pozemky umožňují přímé spojení
s našimi domy a společné využívání obou pozemků v interní klidové zóně.
Odůvodnění uplatněné námitky: Nesouhlasím tímto s plánovanou stavbou silnice a zástavbou rodinnými domy v těsném sousedství mého pozemku a žádám
o její vyřazení z ÚP, z důvodu výrazně negativního ovlivnění možnosti využívat
nadále plnohodnotně svůj pozemek, znemožnění přístupu na navazující pozemek č. parcely 62/1 a k narušení soukromí a zhoršené kvality bydlení způsobené hlukem, zvýšeným dopravním provozem a zástavbou“.
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje
pouze částečně. Návrh komunikace obsluhující zastavitelné území uvnitř
plochy veřejného prostranství (PV) byl z územního plánu vypuštěn. Pozemek je nyní součástí plochy přestavby P3, jejíž vlastní uspořádání – vnitřní využití je podmíněno zpracováním územní studie, která prověří návrh
urbanistické koncepce včetně řešení dopravní a technické infrastruktury.
Vlastní návrh plochy přestavby P3 zůstává v územním plánu zachován,
protože se jedná o plochu proluky uvnitř zastavěného území určenou
max. 6 RD. Její návrh odpovídá cílům a úkolům územního plánování uvedeným v §§18 a 19 stavebního zákona, podle kterých územní plánování
chrání volnou krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a
s ohledem na to pak určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků.
1.15 M. Havlíková – písemnost ze dne 13. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany n. Ohří. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: dálniční sjezd. Text připomínky: lokalita
Z13 MUK D8, Z15 truckcentrum. Nesouhlasím s vybudováním dálničního sjezdu
a truckcentra. Odůvodnění: Negativně ovlivní životní prostředí. Neúnosně se
zvýší provoz hlavně kamiónů. Tento projekt také předpokládá 30 ha orné půdy 1.
třídy ochrany.“
Vyhodnocení: Uplatněné připomínce se vyhovuje. Pisatelka nesouhlasí
s výstavbou dálničního sjezdu (plocha Z13) a s návrhem na plochy Z15 určené pro truckcentrum. Návrh obou ploch byl z návrhu územního plánu na
základě výsledků společného jednání vypuštěn.
1.16 Spolek Brozany, z.s. – písemnost ze dne 9. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Městys Brozany nad Ohří. Popis
nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Lokalita Z17 návrhu územního
plánu – cyklostezka. Text připomínky: Nesouhlasíme se záborem 0,4 ha lesa pro
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plochy veřejných prostranství. Odůvodnění: Na území Brozan nad Ohří je vysoce
podprůměrné zastoupení lesa a to 4,4 % (64ha). Les slouží jako oblíbená odpočinková zóna pro občany Brozan. Rozloha lesa je příliš malá na to, aby bylo nutno vyjmout 0,4 ha lesa z lesního fondu a vybudovat izolovanou cyklostezku bez
návaznosti na další cyklostezky. Navrhujeme zpevnit stávající cesty v lese bez
nutnosti další fragmentace lesní plochy. Měli bychom chránit každý metr lesa
v době, kdy dochází ke zvyšování teploty v létě a snížení srážek.“
Vyhodnocení: Připomínce namítající vymezení návrhu na vedení cyklostezky v části na lesních pozemcích se nevyhovuje. Jedná se o minimální zásah
do lesních pozemků, který byl s dotčenými orgány projednán kladně. Záměrem úřadu je zajistit propojení cyklostezek mezi kempem a městysem.
Tento záměr není v rozporu argumentem pisatele, že les slouží jako odpočinková zóna, naopak toto využití podporuje.
1.17 Spolek Brozany, z.s. – písemnost ze dne 9. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Městys Brozany nad Ohří. Popis
nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Lokalita Z13 MUK D8, Z15 Truckcentrum. Text připomínky: Nesouhlasíme s výstavbou mimoúrovňové křižovatky
D8 a s výstavbou dálniční odpočívky (truckcentra). Odůvodnění: Tyto projekty
představují ekologickou, dopravní a hlukovou zátěž pro městys. Stavba MÚK a
navazujícího truck centra by zapříčinila další nadměrný nárůst dopravy přes městys Brozany n.O. Nesouhlasíme s tím, že nová mimoúrovňová křižovatka D8 je
navržena v UP s cílem zlepšení dopravní obslužnosti území (tak jak je uvedeno
v textové části UP). Celý projekt včetně cihelny a výrobní zóny představuje zábor
30 ha orné půdy třídy ochrany 1. Zábor orné půdy není v souladu s bodem 14
strany 49 textové části (Kap. 1 ZUR UK). Návrh této MÚK nerespektuje nejmenší
dovolenou vzájemnou vzdálenost nově budovaných MÚK na dálnici.“
Vyhodnocení: Připomínce uplatněné proti návrhu výstavby mimoúrovňové
křižovatky na dálnici D8 a proti výstavbě truckcentra se vyhovuje. Návrh
obou ploch byl z návrhu územního plánu na základě výsledků společného
jednání vypuštěn.
1.18 Spolek Brozany, z.s. – písemnost ze dne 6. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Městys Brozany nad Ohří. Popis
nebo vymezení území dotčeného připomínkou: stráň nad hřbitovem, regionální
biokoridor Z26, Z27. Text připomínky: Připomínka proti výstavbě rodinných domů
v lokalitě na stráni nad hřbitovem. V této oblasti v těsném sousedství plánované
zástavby se nachází regionální biokoridor (Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) umožňující migraci zvěře v lese. Chystanou zástavbou pozbývá
možnost plnit svoji funkci, neboť bude odříznut od okolní krajiny a obklopen domy
a ploty pro migraci a život volně žijících zvířat nepoužitelný. Jedná se o výjimečnou lokalitu stepního charakteru, o kterou pečují členové Spolku Brozany a kde
se nachází stanoviště vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů:
Kozinec bezlodyžný, silně ohrožený; kozinec rakouský, silně ohrožený; hlaváček
jarní, ohrožený; rozrazil rakouský, červený seznam; sklípánek pontický, raritní
druh. Odůvodnění: Lze důvodně očekávat, že plánovaná zástavba v těsné blízkosti biotopu s tak vzácnými druhy rostlin živočichů působí jejich ohrožení až zánik. V blízkosti hrany srázu je podloží nestabilní, stráň se každým rokem kus po
kuse odtrhává a odpadává dolů. Obáváme se, že rušnou stavební činností a zvýšenou zátěží může dojít k narušení stability podloží, sesuvu a tím k ohrožení nové výstavby a majetku obyvatel a to i těch, kteří již bydlí dole pod strání. Dále pak
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přinejmenším k sesuvu biokoridoru, který vede po hraně srázu. Rozšířený
ochranný pás zeleně navazující na biokoridor, může sloužit občanům i nadále
k procházkám, relaxaci a jako oblíbené vyhlídkové místo. Také s ohledem na to,
že volně přístupných přírodních ploch zeleně podle návrhu ÚP výrazně ubude.
Zároveň nebude ohroženo životní prostředí pro stávající chráněné druhy rostlin a
živočichů a migrující zvěři zůstane volný přístup a průchod biokoridorem.“
Vyhodnocení: Připomínce uplatněné proti návrhu výstavby rodinných domů v lokalitě označené pisatelem jako lokalita na stráni nad hřbitovem –
plochy Z26 a Z27 se částečně vyhovuje s tím, že na základě výsledků společného jednání došlo k vypuštění plochy Z26. Plocha Z27 zůstala
v územním plánu zachována jako jeden z mála návrhů nacházejících se
mimo záplavové území toku Ohře, které zasahuje cca 80 % jejího území, a
kde je možné v návaznosti na existující veřejnou infrastrukturu zahájit výstavbu bez podmínky vybudování protipovodňových opatření. Využití plochy je s ohledem k možnému dopadu na krajinný ráz podmíněno zpracováním územní studie, která společně s definovanými prostorovými podmínkami využití území navrhne opatření k eliminaci tohoto vlivu.
1.19 Paní M. Pojerová – písemnost ze dne 9. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Městys Brozany nad Ohří. Popis
nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Lokalita Z18, chatová a zahrádkářská oblast Hostěnice. Text připomínky: Nesouhlasím se zařazením chatové a
zahrádkářské oblasti do územního plánu. Odůvodnění: Tento projekt představuje
ekologickou a dopravní zátěž pro Hostěnice. V obci není kanalizace. Komunikace
z Hostěnic do Brozan nevyhovuje navýšeným dopravním nárokům. Dojde
k vynětí 2, 8 ha orné půdy z půdního fondu. Zastupitelstvo by mělo preferovat
zvýšení trvale bydlících občanů v obci Hostěnice a tím zajistit možnost vybudování kanalizace.“
Vyhodnocení: Připomínce uplatněné proti návrhu plochy Z18 se vyhovuje
s tím, že návrh na rozvoj chatové a zahrádkářské oblasti byl z územního
plánu na základě výsledků společného jednání vypuštěn. Z plochy Z18 tak
zůstal zachován pouze nezbytný návrh plochy veřejného prostranství souvisejícího se stávajícím nepobytovým rekreačním využíváním řeky (návrh
na rozšíření příjezdové místní komunikace a možnost vybudování sezónního zařízení a zázemí – občerstvení, sezónní parkování).
1.20 Pan J. Šruma – písemnost ze dne 13. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu Městys Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: 1714/3, 1710/2; číslo listu vlastnictví a název katastrálního
území podle katastru nemovitostí: 278; vymezení území dotčeného námitkou:
k.ú. Brozany n.O. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Vznáším námitku k navrženému územnímu plánu městyse Brozany n.O. týkající se části plochy
přestavby P3, konkrétně navrhované příjezdové komunikace vedoucí za parc. č.
53/4. Navrhovaná komunikace výrazně ovlivní kvalitu bydlení v této lokalitě, zvýší
prašnost a hlučnost. Pozemky, kterých se navrhovaná změna týká pozbudou
funkčnosti zahrad a odpočinkových zón a negativně ovlivní životní prostředí této
lokality. Z těchto důvodů nesouhlasím s takto navrhovanou změnou územního
plánu. Odůvodnění uplatněné námitky: Navrhovaná komunikace negativně ovlivní kvalitu bydlení v této lokalitě a to z hlediska zvýšení hlučnosti, prašnosti, neboť
automobilová doprava se v tomto úseku mnohonásobně zvýší.“
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Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního
zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje. Po identifikaci pozemkové parcely č. 53/4 v k.ú. Brozany nad Ohří v katastru nemovitostí je zřejmé, že připomínka byla směřována proti návrhu komunikace
vedoucí za p. p. č. 53/4, která byla uvnitř plochy P3 vymezena jako plocha
veřejného prostranství (PV). Návrh komunikace obsluhující zastavitelné
území uvnitř plochy byl z územního plánu vypuštěn s tím, že prověření jejího vnitřního uspořádání a využití je podmíněno zpracováním územní studie. Vlastní návrh plochy přestavby P3 zůstává v územním plánu zachován,
protože se jedná o plochu proluky uvnitř zastavěného území určenou max.
6 RD. Její návrh odpovídá cílům a úkolům územního plánování uvedeným v
§§18 a 19 stavebního zákona, podle kterých územní plánování chrání volnou krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem
na to pak určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
1.21 Pan J. Šruma – písemnost ze dne 13. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu Městys Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: 1714/3, 1710/2; číslo listu vlastnictví a název katastrálního
území podle katastru nemovitostí: 278; vymezení území dotčeného námitkou:
k.ú. Brozany n.O. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Vznáším námitku k navrženému územnímu plánu městyse Brozany n.O. týkající se části plochy
přestavby Z5, a to k celkové navrhované zastavěnosti tohoto území. Navrhovaná
zastavěnost tohoto území výrazně zvýší hlučnost a prašnost stávající lokality a
pozemky, kterých se změna Z5 týká, ztratí funkci zahrad. Změna prakticky zničí
klidovou zónu v této oblasti a negativně ovlivní kvalitu bydlení stávajících obyvatel. Z těchto důvodů nesouhlasím s takto navrhovanou změnou územního plánu.
Odůvodnění: Navrhovaná změna Z5 se negativně dotkne životního prostředí, jak
v prostoru mlýnského náhonu, který je biologicky významným prvkem, tak kvality
bydlení stávajících obyvatel.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního
zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, která je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se nevyhovuje.
Nesouhlas směřuje proti návrhu zastavitelné plochy Z5, přičemž pozemky
uváděné v písemnosti pisatele, jejichž je spoluvlastníkem, se nacházejí
v jejím přímém sousedství. Plocha Z5 je plochou převzatou z dokumentace
územního plánu sídelního útvaru Brozany. Plocha Z5 zůstane v územním
plánu Brozany nad Ohří zachována. Pro její využití již byla zpracována
územní studie a dále projektová dokumentace na komunikaci. Navržená
koncepce reaguje na poptávku po stavebních pozemcích v území a zohledňuje potenciál obce související s možností jejího rozvoje, který je ve veřejném zájmu městyse.
1.22 Paní E. Kučerová - písemnost ze dne 13. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu Městys Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: 1714/3, 1710/2; číslo listu vlastnictví a název katastrálního
území podle katastru nemovitostí: 278; vymezení území dotčeného námitkou:
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k.ú. Brozany n.O. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Vznáším námitku k navrženému územnímu plánu městyse Brozany n.O. týkající se plochy přestavby Z5 a to k celkové navrhované zastavěnosti území. Navrhovaná zastavěnost tohoto území výrazně zvýší hlučnost a prašnost stávající lokality a pozemky,
kterých se změna Z5 týká, ztratí stávající funkci zahrad. Změna prakticky zničí
klidovou zónu této oblasti a negativně ovlivní bydlení stávajících obyvatel.
Z těchto důvodů nesouhlasím s takto navrhovanou změnou územního plánu.
Odůvodnění: Navrhovaná změna Z5 se negativně dotkne životního prostředí, jak
v prostoru mlýnského náhonu, který je biologicky významným prvkem, tak kvality
bydlení stávajících obyvatel.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního
zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, která je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se nevyhovuje.
Nesouhlas směřuje proti návrhu zastavitelné plochy Z5, přičemž pozemky
uváděné v písemnosti pisatele, jejichž je spoluvlastníkem, se nacházejí
v jejím přímém sousedství. Plocha Z5 je plochou převzatou z dokumentace
územního plánu sídelního útvaru Brozany. Plocha Z5 zůstane v územním
plánu Brozany nad Ohří zachována. Pro její využití již byla zpracována
územní studie a dále projektová dokumentace na komunikaci. Navržená
koncepce reaguje na poptávku po stavebních pozemcích v území a zohledňuje potenciál obce související s možností jejího rozvoje, který je ve veřejném zájmu městyse.
1.23 Paní E. Kučerová - písemnost ze dne 13. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu Městys Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: 1714/3, 1710/2; číslo listu vlastnictví a název katastrálního
území podle katastru nemovitostí: 278; vymezení území dotčeného námitkou:
k.ú. Brozany n.O. Text námitky – jakým způsobem budu dotčen: Vznáším námitku k navrženému územnímu plánu městyse Brozany n.O. týkající se části plochy
přestavby P3, konkrétně navrhované příjezdové komunikace vedoucí za parc. č.
53/4. Navrhovaná komunikace výrazně ovlivní kvalitu bydlení v této lokalitě, zvýší
prašnost a hlučnost. Pozemky, kterých se navrhovaná změna týká pozbudou
funkčnosti zahrad a odpočinkový
ch zón a negativně ovlivní životní prostředí této lokality. Z těchto důvodů nesouhlasím s takto navrhovanou změnou územního plánu. Odůvodnění uplatněné
námitky: Navrhovaná komunikace negativně ovlivní kvalitu bydlení v této lokalitě
a to z hlediska zvýšení hlučnosti, prašnosti, neboť automobilová doprava se
v tomto úseku mnohonásobně zvýší.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního
zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, která je ve smyslu
tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se nevyhovuje.
Nesouhlas směřuje proti návrhu zastavitelné plochy Z5, přičemž pozemky
uváděné v písemnosti pisatelky, jejichž je spoluvlastníkem se nacházejí
v jejím přímém sousedství. Plocha Z5 je plochou převzatou z dokumentace
územního plánu sídelního útvaru Brozany. Plocha Z5 zůstane v územním
plánu Brozany nad Ohří zachována. Pro její využití již byla zpracována
územní studie a dále projektová dokumentace na komunikaci. Navržená
koncepce reaguje na poptávku po stavebních pozemcích v území a zohledňuje potenciál obce související s možností jejího rozvoje, který je ve veřejném zájmu městyse.
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2.PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ podle
§ 50 odst. (3) stavebního zákona mimo zákonem stanovenou lhůtu:
2.1 J. Mišani, Ing. R. Havlíčková – společná písemnost ze dne 24. 6. 2019
Citace: „Žádost o změnu územního plánu. Žádáme o změnu územního plánu:
název územního plánu - Územní plán Brozany nad Ohří, Název obce (města) Brozany nad Ohří. V katastrálním území Brozany nad Ohří, na pozemcích parcelní číslo 822/44, výměra 3160 m2, z funkční plochy původní orná půda, na
funkční plochu navrhovanou - stavební parcela, za účelem výstavby RD. O
změnu žádáme z těchto důvodů: zanesení záměru výstavby RD do územního
plánu.“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty požadující zařazení výše uvedeného pozemku do ploch pro
výstavbu RD. Pořizovatel se touto připomínkou přesto zabýval a konstatuje, že připomínce se nevyhovuje. Předmětný pozemek je v územním plánu
součástí návrhu zastavitelné plochy Z8 určené pro umístění veřejné infrastruktury podle § 2 písmene k), odst. 3 stavebního zákona s návrhem
na umístění staveb občanského vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a
pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a
péči o rodinu. Záměrem městyse je v území chráněném protipovodňovými
opatřeními, po jejich vybudování, umístit školské zařízení a jeho zázemí
pro obec Brozany nad Ohří včetně spádové oblasti okolních obcí s prostorovou i budoucí funkční vazbou na sportovní areál v území chráněném
PPO. Pro úplnost konstatujeme, že pozemek je se hlediska (bonitovaných
půdně ekologických jednotek) BPEJ evidovaných v katastru nemovitostí
nachází na nejkvalitnějších zemědělských půdách (ZPF). Z pohledu
ochrany ZPF, nelze návrh na vymezení plochy pro bydlení považovat za
nezbytný, neboť podle § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF,
ve znění pozdějších předpisů, lze pozemky na nejkvalitnějších zemědělských půdách odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
2.2 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Mimoúrovňová křižovatka Z13. Text
připomínky: Mám výhrady a nesouhlasím s výstavbou MÚK (Z13) se všemi souvisejícími službami a přípojnými stavbami (činnostmi) Z12, Z15, Z16, která by
měla přímou návaznost na dopravu do Brozany. Nesouhlasím s nadřazováním
důležitosti existence MÚK pro ostatní projekty v návrhu ÚP, zejména podmiňující
uváděnou podmínku pro novou bytovou výstavbu (12x). Odůvodnění: Výhrada
k MÚK a související služba trakcentra byla již uvedena při veřejném projednávání
návrhu ÚP v r. 2013 (?). MÚK nebude přínosem po rozvoj obslužnosti území a
zlepšení, ale naopak způsobí značnou zátěž pro celý Městys Brozany. Bude
ohrožovat přímým i nepřímým hlukem a pohybem vozidel obyvatele Brozany, poškozovat statiku nemovitostí zvýšeným pohybem vozidel nad 10 tun. Na podporu
tohoto tvrzení je možno doložit citaci z ÚP, kde je uvedeno, že se předpokládá
realizace kompenzačních opatření z hlediska jejich možných negativních vlivů na
ovzduší, hluk a krajinný ráz..(str.48). Ze zkušeností jiných podobných stanovišť u
MÚK je k zamyšlení, že při kumulaci stojících vozidel (kamionů) a vyplývající odpočinek a pohyb jejich osádek mimo truckcentrum směrem do Brozan může být
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potenciálním rizikem pro zvýšenou kriminalitu. Návrh ÚP uvádí rozporné údaje
v upřednostňování zařazení MÚK. Politika územního rozvoje ČR (str. 46)
v rozvojové ose OS2 nezahrnuje žádné úkoly pro územní plánování v této lokalizaci. Naopak v ÚP se navrhuje doplnění křižovatky s odpočívkou. Kompromisní
řešení by mohlo být naplánování pouze sjezdu z D8 a odpočívku (trackcentrum),
mimo sjezdu přímo na komunikaci Brozany – Chotěšov. Popř. jen pro manipulační sjezd ŘSD nebo mimořádné situace (živelná pohroma, evakuace). Výstavbou MÚK a souvisejících služeb se jedná i o zábor ZPF nejvyšší kvality Z13 – 4,9
ha, Z12 – 6 ha, Z15 – 6,7 ha, celkem 17,6 ha.“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty vyjadřující nesouhlas s návrhem mimoúrovňové křižovatky Z13 a
všemi souvisejícími a navazujícími plochami Z12, Z15 a Z16. Pořizovatel se
touto připomínkou přesto zabýval a konstatuje, že připomínce se částečně
vyhovuje, a to v rozsahu dle dále uvedeného textu. Návrh zastavitelných
ploch Z12 – výroba a skladování ve vazbě na D8 (VP); Z13 – mimoúrovňová
křižovatka MÚK D8 (DI-S) a Z15 - dálniční odpočívka (truckcentrum DI-S),
byly z územního plánu na základě výsledků společného jednání vypuštěny.
Plocha Z16 určená pro výstavbu RD zůstane v územním plánu zachována,
neboť se nejednalo o plochu podmíněnou výstavbou MÚK D8, jak pisatel
mylně uvádí, ale o plochu podmíněnou realizací místní komunikace.
2.3 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Výroba, skladování ve vazbě na D8 –
Z12 Text připomínky: Nesouhlasím s návrhem v ÚP pro prostor pro výrobu a
skladování Z-12. Odůvodnění: Výhradou k MÚK a trackcentru je logické odmítnout i projekt Z12. V kumulaci MUK a trakcentra bude projekt Z12 ohrožovat Brozany přímým i nepřímým hlukem a pohybem vozidel obyvatele Brozan, poškozovat statiku nemovitostí zvýšeným pohybem vozidel nad 10 tun. Na podporu tohoto tvrzení je možno doložit citaci z ÚP, kde je uvedeno,..že se předpokládá realizace kompenzačních opatření z hlediska jejich možných negativních vlivů na
ovzduší, hluk i krajinný ráz(str. 48). Zdůvodnění projektu k zajištění pracovních
příležitostí je irelevantní z hlediska možného počtu pracovních sil s ohledem na
přímé dopady projektu MÚK. Výstavbou projektu Z12 by se zároveň jednalo i o
ZPF nejvyšší kvality Z12 – 6 ha.“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty vyjadřující nesouhlas s návrhem plochy Z12 – výroba a skladování
ve vazbě na D8 (VP). Pořizovatel se touto připomínkou přesto zabýval a
konstatuje, že připomínce proti návrhu plochy Z12, která byla i součástí
dalšího, výše uvedeného podání pisatele se na základě výsledků společného jednání vyhovuje - plocha Z12 byla z územního plánu vypuštěna.
2.4 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Trakcentrum – Z 15. Text připomínky:
Nesouhlasím s výstavbou Trakcentra (Z15) při MÚK (Z13). Odůvodnění: Výhrada
k trancentru jako i MÚK byla již uvedena při veřejném projednání návrhu ÚP
v roce 2013. Trakcentrum bude ohrožovat přímým i nepřímým hlukem a pohybem vozidel obyvatele Brozan, poškozovat statiku nemovitostí zvýšeným pohybem vozidel nad 10 tun. Na zamyšlení jsou i odtokové poměry směrem na Bro142

zany, zejména při nevsakujícího povrchu přilehlých komunikací. Na podporu tohoto tvrzení je možno doložit citací z ÚP, kde je uvedeno, že se předpokládá realizace kompenzačních opatření z hlediska jejich možných negativních vvů na
ovzduší, hluk i krajinný ráz (str. 48). Ze zkušeností jiných podobných stanovišť u
MÚK je k zamyšlení, že při kumulaci stojících vozidel (kamionů) a vyplývající odpočinek a pohyb jejich osádek mimo trakcentrum směrem do Brozany může být
potenciálním rizikem pro zvýšenou kriminalitu. Kompromisní řešení by mohlo být
naplánování odpočívky (trakcentra) přímo u sjezdu u dálnice D8, mimo sjezdu na
komunikaci Brozany – Chotěšov. Výstavbou trakcentra by se jednalo i o ZPF nejvyšší kvality Z15 – 6,7 ha.“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty vyjadřující nesouhlas s návrhem plochy Z15 - dálniční odpočívka
(truckcentrum DI-S). Pořizovatel se touto připomínkou přesto zabýval a
konstatuje, že připomínce proti návrhu plochy Z15, která byla i součástí
dalšího, výše uvedeného podání pisatele se na základě výsledků společného jednání vyhovuje - plocha Z15 byla z územního plánu vypuštěna.
2.5 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Rodinné domy – Z24. Text připomínky:
Nesouhlasím s vymezením nové zastavitelné plochy Z24, BI pro výstavbu 20 RD.
Navrhuji vyjmout z ÚP. Odůvodnění: V návrhu ÚP je vymezeno pro Brozany celkem 146 ploch pro rodinné domy, z toho ve 2. Etapě 20 RD. Všechny plochy
RD) jsou (vyjma 3 lokalit – Z2, Z3, Z4 – 7RD) jsou všechny podmíněny buď výstavbou MUK – Z13, nebo realizací PPO, nebo zpracováním územní studie, což
výrazně ovlivní i časovou realizaci záměrů. Vzhledem k velké plošné zastavěnosti – kumulaci dopravní obslužnosti při příjezdu z ploch severně směr Chotěšov
(Z26, Z27, Z23, Z24) cekem 78 RD, navrhuji vyřadit lokalitu Z24 (ve 2.etapě 20
RD). Zároveň by došlo k ochraně a uvolnění dalšího prostoru pro navrhovaný regionální biokoridor (RK 617/BZ-06-BZ 07). Vycházím z požadavku ÚP v kapitole
Plochy a koridory územního systému ekologické stability str. 54 bod 3) zejména
je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití zemí,
které by v budoucnu znemožnily souvislé propojení biokoridorem.. Etapizaci zástavby bych naopak navrhoval u parcel Z26 a Z27 (požadavek ÚP str. 60, bod f).“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty. Pořizovatel se touto připomínkou přesto zabýval a konstatuje, že
připomínce proti návrhu plochy Z24 určené pro výstavbu RD (BI). Připomínce se na základě výsledků společného jednání vyhovuje - plocha Z24
byla z územního plánu vypuštěna.
2.6 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Pěší – cyklostezka – Z17. Text připomínky: Prodloužení cyklostezky – Z17 – doplnění do ÚP. Odůvodnění: Dojde
k podpoření požadavku ÚP v rámci Republikových priorit str. 46, bod 22 Vytvářet
podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu…V návaznosti na Strategický rozvojový plán městyse z roku 2012 str. 44,
p.č. 26 navrhuji doplnit prodloužení cyklostezky Z17 do Hostěnic s trasou podél
stávající polní asfaltové cesty přímo do Hostěnic nebo přes Kliment. Může zároveň navazovat na projekt Z20 – lávka Hostěnice, přes Ohři do Píst, a na turistic143

kou trasu (červené značení) směr Brozany – Břežany. Případné odklonění z lesa
ve směru na kemp Loužek by mohlo dojít k ochraně lesa a lesní plochy v úspoře
0,4275 ha, i když podle ÚP tento zábor nebude mít významný vliv na lesní hospodářství.“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty vyjadřující požadavek na prodloužení cyklostezky Z17 do Hostěnic.
Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a projektantem územního
plánu dodává, že návrh na vybudování cyklostezky označený jako Z17 byl
v projednávaném návrhu územního plánu ke společnému jednání již
v souladu s požadavkem uplatněným ze strany pisatele, protože cyklostezka dále navazuje a pokračuje po stávajících účelových komunikacích pod
dálnicí D8 kolem navržené ČOV až do Hostěnic.
2.7 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Malá vodní elektrárna – MVE Brozany. Text připomínky: MVE Brozany II – doplnění do ÚP. Odůvodnění:
V návaznosti na Strategický rozvojový plán městyse z roku 2012, str. 41, p.č. 24
navrhuji doplnit výstavbu MVE Brozany II. v dolní části Mlýnské strouhy. Uvést
toto v popisné části 1) Komplexního zdůvodnění přijatého řešení na str. 62-70,
vč. zmínění o provozované MVE Brozany I. u budovy Obecního úřadu (výkon –
kapacita?). Uvedení MVE I a II v ÚP zároveň předurčuje hydrologické a provozní požadavky pro jejich existenci při eventuálním vzniku nového vodního díla
(MVE) na jezu Hostěnice – Písty jiného provozovatele (viz. odvolávky na Stanoviska krajského úřadu podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny ve správním řízení). Přesnější informace a dokumentace je k tomu
k dispozici na Městysu.“
Vyhodnocení: Uplatněné připomínce bylo vyhověno. Předpokládá se, že
MVE Brozany II bude součástí protipovodňových opatření, která mohou
sloužit i pro zadržení vody v krajině, komunikačnímu propojení či jako
MVE. V tomto smyslu byla provedena úprava textové části výroku i odůvodnění, která byla pořizovatelem s ohledem na její charakter vyhodnocena jako nepodstatná.
2.8 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Dostavba FVE – Z11. Text připomínky: Nesouhlasím s dostavbou FVE – Z11. Navrhuji vyjmout z ÚP. Odůvodnění:
Výstavba FVE způsobí další plošné zabrání výborné půdy (ZPF) I.kat. v celkové
ploše 2,9 ha. Potenciální lokalita vynechání volné plochy mezi stávajícími stanovišti FVE naopak umožní nadále aktivní zemědělskou výrobu a vyvolá úvahu
o možnosti vzniku lokálního biokoridoru (LK) nebo lokálního biocentra (LC). Vycházím z požadavku ÚP v kapitole Plochy a koridory územního systému ekologické stability str. 54 bod 3) zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před
zástavbou či změnami ve využití území, které by v budoucnu znemožnily souvislé propojení biokoridorem.“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty. Pořizovatel se touto připomínkou přesto zabýval a konstatuje,
že připomínce proti návrhu plochy Z11 – dostavba FVE, se vyhovuje. Připomínce se na základě výsledků společného jednání vyhovuje - plocha
Z11 byla z územního plánu vypuštěna.
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2.9 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Transformace zem. areálu na služby
– P2. Text připomínky: Brownfield na RD, byty – P2 – doplnění do ÚP. Odůvodnění: Podle požadavku ÚP Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo
zanedbaných areálů a ploch typu brownfield. Rozvojem bytové výstavby na severní části Městysu by došlo k rovnoměrnější zástavbě v Městysu a případně i
lepší dopravní propustnosti. Vedle zamýšleného areálu pro tichou výrobu, by
došlo k rozšíření rezervy pro RD (pro 2.etapu).“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty vyjadřující požadavek na úpravu textu – doplnění možnosti bytové
výstavby - RD do plochy přestavby P2. Pořizovatel se touto připomínkou
přesto zabýval a společně s určeným zastupitelem a projektantem územního plánu konstatují, že návrh na určení plochy P2 k bydlení již
v projednávaném návrhu územního plánu ke společnému jednání byl
s požadavkem uplatněným ze strany pisatele. Plocha P2 je označena jako
plocha přestavby a z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití je zařazena do ploch smíšených obytných venkovských (SM-V) s převažující
účelem využití pro bydlení venkovského charakteru.
2.10 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 18. 8. 2019
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Popis nebo
vymezení území dotčeného připomínkou: Cihelna – Z14 Text připomínky: Nesouhlasím s výstavbou Cihelny - Z14, navrhuji vyjmout z ÚP. Odůvodnění:
Všechna doposud vydaná rozhodnutí a stanoviska pro využití ložiska Brozany
jsou již neplatná a pro tvorbu nového ÚP zcela irelevantní str. 67). Pominuly
důvody ochrany ložiska formou CHLÚ (str. 73). ÚP již neobsahuje žádné plochy
pro těžbu surovin v souladu s prioritou CHLÍ (str. 49). Městys již není vázán
žádnými předchozími rozhodnutími ve věci využití (blokace) pozemků pro těžbu
nerostů (str. 74). Zrušením projektu Cihelna Z14 z ÚP dojde o zachování celistvého ZPF ve výši 6 ha v 1. kat. a 2,9 ve 2.kat.“.“
Vyhodnocení: Jedná se o připomínku uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty. Pořizovatel se touto připomínkou vyjadřující nesouhlas
s návrhem plochy Z14 – výstavbu cihelny (VP) přesto zabýval a konstatuje, že připomínce se na základě výsledků společného jednání vyhovuje plocha Z14 byla z územního plánu vypuštěna.
2.11 Pan J. Šruma - písemnost bez uvedení data, evidovaná podatelnou úřadu
dne 19. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: 1714/3, 110/2; číslo listu vlastnictví: 278; vymezení území dotčeného
námitkou: k.ú. Brozany n/O. Text námitky: Vznáším námitku k navrženému
územnímu plánu městyse Brozany n. O. týkající se části plochy přestavby Z5,a to
k celkové navrhované zastavěnosti tohoto území. Navrhovaná zastavěnost tohoto území výrazně zvýší hlučnost a prašnost stávající lokality a pozemky, kterých
se změna Z5 týká, ztratí stávající funkci zahrad. Změna prakticky zničí klidovou
zónu této oblasti a negativně ovlivní bydlení stávajících obyvatel. Z těchto důvodů nesouhlasím s takto navrhovanou změnou územního plánu. Odůvodnění
uplatněné námitky: Navrhovaná změna Z5 se negativně dotkne životního pro145

středí, jak v prostoru mlýnského náhonu, který je biologicky významným prvkem,
tak kvality bydlení stávajících obyvatel.“
Vyhodnocení: Písemné podání je toliko připomínkou (nikoliv námitkou, neboť podle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona lze ve společném jednání
uplatňovat pouze připomínky), a to připomínkou uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty. Pořizovatel se touto připomínkou í přesto zabýval a
konstatuje, že nesouhlas směřuje proti návrhu zastavitelné plochy Z5, přičemž pozemky uváděné v písemnosti pisatele, jejichž je spoluvlastníkem,
se nacházejí v jejím přímém sousedství. Plocha Z5 je plochou převzatou
z dokumentace územního plánu sídelního útvaru Brozany. Připomínce se
nevyhovuje a plocha Z5 zůstane v územním plánu Brozany nad Ohří zachována. Pro její využití již byla zpracována územní studie a dále projektová
dokumentace na komunikaci. Navržená koncepce reaguje na poptávku po
stavebních pozemcích v území a zohledňuje potenciál obce související
s možností jejího rozvoje, který je ve veřejném zájmu městyse.
2.12 Pan J. Šruma - písemnost bez uvedení data, evidovaná podatelnou úřadu
dne 19. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely: 1714/3, 110/2; číslo listu vlastnictví: 278; vymezení území dotčeného
námitkou: k.ú. Brozany n/O. Text námitky: Vznáším námitku k navrženému
územnímu plánu městyse Brozany n.O týkající se části plochy přestavby P3,
konkrétně navrhované příjezdové komunikace vedoucí za parc. č. 53/4. Navrhovaná komunikace výrazně ovlivní kvalitu bydlení v této lokalitě, zvýší prašnost a
hlučnost. Pozemky, kterých se navrhovaná změna týká, pozbudou funkčnosti zahrad a odpočinkových zón a negativně ovlivní životní prostředí této lokality.
Z těchto důvodů nesouhlasím s takto navrhovanou změnou územního plánu.
Odůvodnění uplatněné námitky: Navrhovaná komunikace negativně ovlivní bydlení v této lokalitě a to z hlediska zvýšení hlučnosti, prašnosti, neboť automobilová doprava se v tomto úseku mnohonásobně zvýší.“
Vyhodnocení: Písemnosti uplatněné ve smyslu ust. § 50 odst. 3 stavebního
zákona ve společném jednání o návrhu územního plánu, je ve smyslu tohoto ustanovení pouze připomínkou, nikoliv námitkou, se vyhovuje. Po identifikaci pozemkové parcely č. 53/4 v k.ú. Brozany nad Ohří v katastru nemovitostí je zřejmé, že připomínka byla směřována proti návrhu komunikace
vedoucí za p. p. č. 53/4, která byla uvnitř plochy P3 vymezena jako plocha
veřejného prostranství (PV). Návrh komunikace obsluhující zastavitelné
území uvnitř plochy byl z územního plánu vypuštěn s tím, že prověření jejího vnitřního uspořádání a využití je podmíněno zpracováním územní studie. Vlastní návrh plochy přestavby P3 zůstává v územním plánu zachován,
protože se jedná o plochu proluky uvnitř zastavěného území určenou max.
6 RD. Její návrh odpovídá cílům a úkolům územního plánování uvedeným v
§§18 a 19 stavebního zákona, podle kterých územní plánování chrání volnou krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem
na to pak určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
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2.13 Pan J. Šruma - písemnost bez uvedení data, evidovaná podatelnou úřadu
dne 19. 8. 2019
Citace: „Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu územního plánu Brozany nad Ohří. Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva –
číslo parcely: 1714/3, 110/2; číslo listu vlastnictví: 278; vymezení území dotčeného námitkou: k.ú. Brozany n/O. Text námitky: Jsem proti zastavování lokality
Na dílcích, protože je to jediná, klidná oblast kde na půdě nejvyšší kvality mohou v klidu lidé obdělávat tyto pozemky. Chraňme tuto půdu pro příští generace.“
Vyhodnocení: Písemné podání je toliko připomínkou (nikoliv námitkou,
neboť podle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona lze ve společném jednání
uplatňovat pouze připomínky), a to připomínkou uplatněnou mimo stanovené procesní lhůty. Pořizovatel se touto připomínkou i přesto zabýval a
konstatuje, že nesouhlas směřuje proti návrhu zastavitelné plochy Z5, přičemž pozemky uváděné v písemnosti pisatele, jejichž je spoluvlastníkem,
se nacházejí v jejím přímém sousedství. Připomínka vyjadřující nesouhlas
„zastavování lokality Na dílcích“ je totožná s připomínkou uplatněnou a
uvedenou pod bodem 2.11 tohoto vypořádání a týká se návrhu zastavitelné plochy Z5. Plocha Z5 je plochou převzatou z dokumentace územního
plánu sídelního útvaru Brozany. Připomínce se nevyhovuje a plocha Z5
zůstane v územním plánu Brozany nad Ohří zachována. Pro její využití již
byla zpracována územní studie a dále projektová dokumentace na komunikaci. Navržená koncepce reaguje na poptávku po stavebních pozemcích
v území a zohledňuje potenciál obce související s možností jejího rozvoje,
který je ve veřejném zájmu městyse.
3.PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V ETAPĚ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
podle § 52 odst.(3) stavebního zákona :
3.1 Povodí Ohře, s.p. – písemnost ze dne 9. 8. 2021
Citace: „K Vašemu oznámení o projednání návrhu územního plánu Brozany nad
Ohří, které jsme obdrželi dne 26. července 2021, Vám sdělujeme:
1. Jedním z koncepčních materiálů, který musí být při rozvoji území uplatňován,
je Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR) schválený
usnesením vlády České republiky č. 1082 dne 21. prosince 2015 a vydaný
opatřením obecné povahy Ministerstvem zemědělství (OOP-ENV)
čj.90988/ENV/15 dne 22. prosince 2015.
V řešeném území se nachází Oblast s významným povodňovým rizikem
(OsVPR) OHL 01-Bohušovicko. V návrhu ÚP Brozany nad Ohří tato
problematika není zohledněna. PpZPR definuje pojem povodňové riziko.
Povodňové riziko je limitem využití území (4.1.121) a mí vazbu na územně
analytické podklady- jedná se o údaj o území dle přílohy č. 1 část A vyhlášky
č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., Limit je vyjadřován
omezováním a zákazy umísťování, případně rozšiřování takových aktivit
v ohrožených územích, kde byly vyhodnocena nepřijatelná míra povodňových
rizik nebo by mohl docházet ke zvyšování povodňových rizik. Cílem limitu je
dosáhnout trvalého odstranění nebo zmírnění nepříznivých účinků povodní na
lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost (viz.
Limity využití území, Ústav územního rozvoje, stav k 1. lednu 2021). Pro
snížení ploch v nepřijatelném riziku jsou v PpZPR navržena opatření
OHL217001 – Pořízení/změna územně plánovací dokumentace obcí
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(vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím
z důvodu ohrožení povodní) a OHL217002 – Využití výstupů povodňového
mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) v územním
plánování a rozhodování pro OsVPR. Funkční využití rozvojových ploch musí
odpovídat v tabulce uvedené přijatelné míře povodňového ohrožení.
Charakter staveb, druhy ploch
Bydlení
Smíšen plochy
Občanská vybavenost
Technická infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Výrobní plochy a sklady
Sport a hromadná rekreace
Lesy, zemědělská půda, zeleň

Přijatelná
ohrožení
Nízké
Nízké
Nízké
Nízké
Nízké
Nízké
Střední
Vysoké

Tuto problematiku je nutné do územního plánu zapracovat.
2. Návrh ÚP Brozany nad Ohří vymezuje zastavitelné plochy ve stanoveném
záplavovém území Ohře. Jejich využití je podmíněno realizací
protipovodňových opatření (PPO). Požadavek na realizaci PPO lze odůvodnit
potřebou ochrany pouze stávajících nemovitostí, nikoliv potřebou ochrany
rozvojových ploch. Z cílů výše uvedeného PpZPR vyplývá, že je nutné
omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a
zvyšující povodňová rizika. Naplnění tohoto cíle má být dosaženo
zohledňováním principů povodňové prevence v územně plánovací
dokumentaci (ÚPD) obcí a při správních řízeních, zejména nevytvářením
nových ploch v nepřijatelném riziku, nezvyšováním hodnoty majetku
v plochách v nepřijatelném riziku a případně změnou užívání území, vedoucí e
snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku, jak je uvedeno v bodě 1.
3. Pokud zadavatel požaduje ochránit výhledové plochy pro zastavění a
předpokládá schválení realizace PPO, měly by být rozvojové plochy
v záplavovém území vymezeny jako územní rezerva, nikoliv jako zastavitelné
plochy, jejichž využití je podmíněno realizací PPO.
Předmětem vyjádření je návrh územního plánu Brozany nad Ohří. Ke společnému jednání jsme vydali dne 9. července 2019 stanovisko (POH/29435/20192/032100). Naše připomínky byly vypořádány v části odůvodnění návrhu ÚP
takto:
Odkanalizování: Požadavku na centrální řešení odkanalizování rozvojových
ploch, případně vypuštění ploch z návrhu, nebude vyhověno.
Srážkové vody: Koncept bude upraven v textu odůvodnění.
PPO: Bude prověřena a případně upravena linie PPO, která by v návrhu ÚP
měla být zakreslena již z dokumentace pro územní rozhodnutí.
Obecné podmínky ke křížení staveb s koryty vodních toků a případně s PPO
(ochranné pásmo) budou doplněny k jednotlivým plochám/koridorům.
Informace o povodňových průtocích v profilu pod Čepelem bude prověřena a
případně upravena.
Vodní útvar podzemních vod: 45400 – Ohárecká křída.
Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL P730 – Ohře od toku Chomutovka
po ústí do Labe a OHL 0740 – Modla od pramene po ústí do Labe.“
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Vyhodnocení: Vyjádření oprávněného investora odkazující se ve svém sdělení na skutečnost, že v rámci řešeného území je vymezena Oblast
s významným povodňovým rizikem, bereme na vědomí s tím, že tento limit
byl v návrhu územního plánu pro veřejné projednání již zakreslen, a to jako
součást koordinačního výkresu. Po kontrole tohoto limitu projektantem
územního plánu pořizovatel konstatuje, že vrstva tohoto limitu v územním
plánu odpovídá podkladům z územně analytických podkladů (ÚAP) k datu
03 2020 a je tudíž vymezena v souladu s ÚAP. Informaci o vymezení limitu
nechal pořizovatel doplnit do textové části odůvodnění s tím, že se nejedná
o podstatnou úpravu, která by měla vliv koncepci stanovenou územním
plánem. K požadavku na převedení vymezených zastavitelných ploch do
rezerv uvádíme následující: Jedná se o nově definovaný požadavek oprávněného investora, v etapě společného jednání o návrhu územního plánu
neuplatněný (viz. vyjádření ze dne 9. 7. 2019 č.j.: POH/29435/2019-2/032100,
ve kterém Státní podnik Povodí Ohře konstatuje, že „Všechny zastavitelné
plochy, které byly v návrhu ÚP vymezeny ve stanoveném záplavovém území Ohře, jsou podmíněny realizací PPO,“ bez toho aniž by návrh ÚP rozporoval). Z uvedeného textu je zřejmé, že výstavba v zastavitelných plochách
v záplavovém území je v územním plánu podmíněna realizací protipovodňových opatření a bez jejich vybudování, k ní dojít nemůže. Tato podmínka
je naprosto dostatečná, cíle a úkoly územního plánování vyplývající
z platných právních předpisů a z nadřazených dokumentací byly stanovením této podmínky naplněny. Neexistuje tak legitimní důvod k převodu
ploch zastavitelných ploch do územních rezerv. Dále s odkazem na ust. §
52 odst. 3 stavebního zákona, upozorňujeme, že v etapě řízení o návrhu
územního plánu, jsou uplatňována stanoviska k částem řešení, které byly
od společného jednání podle § 50 měněny. Tento paragraf má vazbu na ust.
§ 4 odst. 4 stavebního zákona, podle kterého jsou dotčené orgány vázány
svým předchozím stanoviskem a navazující stanoviska v téže věci mohou
uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností,
které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno. Požadavku na převedení
zastavitelných ploch do ploch územních rezerv se s ohledem na výše uvedené odůvodnění nevyhovuje.
3.2 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 15. 9. 2021
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří, prezentovaného
dne 8. 9. 2021 v Brozanech n/O. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Pěší – cyklostezka – Hostěnice – Z17. Text připomínky: Prodloužení cyklostezky – Z17 – doplnění do ÚP (opakovaná připomínka, podaná 19.8.2019).
Odůvodnění: Dojde k podpoření požadavku ÚP v rámci Republikových priorit str.
46, bod 22 Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu. V návaznosti na Strategický rozvojový plán městyse
z roku 2012 str. 44, p.č. 26 navrhuji doplnit prodloužení navrhované cyklostezky
do Hostěnic s trasou podél stávající asfaltové cesty přímo do Hostěnic, nebo přes
Kliment. Může navazovat na projekt Z20 – lávka Hostěnice, pře Ohři do Píst, i na
turistickou trasu směr Brozany – Břežany, nebo stávající evropskou cyklostezku
Doksany – Budyně.“.“

149

Vyhodnocení: Jedná se o připomínku, která ze strany pisatele byla uplatněna v předchozí etapě společného jednání o návrhu územního plánu podle
§ 50 stavebního zákona, a která je v tomto textu označena číslem 2.6. Připomínce vyjadřující požadavek na prodloužení cyklostezky Z17 do Hostěnic
je vyhověno. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a zpracovatelem
územního plánu dodává, že návrh na vybudování cyklostezky označený jako
Z17 byl již v projednávaném návrhu územního plánu ke společnému jednání
v souladu s požadavkem uplatněným ze strany pisatele, protože cyklostezka dále navazuje a pokračuje po stávajících účelových komunikacích pod
dálnicí D8 kolem navržené ČOV až do Hostěnic.
3.2 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 15. 9. 2021
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří, prezentovaného
dne 8. 9. 2021 v Brozanech n/O. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Malá vodní elektrárna – MVE Brozany II – Brozany. Text připomínky:
MVE Brozany II. – doplnění do ÚP (opakovaná připomínka, podaná 19.8.2019).
Odůvodnění: V návaznosti na Strategický rozvojový plán městyse z roku 2012, str.
41, p.č. 24 navrhuji doplnit výstavbu MVE Brozany II v dolní části Mlýnské strouhy,
která by mohla být součástí plánovaných PPO. Navrhuji uvést i v popisné části
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení na str. vč. Zmínění již provozované MVE
Brozany I u budovy Obecního úřadu. Uvedení MVE I. a II. v ÚP zároveň předurčuje hydrologické a provozní požadavky pro jejich existenci při eventuálním vzniku
díla (MVE) na jezu v Hostěnicích – Písty jiného provozovatele. Odvolávka na Stanovisko krajského úřadu podle § 45i zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny ve správním řízení. V ÚP v textové části Ochrana přírody a krajiny na str. 91
nebo v textové části Technické vybavení území – Vodní hospodářství na str. 97
navrhuji doplnit: Navrhované změny ÚP Brozany mohou být z pohledu ochrany
přírody a krajiny negativně ovlivněny realizací záměru výstavby nové MVE jiného
investora na jezu Písty – Hostěnice, zejména změnou hydrologických poměrů a
vodního hospodářství v Mlýnské strouze směrem Hostěnice – Brozany“.
Vyhodnocení: Uplatněné připomínce bylo vyhověno. Předpokládá se, že
MVE Brozany II bude součástí protipovodňových opatření, která mohou
sloužit i pro zadržení vody v krajině, komunikačnímu propojení či jako MVE.
V tomto smyslu byla provedena úprava textové části výroku i odůvodnění,
která byla pořizovatelem s ohledem na její charakter vyhodnocena jako nepodstatná. Pro úplnost dodáváme, že tato úprava nemá nic společného se
„vznikem díla (MVE) na jezu v Hostěnicích“, neboť takový záměr územní plán
nepřipouští.
3.3 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 15. 9. 2021
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří, prezentovaného
dne 8. 9. 2021 v Brozanech n/O. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Zdroj pitné vody – podzemní vrt – Hostěnice – Z ?. Text připomínky: Zásobování pitnou vodou z vlastního zdroje – podzemní vrt – pro obec Hostěnice.
Odůvodnění: V návrhu ÚP na str…se zásobování pitnou vodou nepředpokládá,
přesto že katastr se nalézá nad prokazatelným podzemním jezerem pitné vody.
Při vybudování vrtu by došlo k výraznému navýšení kvality života všech obyvatel
obce Hostěnice a zároveň bonity zastavěného území. Textovou část ÚP – Zásobování pitnou vodou na str. 98 upravit text a doplnit: Vedle zásobováním pitnou
vodou prostřednictvím individuálních zdrojů se počítá i s vybudováním podzemní150

ho vrtu. … K zachování nebo růstu počtu obyvatel a dalšího rozvoje demografické
struktury osídlení obce Hostěnice se předpokládá vedle zámyslu provedení odkanalizování pomocí odvozu a likvidace domovního odpadu do ČOV ( viz. Z29) i vybudování úpravny pitné vody čerpané z podzemního hlubinného vrtu na vybraném
místě v katastru obce Hostěnice. Textovou část ÚP – Ochrana vodních zdrojů na
str. 97 upravit text a doplnit: V řešeném území (Hostěnice) se nachází jeden vodní
zdroj (vrt) sloužící k zásobování obyvatelstva pitnou vodou.“
Vyhodnocení: Uplatněné připomínce se nevyhovuje. Navrhnout koncepci
zásobování Hostěnic pitnou vodou z vlastního zdroje – podzemního vrtu,
není s ohledem na skutečnost, že tyto údaje jsou na počátku prověřování,
možné. Zdroj dosud nebyl povolen a schválen k užívání.
3.4 Pan RSDr. O. Krejčí, MBA - písemnost ze dne 15. 9. 2021
Citace: „Připomínka k návrhu územního plánu Brozany nad Ohří, prezentovaného
dne 8. 9. 2021 v Brozanech n/O. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Výstavba MVE – záměr – Hostěnice/Písty. Text připomínky: V návrhu ÚP
chybí údaj o záměru výstavby nové MVE na hranici řešeného území. Navrhuji neakceptovat záměr výstavby MVE na řece Ohři na hranici řešeného území ÚP dvou
katastrů Hostěnice/Písty (parcela č. 1149/1 ostatní plocha a parcela č. 1147/2
vodní plocha – obě v katastru Hostěnice). V grafické části není zřejmě zahrnuta
přesná hranice katastrálního území Hostěnice a Písty, která by zdůvodnila existenci předpokládaného záměru MVE. Odůvodnění: V návrhu UP na str. 82 písm. i)
Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí na závěr odstavce doplnit: Schváleným šetřením EIA ULK 828 ze dne 20. 5. 2014 nebyl prokázán negativní vliv na
soustavu NATURA 2000, ale zastupitelstvo městyse Brozany nad Ohří nesouhlasilo s výstavbou dotčené MVE. Nesouhlas vyjadřují i místní spolky občanů (datum
projednání v Radě a na zastupitelstvu je k dispozici na obecním úřadě). Potenciální MVE může ovlivnit průtoky v Mlýnském náhonu a tím způsobit negativní dopad
na hladinu spodních vod podél Mlýnského náhonu a zároveň ovlivnit výkon existující ale i zamýšlené MVE Brozany I. a II. Záměr nové MVE není v souladu se základní koncepcí rozvoje městyse Brozany nad Ohří.“
Vyhodnocení: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a se zpracovatelem územního plánu prověřili průběh hranice řešeného území (správního
území obce) a konstatují, že je v územním plánu vymezen v souladu
s katastrem nemovitostí. Připomínce požadující doplnit do územního plánu
informaci o neakceptaci známého záměru na výstavbu MVE se nevyhovuje,
neboť projednávaná dokumentace není soupisem známých záměrů, kterým
územní plán nevyhovuje. Územní plán je základním koncepčním dokumentem obce sloužícím k usměrňování jejího územního rozvoje. V souladu
s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů mimo jiné stanoví urbanistickou
koncepci, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, včetně koncepce veřejné infrastruktury. Územní plán Brozany nad Ohří
umístění MVE v katastrálním území Hostěnice u Brozan nevymezuje ani nepřipouští, a to ani v rámci přípustného využití stanoveného pro plochy
s rozdílným způsobem využití. Připomínce na doplnění textu v kapitole i) Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
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včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí, se rovněž nevyhovuje. Kapitola i) slouží k uvedení základní informace o tom, zda orgán posuzování vlivu
na životní prostředí požadoval posouzení územního plánu z hlediska vlivů
na udržitelný rozvoj území (tzv. dokumentace SEA). Informace o dokumentacích posuzování vlivů staveb na životní prostředí (tzv. EIA), do územního
plánu nepatří.
3.5 Pan J. Šruma - písemnost bez uvedení data doručená na úřad městyse dne
15. 9. 2021
Citace: „1. Dobrý den vznáším námitku na námitku ze dne 13. 8. 2019 na kterou
jste mi neodpověděli což byla vaše povinnost ze zákona. Proto se ptám z jakého
důvodu jednalo se o zastavění pozemků Na Dílcích. K stavbě mostu na Dílcích to
že se jedná o opravu mostu v obci tak aby se mohlo objíždět tak se plánuje zástavba na této lokalitě to přeci nemyslíte vážně. Naopak tímto by se znemožnilo
poklidné pěstování na těchto pozemcích nehledě na to že tím jsou ohroženy i výpěstky lidí v celé lokalitě. 2. Připomínky k návrhu na nový územní plán. Nesouhlasím s tímto plánem jelikož je postaven na likvidaci pozemků uvnitř obce. Tato
půda která má cenu zlata kdysi živila celou vesnici má být nenávratně touto zástavbou zabetonována? To je trestuhodné. Je třeba tuto půdu zanechat pro další
generace protože veškerý život vzniká právě z půdy. 3. Proč se nezaměříte
s územním plánem na lokalitu nad Brozanama od silnice k Chotěšovu až po Rochov kde hrozí při přívalových deštích zaplavení ornicí velká část obce. Touto
zastavěnou lokalitou je možno zabránit splavování ornice a tam vidím rozvoj obce ne jen na 10 roků ale možná na 30. Lze tuto část také částečně osázet ovocnými sady což by byl také přínos pro obyvatele obce. To bych pochopil jako rozvoj obce. 4. K Hostěnicím: Jestli jste si nevšimli že se komunikace ve spodní části kopce oběvují trhliny což svědčí o možném sesuvu komunikace do řeky což by
byla katastrofa!!!...a ono není co řešit mimo jiné?“
Vyhodnocení: Pořizovatel při oznámení vystavení návrhu územního plánu a
konání veřejného projednání v poučení veřejné vyhlášky uvedl informace
potřebné k uplatnění námitky, které jsou předepsány v § 52 stavebního zákona. V námitce je kromě odůvodnění nezbytné uvést rovněž údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. S ohledem na skutečnost, že v uplatněné písemnosti tyto údaje
absentují, a text sám o sobě je de facto soupisem dotazů, rozhodl se pořizovatel tuto písemnost vypořádat jako připomínku. Ani písemnost ze dne
13. 8. 2019, o které se zmiňuje pisatel v bodě 1., nebyla námitkou, ale toliko
připomínkou uplatněnou ve společném jednání o návrhu územního plánu
podle § 50 stavebního zákona a je vypořádána v příslušné kapitole p. textové části Odůvodnění ÚP Brozany nad Ohří.
Nesouhlasu s návrhem plochy Na dílcích, uvedeným v bodech 1. a 2., se
nevyhovuje. Jedná se o plochu Z5, která zůstane v územním plánu zachována. Návrh plochy byl do územního plánu Brozany převzat z dokumentace
územního plánu sídelního útvaru Brozany: Na plochu již byla zpracována
územní studie a projektová dokumentace na komunikaci. Navržená koncepce reaguje na poptávku po stavebních pozemcích v území a zohledňuje
potenciál obce související s možností jejího rozvoje, který je ve veřejném
zájmu městyse.
K připomínce či spíše k návrhu na směr rozvoje obce preferovanému ze
strany pisatele v bodě 3. uvádíme následující: Zpracování územně plánova152

cí dokumentace patří podle § 158 stavebního zákona mezi vybrané činnosti,
které mohou vykonávat pouze osoby s oprávněním k jejich výkonu. Podle §
159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace a je povinen dbát
právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního
plánování a dotčenými orgány. Při zpracování sleduje, posuzuje a vyhodnocuje stav a možnosti území rovněž i z hlediska naplnění požadavků vyplývajících z cílů a úkolů územního plánování uvedených v §§§ 18 a 19 stavebního zákona. Cílem je takový návrh, který svým komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území, zajistí předpoklady pro
udržitelný rozvoj území s cílem dosažení dohody veřejných i soukromých
zájmů. Dohoda na využívání území byla v procesu projednávání územního
plánu stvrzena stanovisky dotčených orgánů. Návrh pisatele na rozvoj obce při silnici směrem k Rochovu, který je vyjádřením jeho laického názoru,
pořizovatel respektuje, ale připomínce nevyhovuje. Lze očekávat, že územní plán v konečném důsledku není schopen naplnit představy každého jednotlivého občana či vlastníka nemovitostí v území. K dotazu uvedenému
v bodě 4. ohledně trhlin v Hostěnicích uvádíme, že územní plán není nástrojem, určeným k řešení případného sesuvu komunikace.
3.6 Pan T. Fábel - písemnost bez uvedení data doručená na úřad městyse dne
13. 9. 2021
Citace: „Dobrý den, níže připomínka k ÚP Brozany nad Ohří: rozporuji nový návrh
územního plánu Brozan nad Ohří z důvodu umístění inženýrských sítí na mém
pozemku. Nepřeji si, aby sítě V3 (voda), K3 (kanalizace), P3 (plyn) byly vedeny po
mé parcele 455/5 k.ú. Brozany nad Ohří, popř. aby věcným břemenem došlo ke
snížení hodnoty mé nemovitosti. Pokud dojde k umístění síti na vedlejší pozemek
457/2 k.ú. Brozany nad Ohří (ostatní komunikace v soukromém vlastnictví), navrhuji vytyčení vlastnických hranic před případným zahájením výkopových prací a
pokud dojde k zásahu do mého pozemku, tak musí být na náklady stavební firmy
uveden do původního stavu.“
Vyhodnocení: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a projektantem
územního plánu si ověřili, že pozemek ve vlastnictví pisatele není dotčen návrhem plochy bydlení Z3. Trasy inženýrských sítí (vody, kanalizace a plynu)
byly přemístěny do stávající plochy veřejných prostranství (PV). Připomínce
tak bylo vyhověno.
3.7 J. Koubský – písemnost ze dne 12. 9. 2021
Citace: „Podání námitky a připomínky k Návrhu územního plánu. Vážený pane
starosto, děkuji za zorganizování Veřejného projednání Územního plánu dne 8.
8. 2021. Posílám následující připomínky.
Připomínka 1:
- Pozemek p. č. 1566/5 a 1566/6 ve vlastnictví Městyse je předmětem jednání
o odkupu od Městyse (narovnání zápisu v katastru dle skutečnosti), o odkup
žádáme společně s mojí sestrou ing. Petrou Fošumpaurovou, neboť pozemek navazuje fyzicky na naši zahradu ve společném vlastnictví (p. č. 243/3).
Žádost o odkup podána 19. 3. 2021 datovou schránkou, dosud nezařazeno
na jednání Zastupitelstva.
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Prosím překlasifikovat z využití ZO – izolační zeleň na BI – bydlení. Na místě se nachází zahrada a pouze náletové dřeviny. Do budoucna nelze vyloučit
stavbu např. zahradního objektu.
- Pozemek ve vlastnictví Městyse p. č. 140/7, p. č. 1758, p. č. 1566/8 je využíván jako sklad stavebního materiálu a nejedná se o pozemek s funkcí ZO.
Měl by být klasifikován jako občanská vybavenost. Zeleň se na těchto pozemcích téměř nevyskytuje.
Pro rychlou orientaci přikládám relevantní výřezy z katastrální mapy a výkresu Územního plánu.“
Vyhodnocení: Pořizovatel společně s určeným zastupitelem a projektantem územního plánu po prověření vlastnických práv konstatují, že pisatel
není vlastníkem žádného z výše uvedených pozemků, které jsou všechny
výlučně ve vlastnictví městyse. Z tohoto důvodu bylo z výše uvedenou písemností dále nakládáno jako s připomínkou. P.p.č. 1566/5, 1566/6, 1758 a
1566/8 v k. ú. Brozany nad Ohří jsou podle katastru nemovitostí vedeny
všechny v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha.
St. p.č. 140/7 ve stejném katastrálním území je pak vedena jako zastavěná
plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště. Na pozemcích nejsou evidovány BPEJ, které jsou evidovány pouze v případě zemědělských pozemků. Skutečně se tedy nejedná o pozemky, které by měly být zahrnuty
do ploch izolační zeleně (ZO) a s ohledem na způsob jejich současného
využívání a skutečnost, že bezprostředně navazují na plochy bydlení (BI) a
pozemek ve vlastnictví pisatele, bylo rozhodnuto připomínce vyhovět.
Předmětné pozemky byly s ohledem právní stav evidovaný v katastru nemovitostí a na způsob jejich využívání převedeny do ploch bydlení (BI).
Pořizovatel vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dále konstatoval,
že se nejedná o tzv. podstatnou úpravu, kterou by bylo nezbytné projednávat v rámci opakovaného veřejného projednání.

-

Poučení:
Proti územnímu plánu Brozany nad Ohří, vydanému formou opatření obecné
povahy, nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podat
opravný prostředek.
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