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A1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území (dále jen ZÚ) je vymezeno návrhem územního plánu s datem 3.11.2017 a aktualizováno ke dni 
2.11.2021. 

ZÚ je vyznačeno ve výkresech grafické části územního plánu. 

A2.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

A2.a  Zásady celkové koncepce rozvoje území obce 

Zásady celkové koncepce rozvoje území obce v územním plánu představují následující body: 

 vytvářet územní podmínky pro optimální plošný a prostorový rozvoj obce v souladu s ochranou 
přírodních, urbanistických, civilizačních a kulturně historických hodnot území, 

 podporovat obytný charakter s podílem výroby a nabídky služeb komerčního charakteru, 

 respektovat a stabilizovat stávající uspořádání osídlení a podpořit podmínky pro harmonický vztah 
mezi trvalým bydlením a hospodářskými aktivitami, 

 nevymezovat nové plochy pro výrobu specifickou (větrné a fotovoltaické elektrárny), 

 rozšířit a zkvalitnit podmínky pro rozvoj bydlení, občanského vybavení a rodinné rekreace, 

 koncepci rozvoje formulovat s ohledem na přírodní podmínky území a respektovat specifický krajinný 
ráz území, 

 umožnit rozvoj dopravní a technické infrastruktury, 

 respektovat limity využití území a ochranu zemědělského půdního fondu. 

Dle dokumentu „Zásady územního rozvoje ÚK“ je obec Žalhostice součástí rozvojové oblasti nadmístního 
významu NOB1. Dále je obec součástí rozvojové osy republikového významu OS2. 

Celé území se nachází v ochranném pásmu zařízení AČR. 

A2.b  Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území je v územním plánu vyjádřena následujícími body: 

 vytvářet podmínky pro ochranu všech hodnot v území, 

 zastavitelné plochy vymezovat ve vazbě na již zastavěná území, 

 volnou krajinu chránit před zástavbou, 

 respektovat základní urbanistické členění řešeného území, 

 pro novou zástavbu využívat i zastavěné území. 

1. Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní 

V obci nejsou vyhlášeny žádné kulturní nemovité památky. 

Je nutné chránit: 

 dva obytné domy v jižní části Žalhostic, 

 bývalý mlýn v jižní části Žalhostic, 

 část území obce ležící v ochranném pásmu městské památkové rezervace Litoměřice 

 místo významné události (Karel Hynek Mácha - Radobýl), 

 archeologická naleziště, 

 významný vyhlídkový bod Radobýl. 
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2. Hodnoty a zdroje přírodní 

Při využívání území je třeba respektovat a chránit následující přírodní hodnoty: 

 Chráněnou krajinnou oblast České středohoří, 

 NATURU 2000 Radobýl (evropsky významná lokalita), 

 chráněnou oblast přirozené akumulace podzemních vod – CHOPAV Severočeská křída, 

 prvky územního systému ekologické stability všech kategorií, 

 významnější stromořadí a solitéry zeleně v zastavěném území i ve volné krajině, 

 plochy vzrostlé zeleně, 

 přírodní památku (Radobýl), 

 významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy, mokřady, atd.). 

3. Hodnoty civilizační a technické 

Na území Žalhostic je nutné respektovat, chránit a rozvíjet následující civilizační a technické hodnoty: 

 plochy veřejného občanského vybavení, 

 plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně, 

 cestní síť v krajině a značené turistické trasy a cyklotrasy, 

 plochy s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném území, 

 systémy technické a dopravní infrastruktury. 

A3.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A3.a  Urbanistická koncepce  

Při rozvoji sídla je třeba dodržovat následující zásady urbanistická koncepce rozvoje území obce vycházející z 
původního základního členění: 

 nezpochybnit urbanistickou koncepci využití území ani koncepci uspořádání krajiny, 

 novou zástavbu umisťovat dovnitř hranic území již zastavěného, nebo do jeho bezprostřední blízkosti, 

 nevytvářet nová samostatná sídla a stavby v krajině, 

 navrhované plochy řešit v návaznosti na plochy stabilizované již obdobným způsobem využité nebo 
vůči novému využití nekonfliktní, 

 optimálně využít dostupných ploch, 

 respektovat přírodní a civilizační prvky, 

 respektovat historicky podmíněný charakter původního zastavění, 

 podpořit kvalitativní rozvoj technické a dopravní infrastruktury. 

Část území obce náleží do zóny havarijního plánování, která byla stanovena v okolí průmyslového areálu 
Lovosice. 

A3.b  Vymezení rozvojových ploch  

V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití. 

Základem plošného uspořádání řešeného území je jeho členění na zastavěné a zastavitelné plochy a plochy 
nezastavitelné. 

Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy o celkové rozloze: 

označení plochy využití plochy rozloha v ha 

BS Plochy bydlení - smíšené 6,464 
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označení plochy využití plochy rozloha v ha 

BV Plochy bydlení - venkovské 2,987 

VS Plochy výroby a skladování 1,851 

VP Plochy veřejných prostranství 0,601 

celkem:  11,903 

Územní plán navrhuje následující nezastavitelné plochy o celkové rozloze: 

označení plochy využití plochy rozloha v ha 

ZO Plochy zeleně ostatní a specifické/ ochranné 0,410 

celkem:  0,410 

Celkem je navrženo 12,313 hektarů rozvojových ploch (zastavitelných i nezastavitelných a ploch dopravní 
infrastruktury). Etapy výstavby nejsou určeny. 

Plochy bydlení 

Zahrnují stabilizované plochy BS a BV a územním plánem vymezené zastavitelné plochy: 

označení plochy návrh orientační plocha 
(ha) 

využití plochy / orientační počet RD / ochranná 
pásma 

BS - 2.1 BS 6,464 Jedná se o areál bývalé koželužny. 

OP lesa, OP VN, OP silnice, OP VTL, OP železnice. 

Orientační počet RD: 40,  

Orientační počet b.j. v domech bytových: 40. 

Podmínkou započetí výstavby rodinných a bytových 

domů na této ploše je realizace protihlukové stěny. 

BV- 1.2 BV 0,972 OP vedení el. energie, OP silnice, cca 6 RD. 

BV - 1.4 BV 0,200 max. 1RD, území sesuvů 

BV - 1.5 BV 0,175 max. 1RD, stavby umístit co nejblíže stávající zástavbě, 

území sesuvů 

BV - 1.6 BV 0,231 max. 1RD, OP VN, stavby umístit co nejblíže stávající 

zástavbě, území sesuvů 

BV - 3 BV 0,301 max. 1RD, území sesuvů 

BV - 4 BV 0,165 max. 1RD, OP silnice, OP železnice, území sesuvů 

BV - 5 BV 0,228 max. 1 RD, OP železnice, Q100 

BV - 6 BV 0,707 max. 6 RD, OP silnice, OP železnice 

proluka mezi zástavbou přístupná ze stávající 

komunikace, dostupná TI 

BV-7 BV 0,818 území sesuvů 

podmínka zpracování územní studie US-2 

celkem: 10,73  

Povinností pro investory (stavebníky) zástavby bude prokázat reálnost dopravního napojení odpovídající 
komunikací předepsaných parametrů příp. rozšíření o výhybny u úzkých místních komunikací a obratiště na 
konci slepé ulice. 

Podmínka pro využití lokalit BV-5 a BV-6: Umístění obytné zástavby je přípustné za předpokladu dodržení 
podlimitních hodnot hluku pro chráněné prostory staveb. 



Územní plán Žalhostice Úplné znění po vydání Změny č. 1 Územního plánu Žalhostice 

a23 architekti               / c.5 / 

Plochy přestavby 

Územní plán navrhuje vymezení následujících plochu přestavby: 

označení plochy návrh orientační plocha 
(ha) 

využití plochy  

PP-VS - 1.1 VS 1,851 Plocha přestavby na nerušící výrobu, vycházející ze 

skutečnosti, že na obou sousedících parcelách je 

existuje shodný způsob funkčního využití.  

OP železnice.  

Jižní část lokality PP VS-1.1. zasahuje do záplavového 

území Q 100 řeky Labe. Na takto vymezené ploše 

nebudou realizovány žádné stavby. 

PP-OV-2 OV 0,227 Plocha přestavby určená pro zřízení sběrného dvora.  

PP-BV-3 BV 0,237 OP železnice. 

celkem: 2,315  

Sídelní zeleň 

V Žalhosticích převažují zatravněné plochy s ojedinělou stromovou výsadbou. Bezprostřední okolí Labe lze 
zahrnout do veřejné zeleně. V obci převažuje individuální zástavba s relativně velkými zahradami, soukromá 
zeleň nahrazuje zeleň veřejnou. 

Sídelní zeleň zahrnuje stabilizované plochy - plochy zeleně ostatní a specifické / ochranné (ZO). 

Navrhované plochy zeleně ZO - plochy zeleně ostatní a specifické / ochranné (zeleň, mající funkci ochrannou a 
zapojení do krajiny). 

označení plochy návrh orientační plocha 
(ha) 

využití plochy / ochranná pásma 

ZO - 2.2 ZO 0,410 Pro účely snížení negativních vlivů drážní dopravy 

na obytnou zástavbu, OP železnice 

celkem: 0,410  

A4.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

A4.a  Občanské vybavení  

Koncepce veřejné infrastruktury - občanského vybavení - vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem 
využití: 

Plochy občanského vybavení 

Plochy občanského vybavení zahrnují stabilizované plochy OV, OS a OK. 

Umístění rozsahem drobnějšího občanského vybavení je možné na plochách bydlení v rámci platných 
regulativů. 

Plochy občanského vybavení – sport a rekreace (OS). Komerční využívání těchto ploch musí být v souladu s 
veřejným zájmem. 

Plochy veřejných prostranství (VP) 

Plochy veřejných prostranství zahrnují všechny stávající veřejné prostory a drobné plochy veřejné zeleně. 
Veřejná prostranství mohou být v rámci platných regulativů i součástí ploch bydlení. 

Územní plán vymezuje následující samostatné plochy veřejných prostranství: 
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označení plochy návrh orientační plocha 
(ha) 

využití plochy / ochranná pásma 

VP - 2.3 VP 0,601 OP železnice 

celkem: 0,601  

A4.b  Technická infrastruktura  

Vodní hospodářství 

Koncepce zásobování vodou 

Systém zásobení obce Žalhostice se nebude měnit. 

Obec Žalhostice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (SK.LT.001.4). Vodojem obce 
Žalhostice na svazích ve východní části obce 2x60m3 (216,63/ 213,147) je zásoben odbočkou z řadu LT 200 z 
Litoměřic, který přivádí vodu z vodovodního pásma vodojemu Mostka III 2x1000 m3 (230,39/225,76). Z 
místního vodojemu je voda vedena profilem DN150. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. 

 zásobování zastavitelných ploch pitnou vodou v dosahu vodovodní sítě bude řešeno prodloužením 
stávajících řadů, 

 rozvody vody v zastavěném území a zastavitelných plochách budou umísťovány přednostně v plochách 
veřejných prostranství a v plochách komunikací, 

 vodovodní řady budou v maximální míře zokruhovány. 

Zásobování požární vodou: 

 stávající vodovodní systém slouží v místech dostatečného tlaku i pro zajištění požární vody, 

 v ostatních úsecích vodovodní sítě nebo u atypických požadavků na potřebu požární vody je nutno 
situaci posoudit individuálně, dodávku požární vody nutné řešit jiným způsobem, 

 k zásahům proti požáru lze využít vodu z vodního toku Labe. 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou: 

 pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, 
Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2, 

 v době výpadku dodávky pitné vody bude zásobování zajišťováno dopravou pitné vody v množství 
maximálně 15 l/ob/den cisternami ze zdroje lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, 
DN 3b a Bělá, zásobování pitnou vodou bude doplňováno vodou balenou, při využívání zdrojů pro 
zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 

Užitkový vodovod 

 vede k bývalé koželužně, kam je voda čerpána z místních studní a vedena do vodojemu situovaném na 
pozemku parc. číslo 930/4 

 vodovod je provozuschopný, z hlavního řadu odbočuje řad využívaný pro zavlažování zahrad, 

 do zahrad na SV okraji byl přiveden řad ze závlahového vodovodu „Zahrada Litoměřice“. 

Koncepce odvedení a čištění odpadních vod 

V obci Žalhostice je vybudován systém veřejné splaškové kanalizace. 

Likvidace dešťových vod 

Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod stanovuje následující zásady: 

 srážkové vody z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovat přímo na 
pozemcích (akumulací – zálivkou, vsakováním); 
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 při zástavbě dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě 
srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů v 
území. 

Energetika a spoje 

Zásobování elektrickou energií 

 řešeným územím prochází dvojité vedení VVN 110kV, 

 na řešeném území existuje pět trafostanic, 

 pokrytí postupného nárůstu zatížení se předpokládá ze stávajících trafostanic, 

 nárůst roční spotřeby el. energie na jeden RD bez el. vytápění je cca 3 800 kWh. 

Spoje 

 katastrálním území Žalhostic vede telekomunikační kabel Litoměřice – Lovosice, 

 územím obce prochází radioreléová trasa Radiokomunikací Milešovka – PVT Litoměřice, 

 místní rozvody po obci jsou vedeny vrchem i kabelovány, 

 po zastavěném území obce je rozveden obecní rozhlas. 

Veřejné osvětlení 

 území obce je dostatečně pokryto, 

 veřejným osvětlením budou vybavovány i další rozvojové plochy. 

Zásobování plynem 

 obec je napojena na VTL plynovod DN 200 Hlinná – Lovosice, 

 existují zde dvě regulační stanice zásobující distribuční STL síť, 

 plynem je pokryto celé zastavěné území obce, 

 územní plán navrhuje nové vedení STL pro nově navržené lokality. 

Vytápění 

 domácnosti jsou vytápěny lokálně, především plynem, stejně tak i objekty občanského vybavení a 
výroby a skladování. 

Odpadové hospodářství 

 koncepce v oblasti odstraňování odpadů je vyhovující, 

 v návrhovém období je uvažováno se zachováním stávajícího způsobu likvidace odpadu, 

 v řešeném území nejsou navrhovány nové plochy skládkování, 

 samostatné rozvojové plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady nejsou vymezeny, 

 shromažďovací plochy pro tříděný odpad je možno umisťovat v rámci veřejných prostranství. 

A4.c  Dopravní infrastruktura  

Silniční doprava 

 koncepce dopravní infrastruktury zůstane zachována, 

 širší dopravní vazby zajišťuje ve směru východ – západ silnice druhé třídy II/261, lokální význam má 
silnice č. 24714 spojující Žalhostice s Píšťany a silnice III.tř. č.24716 vedoucí směrem na Michalovice, 

 dlouhodobé odstavování motorových vozidel je řešeno individuálně na každém pozemku, 

 pro krátkodobé odstavení slouží pouze minimum drobných rozšíření podél průjezdní komunikace, 
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 nutnost zřízení chodníků pro pěší v místech, kde je to možné, 

 samostatná parkovací plocha není územním plánem vymezena. 

Veřejná autobusová doprava 

 v obci jsou umístěny 4 zastávky autobusu, pro obytnou zástavbu jsou v požadované docházkové 
vzdálenosti. 

Pěší a cyklistická doprava 

 ze Žalhostic vede turistická trasa značené k vrcholu Radobýlu, 

 podél Labe protíná Žalhostice Labská cyklostezka č.2 (C1). 

Železniční doprava 

 v obci jsou dvě železniční stanice, 

 významnou dopravní tepnou je železniční trať č. 072 Děčín – Litoměřice – Lysá nad Labem, pro její 
optimalizaci je vymezen koridor železniční dopravy ŽD12 o šířce 60 metrů 

V rámci správních řízení o změnách v území ve vymezeném koridoru pro optimalizaci trati č. 072 včetně 
VPS – C-E61 je nezbytné vyjádření Správy železnic, státní organizace, která plní funkci vlastníka dráhy a 
je oprávněným investorem v oblasti železniční dopravy. 

 další železniční trať č.087 Litoměřice – Lovosice je trať vedlejší. 

Vodní doprava 

 v jižní části území obce v toku řeky Labe vede Labská vodní cesta, 

 v západní části Žalhostického ostrova se nachází zařízení spojená s plavbou – čekací stání pro plavidla 
na ř. km 788,4 

A5.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

A5.a  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití  

Sídelní struktura obce i okolní krajiny je stabilizovaná a již se nepředpokládají významnější ekonomické či jiné 
aktivity s negativním ekologickým dopadem. Území obce je součástí CHKO České středohoří. 

Při využívání území je nutné uplatňovat následující zásady: 

 podporovat zachování charakteristické struktury krajiny (plochy přírodní, prvky krajinné zeleně), 

 chránit skladebné prvky ÚSES, CHKO, přírodní památky, evropsky významné lokality, CHOPAV. 

Nezastavitelné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

Plochy zemědělské – vinice     NZs 

 zahrnují stabilizované plochy NZs. 

Plochy smíšené nezastavěného území    NS 

 zahrnují stabilizované plochy NS. 

Plochy zeleně ostatní a specifické /ochranné   ZO 

 zahrnují stabilizované plochy ZO a územním plánem navrhovanou plochu ZO - 2.2. 

Plochy vodní a vodohospodářské     W 
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 zahrnují stabilizované plochy W. 

Plochy přírodní       NP 

 zahrnují stabilizované plochy NP. 

Plochy lesní       NL 

 územním plánem jsou vymezeny stabilizované plochy na pozemcích určených k plnění funkce lesa. 

A5.b  Územní systém ekologické stability 

Všechny prvky ÚSES jsou územním plánem vymezeny jako návrh. 

Na správním území Žalhostic je umístěn funkční prvek nadregionálního významu NRBK K 10 – Labe, v ZÚR ÚK 
nazvaný jako Stříbrný roh (19) - Polabský luh (7) a funkční prvek regionálního významu RBC 1277 – Píšťany. 

Na území Žalhostic se dále nacházejí prvky ÚSES lokálního významu, které jsou tímto územním plánem 
vymezeny. Jedná se o lokální biocentrum LBC 2 Radobýl a lokální biokoridory LBK (U4) a LBK (U5). 

Všechna biocentra (regionální a lokální) jsou v územním plánu vymezeny jako plochy přírodní (NP). 

Pro plochy biocenter a biokoridorů obecně platí následující zásady: 

 na lesních plochách 

 podporovat přirozenou obnovu porostů, 

 nesnižovat koeficient ekologické stability, 

 podporovat zachování původních dřevin a obnovu druhové skladby, 

 podporovat vertikální členění, 

 na nelesních půdách 

 podporovat břehové výsadby podél vodních toků a mimosídelních cest, 

 respektovat přirozenou skladbu dřevin v plochách břehových porostů, 

 zamezovat postupnému rozrůstání lesních pozemků dále do volné krajiny, 

 neumisťovat nové stavby a zařízení v plochách biocenter a biokoridorů mimo staveb a zařízení 
dopravní a technické infrastruktury a staveb a opatření protipovodňové ochrany, 

 respektovat stabilizované i navržené významné plochy zeleně a ostatní prvky zeleně zejména v 
podobě liniových prvků v území, skupinové a solitérní porosty. 

A5.c  Prostupnost krajiny 

Volná krajina je přístupná cestami v krajině navazujícími na souvisle osídlenou část obce. 

Prostupnost krajiny je územním plánem zajištěna vymezením prvků ÚSES nadregionálního, regionálního a 
lokálního významu. 

Zásady pro zajištění prostupnosti krajiny: 

 umožnit zakládání prvků ÚSES na zemědělské půdě, 

 při realizaci nových staveb je nutné zajistit prostupnost krajiny respektováním vymezených prvků 
ÚSES a významných pěších a cyklistických propojení, 

 zajistit biologickou prostupnost krajiny, zejména ochranou a péčí o prvky ÚSES, u vodních toků 
odstraňovat překážky bránící migraci vodních živočichů. 

A5.d  Vodní režim v krajině 

Celé řešené území spadá do povodí Labe (1-13-05-003 a 1-13-05-009). Řešené území je odvodňováno výhradně 
do Labe, na jehož pravém břehu se nachází. 
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Ochrana před povodněmi, protierozní opatření. 

Pro území Žalhostice je vymezeno záplavové území Q100 řeky Labe a aktivní zóna záplavového území. V 
zastavěných i zastavitelných oblastech je třeba vyžadovat zajištění likvidace srážkových vod na vlastních 
pozemcích vsakováním do půdy. 

Protierozní opatření v krajině jsou umožněny v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití 
jednotlivých ploch. 

A5.e  Dobývání nerostů, poddolovaná území, území sesuvů 

Na území obce je registrováno CHLÚ Žalhostice č. 00180000 a výhradního ložiska: Žalhostický ostrov č. 
3001800. 

Na území obce se nacházejí území sesuvů: 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i a 10. 

A6.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ – 
s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

A6.a  Plochy s rozdílným způsobem využití 

Řešené území je rozčleněno na následující typy ploch: 

Plochy s rozdílným způsobem využití - zastavitelné: 

Plochy bydlení - venkovské       BV 

Plochy bydlení - smíšené        BS 

Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost     OV 

Plochy občanského vybavení - komerční zařízení     OK 

Plochy občanského vybavení – sport a rekreace     OS 

Plochy veřejných prostranství       VP 

Plochy rekreace rodinné - zahrádkářské kolonie     RI 

Plochy výroby a skladování       VS 

Plochy dopravní a technické infrastruktury: 

Plochy silniční dopravy – silnice II.třídy      DS 

Plochy silniční dopravy – silnice III.třídy      DS-s 

Plochy silniční dopravy - místní a účelové komunikace    DS-o 

Plochy drážní dopravy        DZ 

Plochy s rozdílným způsobem využití - nezastavitelné: 

Plochy zemědělské – vinice       NZs 

Plochy smíšené nezastavěného území      NS 

Plochy zeleně ostatní a specifické / ochranné     ZO 

Plochy vodní a vodohospodářské       W 

Plochy lesní         NL 

Plochy přírodní         NP 



Územní plán Žalhostice Úplné znění po vydání Změny č. 1 Územního plánu Žalhostice 

a23 architekti               / c.11 / 

Plochy přírodní – rameno řeky Labe      NP 

Plochy s rozdílným způsobem využití - zastavitelné: 

Plochy bydlení - venkovské       BV 

Hlavní využití: 

 bydlení v rodinných domech 

Přípustné využití: 

 základní občanské vybavení sloužící zejména příslušné ploše, 

 zahrady k obytným objektům, 

 veřejná prostranství, 

 veřejná, soukromá a izolační zeleň, 

 dětská hřiště, 

 parkování v rámci vlastního pozemku, 

 místní komunikace, pěší cesty, cyklostezky, 

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území, 

 drobné vodní plochy a toky. 

Podmíněně přípustné využití: 

 výroba a skladování charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní služby, drobná 
zemědělská výroba a chovatelství, za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením 
nenaruší a neomezí ostatní funkce ve svém okolí, 

 rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití, 

 další stavby a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, 

 stavby a zařízení pro výrobu energie za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb, 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 u novostaveb je za hlavní objekt považován: rodinný dům do 250 m2 zastavěné plochy, 

 ke každému hlavnímu objektu je možno vybudovat maximálně 2 vedlejší objekty – za vedlejší objekty 
je považována např. garáž, objekt pro chov hospodářského zvířectva, dílna atd., 

 novostavby či přestavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a 
architektonickou strukturu okolní zástavby a to zejména při umístění na pozemku a výškovém osazení 
v terénu 

 max. podlažnost: 2 + ustupující podlaží, resp. 2 nadzemní podlaží + podkroví, u stávajících objektů 
překračujících regulativ podlažnosti bude respektována podmínka nezvyšovat dále počet podlaží. 

Zastavitelné plochy: 

 možné jsou rodinné domy individuální; pro trvalé bydlení, parcely rodinných domů nesmí být menší 
než 650 m 2 (z důvodu povinnosti zajistit likvidaci srážkových vod na vlastním pozemku vsakováním do 
půdy tam, kde není připojení na kanalizaci dešťovou. 

Ve vymezených plochách BS-2.1, BV-1.2, BV-4, BV-5 a BV-6. v ochranném pásmu dráhy lze umisťování staveb 
pro bydlení jen v případě, že u těchto staveb nedojde k překročení maximální přípustné hladiny hluku v 
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. 

Plochy bydlení - smíšené        BS 

(výrazněji urbanizované území s dopravní a technickou infrastrukturou a vyšším procentem využití pro bydlení, 
která jsou soustředěna v centrálně položených částech obce). 
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Hlavní využití: 

 není stanoveno.  

Přípustné využití: 

 bytové městské i rodinné domy, 

 ubytovací zařízení, 

 zařízení veřejné administrativy a správy, 

 maloobchodní zařízení do 500 m2 odbytových ploch, 

 veřejné stravování, 

 školská, vzdělávací a kulturní zařízení, 

 zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče 

 církevní stavby, 

 samostatná sportovní a tělovýchovná zařízení, 

 další stavby a pozemky, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury, 

 pozemky veřejných prostranství, 

 zeleň veřejná, soukromá a ochranná, 

 stavby a zařízení dopravního a technického vybavení, 

 komunikace pro pěší, cyklisty a běžkaře, 

 odstavná a parkovací stání. 

Podmíněně přípustné využití: 

 výroba a skladování za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší a neomezí 
ostatní funkce ve svém okolí. 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 max. podlažnost: 2 + ustupující podlaží, resp. 2 nadzemní podlaží + podkroví, u stávajících objektů 
překračujících regulativ podlažnosti bude respektována podmínka nezvyšovat dále počet podlaží. 

Lokalita BS-2.1 - obytnou zástavbu lze v této lokalitě realizovat až po realizaci zmíněné stavby protihlukové 
stěny a zemního valu a zároveň bude respektována územní studie, která byla zpracována na podkladu uvedené 
hlukové studie a byla kladně projednána s DO Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje. 

Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost     OV 

Hlavní využití: 

 občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury 

Přípustné využití: 

 stavby a zařízení sloužící pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 

 stavby a zařízení sportovní jako součást areálů občanského vybavení, 

 veřejná prostranství, 

 zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační, 

 dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území. 

Podmíněně přípustné využití: 

 občanské vybavení, které není součástí veřejné infrastruktury za podmínky, že bude funkcí doplňkovou 
a nebude narušeno či omezeno hlavní využití, 

 stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o 
technická zařízení staveb, 
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Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 max. podlažnost 2 nadzemní podlaží + podkroví,  

 u stávajících objektů překračujících regulativ podlažnosti nebude počet podlaží dále zvyšován. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení    OK 

Hlavní využití: 

 občanské vybavení komerčního charakteru. 

Přípustné využití: 

 stavby a zařízení občanské vybavenosti komerčního charakteru, zejména pro ubytování, stravování, 
maloobchodní prodej a služby, 

 veřejná prostranství, 

 zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační, 

 vinařství a s ním související služby, 

 dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území, 

 komunikace pro pěší a cyklisty. 

Podmíněně přípustné využití: 

 bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty, 

 stavby, zařízení a činnosti doplňující hlavní a přípustné využití, které nebudou narušovat kvalitu 
prostředí. 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní a přípustné.  

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 max. podlažnost 2 nadzemní podlaží + podkroví, 

 u stávajících objektů překračujících regulativ podlažnosti nebude dále počet podlaží dále zvyšován. 

Plochy občanského vybavení – sport a rekreace    OS 

Hlavní využití: 

 plochy pro sport, tělovýchovu a sportovně rekreační aktivity. 

Přípustné využití: 

 hřiště, dětská hřiště, 

 koupaliště, 

 veřejná prostranství- veřejná zeleň, 

 protihluková opatření a zábrany, 

 sociální zázemí (šatny, umývárny, WC), 

 oplocení, 

 parkoviště pro osobní automobily sloužící pro funkci tělovýchovného a sportovního zařízení, 

 místní komunikace, pěší cesty, cyklostezky, 

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura, 

 stavby občanského vybavení mající vazbu na hlavní využití. 
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Podmíněně přípustné využití: 

 tělovýchovná a sportovní zařízení za podmínky, že svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní 
zátěž v území a nesníží kvalitu životního prostředí ani pohodu bydlení v okolních plochách. 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 výška zástavby nesmí převyšovat hladinu okolní zástavby, 

 oplocení max.2 m vysoké. 

Plochy veřejných prostranství      VP 

Hlavní využití: 

 jednotlivé druhy veřejných prostranství. 

Přípustné využití: 

 zpevněné plochy pro shromažďování s možností různých občasných aktivit, 

 dětská hřiště, 

 lavičky a drobný mobiliář, 

 drobné vodní plochy, 

 pěší komunikace, 

 místní a účelové komunikace s možností krátkodobého parkování, 

 altány a přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky, 

 nezbytná technické infrastruktury, 

 veřejná, izolační, parková a okrasná zeleň 

Podmíněně přípustné využití: 

 stanoviště pro místní sběr separovaných složek komunálních odpadů. 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Plochy rekreace rodinné - zahrádkářské kolonie    RI 

Hlavní využití: 

 stavby rodinné rekreace. 

Přípustné využití: 

 funkce bezprostředně související s využitím hlavním, technická infrastruktura, přístupové komunikace. 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 max. podlažnost: 1 nadzemní podlaží + podkroví, u stávajících objektů překračujících regulativ 
podlažnosti bude respektována podmínka nezvyšovat dále počet podlaží. 

 max. 1 stavba na pozemku 

 max. zastavěnost 30 m2 

Plochy výroby a skladování      VS 

Hlavní využití: 

 výroba a skladování. 
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Přípustné využití: 

 stavby a zařízení lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a řemeslné výroby, 

 stavby a zařízení pro skladování, 

 stavby a zařízení pro zemědělství, 

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura, 

 zeleň ochranná a izolační, 

 vodní plochy a toky. 

Podmíněně přípustné využití: 

 bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení majitelů a 
správců), 

 občanské vybavení komerčního charakteru (servis, prodej), za podmínky, že bude pouze funkcí 
doplňkovou. 

Nepřípustné využití: 

 Umisťování veškerých nových staveb na části plochy PP-VS 1.1, která zasahuje do záplavového území 
Q100 řeky Labe 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 max. podlažnost: 2,5 nadzemní podlaží, u stávajících objektů překračujících regulativ nebude dále 
zvyšována výška objektů. 

Plochy dopravní a technické infrastruktury: 

Plochy silniční dopravy – silnice II.třídy     DS 

Hlavní využití: 

 silnice II. třídy 

Přípustné využití: 

 stavby a zařízení pozemních komunikací (silnice II. třídy, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny 
součásti komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, parkovací plochy, související s funkcí 
hlavní, 

 technická infrastruktura, 

 doprovodná a izolační zeleň. 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Plochy silniční dopravy – silnice III.třídy     DS-s 

Hlavní využití: 

 stavby a zařízení pozemních komunikací, 

 parkovací plochy. 

Přípustné využití: 

 stavby technické infrastruktury, 

 zeleň. 

Nepřípustné využití: 

 stavby nesouvisející s provozem a funkcí silnice III.tř. 
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Plochy silniční dopravy - místní a účelové komunikace   DS-o 

Hlavní využití: 

 stavby a zařízení účelových pozemních komunikací sloužící k napojení jednotlivých nemovitostí pro 
potřeby vlastníků. 

Přípustné využití: 

 stavby technické infrastruktury, 

 navazující pěší a cyklistické komunikace, 

 pozemky doprovodných funkcí, 

 stavby a zařízení navazujících na užívání, provoz a údržbu komunikací, 

 související technická infrastruktura, 

 veřejná, doprovodná a izolační zeleň. 

Nepřípustné využití: 

 stavby nesouvisející s provozem a funkcí místních a obslužných komunikací. 

Plochy drážní dopravy       DZ 

Hlavní využití: 

 plochy, stavby a zařízení pro železniční doprav. 

Přípustné využití: 

 železniční zastávky a terminály, 

 dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území, 

 stavby technického zabezpečení provozu na železnici, 

 terénní úpravy související s úpravami tratě, 

 zpevněné plochy pro přístup k zastávkám, 

Nepřípustné využití: 

 stavby nesouvisející s provozem a funkcí tohoto druhu ploch. 

Plochy s rozdílným způsobem využití - nezastavitelné: 

Plochy zemědělské – vinice      NZs 

Hlavní využití: 

 pozemky zemědělského půdního fondu - vinice. 

Přípustné využití: 

 související dopravní infrastruktura (zemědělské účelové cesty), 

 stavby a zařízení technické infrastruktury včetně protierozních opatření. 

Podmíněně přípustné využití: 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, v případě že je nelze umístit v rámci zastavěného či 
zastavitelného území, umisťovat mimo pohledově exponovaná místa tak aby nedošlo k poškození 
předmětu ochrany přírody a krajiny. 

Nepřípustné využití: 

 vše ostatní, 

 činnosti a stavby omezující funkci prvků ÚSES 



Územní plán Žalhostice Úplné znění po vydání Změny č. 1 Územního plánu Žalhostice 

a23 architekti               / c.17 / 

Plochy smíšené nezastavěného území     NS 

Hlavní využití: 

 pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé 
travní porosty). 

Přípustné využití: 

 půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není), 

 zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní 
části krajiny, zejména zeleň plošná, skupinová, liniová, solitérní, břehové porosty, 

 pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření způsobem šetrným k přírodě, 

 zpřístupnění pozemků, polní nebo lesní cesty, mostky a dále remízy, 

Podmíněně přípustné využití: 

 výstavba liniových inženýrských sítí, 

 zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný ráz území a 
nedojde k poškození předmětů ochrany přírody a krajiny, 

 oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území, 

 cyklotrasy, turistické stezky, za podmínky, že nenaruší průchodnost krajiny a krajinný ráz, 

 terénní úpravy většího rozsahu pokud nebude narušen krajinný ráz, bude zachována retenční 
schopnost krajiny a nedojde k poškození předmětů ochrany přírody a krajiny. 

 stavby a zařízení protipovodňové ochrany území, zejména poldry, rybníky, ochranné hráze, retenční 
nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků, které nenaruší 
ekologickou stabilitu v území, 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

 oplocení vyjma dočasného prokazatelně nezbytného oplocení pro šetrné zemědělské hospodaření 
(nikoliv malochovatelské a malopěstitelské účely), 

 stavební apod. aktivity (vč. terénních úprav) vyjma těch, které jsou určeny ke snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a pro veřejnou infrastrukturu 
tranzitního charakteru, pokud ji nelze umístit jinam a za podmínky, že nenaruší předměty ochrany 
přírody a krajiny. 

Plochy zeleně ostatní a specifické / ochranné    ZO 

Hlavní využití: 

 zeleň na nelesních pozemcích mající isolační a ochrannou funkci. 

Přípustné využití: 

 skupinová, rozptýlená, solitérní, liniová zeleň s převažující hygienickou funkcí, protierozní opatření pro 
ochranu půdního fondu, 

 zeleň okolo komunikací a vodotečí, 

 zeleň podél liniových tras technické a dopravní infrastruktury, 

 zeleň ochranná při obvodu ploch jiného funkčního využití, 

 plochy soukromé zeleně - nezastavitelné zahrady, 

 vodohospodářská opatření, sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, 

 opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území, 

 související technická a dopravní infrastruktura, 

 stezky pro pěší, cyklostezky, 

 objekty drobné architektury. 
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Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Plochy vodní a vodohospodářské      W 

Hlavní využití: 

 vodní plochy a toky. a pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím, které plní funkci 
vodohospodářskou, ekologicko stabilizační, rekreační, estetickou nebo hospodářskou. 

Přípustné využití: 

 vodní díla a související stavby, mosty, lávky, 

 funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, rekreační, estetické nebo hospodářskou 

 související dopravní a technická infrastruktura, 

 stavby související s využitím vodního toku nebo vodní plochy k vodárenským účelům, 

 břehové porosty 

 související dopravní a technická infrastruktura, zejména mosty, lávky 

 stavby a zařízení pro lesní hospodářství 

Podmíněně přípustné využití: 

 stavby a zařízení protipovodňové ochrany území za podmínky, že neomezí hlavní využití, 

 stavby a zařízení pro chov ryb, 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Plochy lesní        NL 

Hlavní využití: 

 plochy určené k plnění funkcí lesa. 

Přípustné využití: 

 realizace opatření, sloužících ke zpřístupnění pozemků, 

 pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství, 

 vodní plochy a toky, 

 lesní školky, arboreta 

 plochy trvalých travních porostů a mimolesní zeleně, 

 lesní účelové cesty, 

 komunikace pro pěší a cyklisty, 

 objekty drobné architektury. 

Podmíněně přípustné využití: 

 nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů, 

 stavby a zařízení protipovodňové ochrany území, zejména poldry, rybníky, ochranné hráze, retenční 
nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků. 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

Plochy přírodní / Plochy přírodní - rameno řeky Labe   NP 

Hlavní využití: 

 přírodní plochy v nezastavěném území. 
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Přípustné využití: 

 pozemky prvků ÚSES, údržba a úprava ploch v souladu s cílovým stavem jednotlivých prvků ÚSES, 

 extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň, 

 cestní síť (polní cesty, cyklistické stezky, stezky pro pěší), 

 drobné vodní plochy a koryta vodních toků, 

 doprovodná zeleň a pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zvyšování ekostabilizačních funkcí 
krajiny, za podmínky, že jejich účel a způsob využití je slučitelný s hlavním využitím a není možné je 
realizovat mimo plochu přírodní, 

 objekty drobné architektury. 

Podmíněně přípustné využití: 

 zařízení turistického informačního systému za podmínky, že jejich účel a způsob využití je slučitelný s 
hlavním využitím. 

Nepřípustné využití: 

 jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. 

V rámci správních řízení o změnách v území ve vymezeném koridoru pro optimalizaci trati č. 072 včetně  
VPS – C-E61 je nezbytné vyjádření Správy železnic, státní organizace, která plní funkci vlastníka dráhy a je 
oprávněným investorem v oblasti železniční dopravy.“ 

A6.c  Podmínky prostorového uspořádání 

Prostorové uspořádání ploch nesmí porušit existující hodnoty území, musí reagovat na kontext s existující 
zástavbou, na přírodní rámec, ráz krajiny a historické souvislosti. 

A6.d  Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu 

 stabilizovat osídlení významné pro naplňování cílových charakteristik krajiny, 

 chránit přírodní a přírodě blízký charakter území, 

 chránit vodní toky a půdy před znečišťováním, 

 zachovat ráz krajiny, 

 respektovat cennou vazbu k významným přírodním prvkům, 

 zachovat a podporovat členění zemědělské krajiny (meze, cesty, remízky apod.), 

 podporovat spíše extenzivní využití zemědělské půdy (ekologické zemědělství, šetrný management 
travních porostů), které vhodným způsobem naváže na cenná přírodní území, 

 posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým změnám, které by krajinný ráz 
mohly poškozovat, 

 není přípustné v celém území výstavba větrných elektráren, vysílacích věží mobilních vyšších než 30 m, 
fotovoltaických elektráren. 

Žalhostice jsou součástí: 

KC Severočeské nížiny a pánve (13) 

Dílčí kroky naplňování cílové charakteristiky krajiny uplatněné v územním plánu: 

 respektovat zemědělství jako určující krajinný znak krajinného celku, lokálně s typickým tradičním 
zaměřením (chmelařství, vinařství, ovocnářství, zelinářství) – na území obce se nacházejí vinice, které 
územní plán plně respektuje a zachovává. 

 napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským hospodařením, 
prioritně realizovat nápravná opatření směřující k obnově ekologické rovnováhy (ÚSES) - územní plán 
přebírá prvky ÚSES z ZÚR ÚK, které respektuje a zpřesňuje a vymezuje prvky ÚSES na lokální úrovni, čím 
ve velké míře přispívá k obnově ekologické rovnováhy. 

 napravovat či zmírňovat narušení krajiny lokálně postižené zejména velkoplošnou těžbou štěrkopísků, 
vápenců či umístěním rozsáhlých rozvojových zón ve volné krajině, těžbu nerostných surovin 
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koordinovat s rekultivacemi, tak aby se postupně snižovalo zatížení území těžebními aktivitami - na 
území obce je registrováno CHLÚ a výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu (štěrkopísků) Žalhostický 
ostrov. V případě tohoto ložiska se nepočítá se zahájením těžby. 

 stabilizovat venkovské osídlení významné pro naplňování cílových charakteristik krajiny, uvážlivě 
rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním změnám přírodního a krajinného prostředí - 
územní plán respektuje stávající drobnou nerušící výrobu v obci. Na území obce se nachází jedna plocha 
přestavby VS - 1.1, jedná se o přestavbu na plochu nerušící výroby. 

 individuálně posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým změnám, které by 
krajinný ráz mohly poškozovat - všechny záměry na území obce, jsou individuálně posouzeny. 

KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a) 

Dílčí kroky naplňování cílové charakteristiky krajiny uplatněné v územním plánu: 

 preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku (způsoby a  formy ochrany i 
rozvoje těchto hodnot jsou určeny zákonem, vyhlašovacím předpisem a plánem péče o chráněnou 
krajinnou oblast - územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturních hodnoty a vytváří 
podmínky pro zvyšování jejich kvality, zachovává stávající urbanistickou strukturu zástavby. 

 ve vybraných částech krajinného celku preferovat ekologicky zaměřené lesní hospodářství a extenzivní 
zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a posílení biologické diverzity - na území obce se 
nacházejí vinice, které územní plán plně respektuje a zachovává. 

 stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech uvážlivou podporou cestovního ruchu, turistiky, 
rekreace i výrobních funkcí (zejména tradičních forem zemědělství), v souladu s veřejným zájmem na 
ochraně přírody a krajiny a diferencovaně dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku - 
podél Labe protíná Žalhostice Labská cyklostezka č.2 (C1), která je ve fázi realizace. 

 zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin (zejména se jedná o čediče, znělce, 
štěrkopísky) - na území obce je registrováno CHLÚ a výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu 
(štěrkopísků) Žalhostický ostrov. V případě tohoto ložiska se nepočítá se zahájením těžby. 

 individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na 
potřebu uchování krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních - 
všechny záměry jsou individuálně posuzovány. 

 koordinovat rozvoj krajiny s dosažením cílových parametrů Labské vodní cesty mezinárodního 
významu - přes řešené území vede koridor Labské vodní cesty, kterou územní plán respektuje. 

A7.  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 

Veřejně prospěšné stavby 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšnou stavbu VPS - 1, bez možnosti omezení vlastnických práv: 

označení VPS  

VPS-1 Návrh protihlukové stěny pro lokalitu BS-2.1 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšnou stavbu VPS - C1, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit ve 
prospěch Ústeckého kraje: 

označení VPS  

VPS-C1 Návrh cyklostezky 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšnou stavbu VPS – ŽD12, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit: 

označení VPS  

VPS-ŽD12 Optimalizace železniční trati č. 072 
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Veřejně prospěšná opatření 

Územní plán vymezuje veřejně prospěšná opatření VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
ve prospěch obce Žalhostice: 

označení VPO  

VPO-1 Plochy zeleně ostatní a specifické / ochranné/ pro účely snížení negativních 

vlivů drážní dopravy na obytnou zástavbu 

Plochy pro asanaci 

Takto označené plochy se v Žalhosticích nevyskytují. 

A8.  VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Žádné VPO a VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo nejsou územním plánem Žalhostic vymezeny. 

A9.  STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Územní plán nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ PLOCH 

A10.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

Žádné takové plochy ani koridory nejsou územním plánem Žalhostic vymezeny. 

A11.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Územní plán Žalhostic takové plochy nevymezuje. 

A12.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní plán Žalhostic vymezuje lokalitu US-1 pro výsadbu révy vinné pod Radobýlem, kde podmínkou pro další 
rozhodování je zpracování územní studie. 

Územní studie stanoví podrobné umístění jednotlivých dílů vinic, mezních cest, upřesní průběh a rozsah 
lokálního biokoridoru a turistické stezky a další plochy zatravněné a plochy pro pojezd techniky a pohyb zvěře. 
Součástí bude i stanovení územních podmínek pro výstavbu budovy vinařství. 

Lhůta pro pořízení studie se stanovuje na 4 roky od účinnosti opatření obecné povahy, jímž se územní plán 
vydává. Stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění povinností stanovených stavebním zákonem – schválení a 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

Územní plán Žalhostic vymezuje lokalitu US-2 pro zajištění koordinace při výstavbě v ploše BV-7.  

Podmínky pro pořízení US-2 jsou stanoveny takto:  

 prověřit architektonické a urbanistické působení staveb ve vztahu k okolní zástavbě a ve vztahu 
k navazující volné krajině  

 navrhnout rozmístění parcel a jejich dopravní obsluhu ve vztahu k efektivnímu využití celé plochy 

 prověřit a navrhnout adekvátní dopravní přístup do lokality – pro tento účel lze hranici území řešeného 
územní studií US-2 rozšířit 
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 prověřit a vymezit dostatečné kapacitní systémy technické a dopravní infrastruktury 

 zajistit prostupnost území pro chodce a cyklisty a propojení směrem do volné krajiny 

 zohlednit odtokové poměry v území a navrhnout optimální řešení hospodaření s dešťovou vodou 

Lhůta pro pořízení studie se stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jímž se vydává 
Změna č. 1 ÚP Žalhostice.  

A13.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Územní plán Žalhostic takové plochy ani koridory nevymezuje. 

A14.  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Pořadí změn v území není územním plánem stanoveno. 

A15.  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKCY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO 
KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Územní plán Žalhostic takové plochy nevymezuje. 

A16.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část návrhu má 23 stran. 

Grafická část návrhu obsahuje následující výkresy a schémata: 

A1 Základní členění území       1 : 5 000 

A2 Hlavní výkres: urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny  1 : 5 000 

A3 Veřejně prospěšné stavby a opatření     1 : 5 000 

S1 Koncepce dopravní infrastruktury      1 : 5 000 

S2 Koncepce technické infrastruktury      1 : 5 000 

 

Seznam zkratek 

RD – rodinné domky 

KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

PF ČR – pozemkový fond 

DO – dotčené orgány 

ÚPS – územní plán a stavební řád 

OÚPa SŘ – odbor územního plánování a stavebního řádu 

SVÚ – státní veterinární ústav 

ODSH – odbor dopravy a silničního hospodářství 

BJ – bytová jednotka 

ZÚ – zastavěné území 

k.ú. – katastrální území 

č.p. – číslo popisné 

p.č. – parcelní číslo 

p.p.č. – pozemkové parcelní číslo 

st.p.č. – stavební parcelní číslo 
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PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

ZÚR ÚK – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

ÚP – územní plán 

VPS – veřejně prospěšná stavba 

VPO – veřejně prospěšné opatření 

VLC –- veřejné logistické centrum 

VRT – vysokorychlostní tratě 

SEA - komplexního posouzení vlivů na životní prostředí 

ČD – České dráhy 

ČOV – čistírna odpadních vod 

EO – ekvivalent obyvatel 

VVE – velké větrné elektrárny 

DP – dobývací prostor 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 

GF– geofond 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

LBC – lokální biocentrum 

RBC – regionální biocentrum 

LBK – lokální biokoridor 

NRBK – nadregionální biokoridor 

IP – interakční prvek 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

EVL – evropsky významná lokalita 

PO – ptačí oblast 

PP – přírodní park 

NP – národní park 

KC – krajinný celek 

VKP – významný krajinný prvek 

MZCHÚ - maloplošná zvláště chráněná území 

ZPF – zemědělský půdní fond 

BPEJ – bonitační půdně ekologické jednotky 

PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa 

LHP – lesní hospodářský plán 

LHO – lesní hospodářské osnovy 

JPÚ – jednoduché pozemkové úpravy 

KPÚ – komplexní pozemkové úpravy 

TTP – trvalý travní porost 

OŽPZ – odbor životního prostředí a zemědělství 

VUSS – vojenská ubytovací a stavební správa 

CO – civilní ochrana 


