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ÚZEMNÍ PLÁN 
 

 

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán Proboštov vymezuje zastavěné území ke dni  15. 06. 2021. 

Zastavěné území s hranicí zastavěného území je vymezeno na výkresech : 

A VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   ( v měřítku 1 : 5 000 ). 
( zastavěné území je vyznačeno plošně modrou barvou s hranicí plnou modrou čárou ) 

B HLAVNÍ VÝKRES   ( v měřítku 1 : 5 000 ). 
( hranice zastavěného území je vyznačena plnou modrou čárou ) 

 

 

b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
 OCHRANY A ROZVOJ JEHO HODNOT 

ochrana a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot v území 
 

b) 1. HISTORIE URBANIZACE ÚZEMÍ PROBOŠTOVA A PŘÍTKOVA 

V obci nejsou zachovány výrazné a zřetelné stopy osídlení a lidské činnosti od středověku 
až do zhruba poloviny 19. století. Opravdový rozvoj obce nastal až s příchodem železnice 
po roce 1880. 

Půdorysné uspořádání obce je zčásti živelné a náhodné (zástavba podél tras historických 
cest, umístění výrobních ploch, komerčních zařízení, bytovek, apod.) a zčásti lokátorské 
(příměstské vilové čtvrti a bloky domů nebo uliční fronty domů v uliční čáře). Za lokátorský 
počin lze považovat i založení Proboštovského parku s rybníkem. V novodobé historii byl 
Proboštov a Přítkov dvakrát postižen masivním odchodem až poloviny obyvatel – před a 
po druhé světové válce. Nepříznivě to poznamenalo předešlé i novodobé výsledky 
stavební činnosti a celkový ráz obce. 

Současný Proboštov s Přítkovem lze označit jako svébytné, malé až středně velké, 
převážně obytné sídlo (cca 2 600 obyvatel) s bezprostřední a dopravně dobrou vazbou na 
městskou infrastrukturu Teplic. Svébytnost Proboštova a Přítkova je mimo jiné dána i 
krajinnými, terénními a dopravními prvky (lesní porosty, potoky, 3 rybníky, horský svah, 
železnice a areálové plochy podél jižní hranice obce, …). 

 
b) 2. DANOSTI A SPECIFIKA ÚZEMÍ PROBOŠTOVA A PŘÍTKOVA 

1. Demografické údaje o současném stavu a struktuře obyvatelstva v Proboštově a 
Přítkově jsou příznivější než regionální průměr. Bez imigrace obyvatel nelze docílit 
ani přirozenou reprodukci obyvatelstva. 

2. Zdařilá soustředěná výstavba rodinných domů zahájená kolem roku 2008 (Zemská I 
a II v Proboštově a Na Výsluní v Přítkově) posílila zájem o bydlení a zařadila 
Proboštov s Přítkovem mezi regionálně „prestižní adresy“. 



7 

 

 

3. Rozvojová území Na Výsluní a Výhledy v Přítkově jsou dopravně přímo napojena na 
silnici Dubí – Krupka (II/253) a mají potenciál strhnout na sebe některé složky 
vybavenosti nadmístního významu. Obě lokality jsou na mírném jižním svahu s 
dalekými panoramatickými výhledy a v přímém kontaktu s nedotčenou přírodou. 
Bezesporu to zvýší zájem o bydlení a krátkodobou turistiku v tomto území. 

4. Proboštov je téměř soběstačný v oblasti základní občanské vybavenosti (školství, 
zdravotnictví, obchody, služby, správní aparát, městská policie, apod.). Přítkov 
soběstačný v oblasti občanské vybavenosti není. 

5. Mezi Proboštovem a Přítkovem je nezastavitelný prostor (více než 60 ha) navazující 
na stávající lesní zeleň. V dlouhodobém výhledu podle záměru obce a vyšších 
správních orgánů může být toto území lesoparkem. Bude-li zájem, můžou být v 
lesoparku turistické a rekreačně sportovní aktivity s vazbou na železniční zastávku 
na trati č. 132 Oldřichov – Děčín. 

 

b) 3. STÁVAJÍCÍ SCHÉMA ZÁSTAVBY A HODNOTY CENTRÁLNÍ ZÓNY PROBOŠTOVA 

a) Zřetelnou kostrou zástavby Proboštova jsou ulice Kapitána Jaroše, Sobědružská a 
Proboštovská a Přítkovská. 

b) Vžitým centrem Proboštova je Náměstí Svobody, do kterého ústí tři páteřní ulice. 

c) Úsek ulice Kapitána Jaroše mezi ulicí Zemskou a Proboštovskou má podobu i funkci 
hlavní ulice s převážně bytovými domy v uliční čáře. Většina těchto domů má (nebo 
měla) v přízemí prostory přístupné veřejnosti - obchody, služby, živnosti. 

d) Území mezi ulicemi Meziškolská, Proboštovská, Konečná a Na Vršku je převážně 
zastavěno nízkopodlažní blokovou zástavbou s fasádami v uliční čáře. 

e) Fenoménem prostorové struktury Proboštova je Náměstí Svobody a Proboštovský 
park (cca 4,5ha) s rybníkem o rozloze více než 3 ha a s přilehlým volným, 
příležitostně shromažďovacím prostorem velkým cca 1 ha. Tento areál je vzdálen od 
centra (Náměstí Svobody) méně než 5 minut chůze (cca 150 m). 

f) Většina domů v jádrové části obce byla postavena v meziválečném období v 
klasicistním stylu se štukovými tektonickými prvky (pilastry, rámování otvorů, římsy, 
apod.). Poměrně dost těchto domů bylo zachováno v původním stavu nebo s 
minimálními zásahy do členění fasád. 

g) V ulicích Dělnická a Meziškolská zůstaly zachovány (zčásti pouze ve hmotách) jinde 
v regionu se nevyskytující přízemní, řadové (dělnické) domky a dvojdomky v uliční 
čáře s typickými vikýři v podkroví. 

h) Proboštov ani Přítkov nebyly dotčeny poválečnou, masovou výstavbou panelových, 
deskových nebo bodových domů. 

 

b) 4. KONCEPČNÍ ZÁSADY OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ V ÚP 

a) Územní plán vytváří předpoklady pro to, aby si Proboštov i Přítkov zachovaly ve své 
podstatě výraz příměstského typu sídla a specifičnost vžitého prostředí i 
společenských vztahů. Podle územního plánu by počet obyvatel Přítkova neměl 
překročit cca 1000 – 1 500 obyvatel. Limitní velikostí Proboštova by mělo být 
maximálně 3 – 3,5 tisíce obyvatel. 
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b) Územní plán nebrání zachování a posílení významu ulice Kapitána Jaroše a 
Náměstí Svobody jako kompoziční osy a vžitého centra obce. Vymezení 
konkrétního způsobu využití jednotlivých pozemků a domů překračuje vyjadřovací a 
legislativní možnosti územního plánu. Stejně tak nelze územním plánem ovlivnit 
zachování a rozvoj architektonicko estetických (kulturních a civilizačních) hodnot 
celé jádrové části Proboštova. 

c) Arondací zastavitelného území je zachován typický obraz obce v krajině. 
Důsledným vyloučením paprskovitého rozvoje podél Přítkovské silnice je zabráněno 
nežádoucímu aglomeračnímu prorůstání sídelních struktur Proboštova a Přítkova, 
které by bylo zákonitě doprovázeno ztrátou identity stávajících sídel a ztrátou 
čitelností kontinuity vývoje osídlení. 

d) Územní plán zachovává prostorovou dominanci Proboštovského parku se 
specifickým režimem údržby umožňuje profitovat obci na posílení atraktivity 
Proboštovského parku v rámci podpory krátkodobé (půl až dvoudenní) turistiky. 
Jedná se především o revitalizaci rekreačně sportovních a zábavných zařízení, 
příležitostných parkovišť propojených s restauračními, komerčními provozovnami na 
Náměstí Svobody, v Proboštovské ulici a okolí. 

e) Na okraji Proboštova jsou situovány industriální plochy  ( P1, P2, P3, P4). Tyto 
plochy jsou dnes vybaveny stavebně technickým zázemím, u kterého nelze 
odhadnout dobu životnosti jak celého provozu, tak i jeho dílčích částí nebo 
jednotlivých budov. 

f) Z hlediska budoucího, dlouhodobého vývoje může mít zásadní sídlotvorný a krajinný 
význam záměr obce založit přírodní park mezi Proboštovem a Přítkovem na ploše 
více než 50ha. 

g) Problémem je dopravní závada v křižovatce silnice II/253 (Dubí – Krupka) s 
Přítkovskou ulicí. Připouští se úprava stávajících komunikací do normových 
parametrů s ohledem na prostorové uspořádání zástavby a konfiguraci terénu. 

h) Rozhodující podíl na tom, jak bude vypadat severní část správního území obce 
Proboštov bude mít způsob a míra využití jednotlivých ploch, jejich členění a forma 
zástavby v rozvojové lokalitě Přítkov – Výhledy. 
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c) URBANISTICKÁ KONCEPCE 
včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

Urbanistická koncepce je graficky vyjádřena na výkrese : 

 B HLAVNÍ VÝKRES   ( v měřítku 1 : 5 000 ) 

c) 1. URBANISTICKÁ KOMPOZICE 

Urbanistická kompozice územního plánu je založena na :  

Zachování stávajícího uspořádání prostorové struktury a charakteru zástavby Proboštova 
a Přítkova. 

Proboštov a Přítkov zůstávají mezi sebou oddělené volnou krajinou. 

Proboštov a Přítkov si zachovávají charakter samostatných, soběstačných sídelních 
útvarů. 

Území obce Proboštov se skládá z hlavních typů území a ploch : 

obytné území 

Monofunkční a polyfunkční plochy s dominantním zastoupením různých forem bydlení s 
prvky občanské vybavenosti s obživnými činnostmi. 

krajina, příroda, zeleň 

a) Monofunkční plochy lesů, lesoparků a prvků ÚSES 
b) Bývalá pole, pěstební plochy, louky a pastviny 
c) Polyfunkční území s převahou přírodních prvků a s plochami pro sport a rekreaci a 

cílovými turistickými místy 

produkční plochy s pracovními příležitostmi 

Většinou jde o problémové plochy s těžko odhadnutelnou dobou životnosti stávajícího 
funkčního využití ploch, budov a provozů. Tato neurčitost je v ÚP zohledněna vyšší mírou 
flexibility regulativů přípustných forem způsobu využití dotčených ploch a jejich zařazením 
do ploch přestavby. 

 

c) 2. KONCEPCE VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 V Územním plánu Proboštov je přiměřeně k velikosti sídel navržen rozvoj hlavních 
potřebných sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj ploch bydlení a rozvoj ploch 
občanského vybavení. Územní plán vytváří prostor pro uplatnění soukromých záměrů 
v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit zejména v rámci ploch smíšených obytných. 

Plochy bydlení 

Zastavitelné plochy určené pro bydlení jsou vymezeny s dvojím rozdílným způsobem 
využití ( BI a BV ), převážně v návaznosti stávající způsob využití v zastavěném území.  

Plochy smíšené obytné 

Zastavitelné plochy určené pro způsob využití smíšeného obytného jsou vymezeny 
s dvojím rozdílným způsobem využití ( SI a SK ), převážně s ohledem na prostorovou 
strukturu okolní a navazující stávající zástavby v zastavěném území.  
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CELKOVÝ PODÍL ROZVOJE ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BI Plochy bydlení 3, 6900 ha 
 individuální bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu  

BV Plochy bydlení 3, 5500 ha 
 individuální rodinné domy s venkovským typem bydlení 

SK Plochy smíšené obytné 1, 2700 ha 
 smíšená obytná kompaktní zástavba 

SI Plochy smíšené obytné 15, 9400 ha 
 obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CELKEM 24, 4500 ha 

 

 

c) 3. ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY 

V Územním plánu Proboštov se vymezují plochy změn využití : 

 Zastavitelné plochy  s označením  Z1, Z3 až Z14 

 Plochy přestaveb s označením  P1 až P4 

Zastavitelné plochy  a plochy přestavby jsou přehledně graficky znázorněny na výkresech 
„A - Výkres základního členění území“ a „B - Hlavní výkres“. 

 

 

c) 3.1 Vymezení zastavitelných ploch 

Zastavitelné plochy zahrnují hlavní potřebné sídlotvorné složky, t.j. zejména bydlení a 
občanské vybavení, technickou a dopravní infrastrukturu a veřejná prostranství. 

 

SOUPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Označení ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH 
Výměra 
( v ha ) 

   

 PROBOŠTOV  ( k.ú. Proboštov u Teplic )  

Z01 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SI obytné plochy s integrovanou  
občanskou vybaveností 

1, 69 

Z02 Plocha je zastavěna - 
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Z03 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SI obytné plochy s integrovanou  
občanskou vybaveností 

0, 89 

Z04 
PLOCHY BYDLENÍ 
BI individuální bydlení v rodinných domech 
městského a příměstského typu 

0, 79 

Z05 
PLOCHY BYDLENÍ 
BV individuální rodinné domy 

s venkovským typem bydlení 
1, 31 

Z06 
PLOCHY BYDLENÍ 
BV individuální rodinné domy 

s venkovským typem bydlení 
2, 24 

Z07 
PLOCHY BYDLENÍ 
BI individuální bydlení v rodinných domech 
městského a příměstského typu 

0, 35 

Z08 
PLOCHY BYDLENÍ 
BI individuální bydlení v rodinných domech 
městského a příměstského typu 

0, 49 

Z09 
PLOCHY BYDLENÍ 
BI individuální bydlení v rodinných domech 
městského a příměstského typu 

0, 87 

Z10 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SK smíšená obytná kompaktní zástavba 

1, 27 

   

 PŘÍTKOV  ( k.ú. Přítkov + k.ú. Proboštov u Teplic u Z11 )  

Z11 
PLOCHY BYDLENÍ 
BI individuální bydlení v rodinných domech 

městského a příměstského typu 
1, 19 

Z12 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SI obytné plochy s integrovanou  

občanskou vybaveností 
4, 66 
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Z13 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SI obytné plochy s integrovanou  
občanskou vybaveností 

0, 26 

Z14 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SI obytné plochy s integrovanou  
občanskou vybaveností 

8, 44 

   

 VÝMĚRA ZASTAVITELNÝCH PLOCH CELKEM 24, 45 

 

 

c) 3.2 Vymezení ploch přestavby 

Potenciálními plochami přestavby jsou stávající areály výroby a služeb ( P1, P2, P3, P4 ) 
v Proboštově (plochy NS - Plochy výroby a skladování- nerušící výrova, služby, komerce). 
U těchto ploch nelze odhadnout, jak dlouho bude jejich provoz dostatečně efektivní a 
udržitelný, a proto se připouští změna způsobu jejich využití. Jedná se o plochy, které jsou 
v kontaktu s jádrovou zónou Proboštova nebo na dosah městské zástavby Teplic. To je 
hlavní důvod, proč jsou tyto potenciálně transformační plochy zařazeny výhledově pro 
změnu způsobu využití do ploch smíšených obytných SK (smíšená obytná kompaktní 
zástavba). 

Graficky jsou plochy přestavby ( P1, P2, P3, P4 ) vyznačeny v barvě stávajícího způsobu 
využití pro plochy NS a orámovány širokou čárou v barvě odpovídající přípustné změně 
způsobu využití pro plochy SK. 

 

SOUPIS PLOCH PŘESTAVBY 

Označení ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH 
Výměra 
( v ha ) 

   

 PROBOŠTOV  ( k.ú. Proboštov u Teplic )  

P1 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SK smíšená obytná kompaktní zástavba 

3, 07 

P2 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SK smíšená obytná kompaktní zástavba 

1, 83 
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P3 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SK smíšená obytná kompaktní zástavba 

1, 90 

P4 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SK smíšená obytná kompaktní zástavba 

1, 12 

   

 VÝMĚRA PLOCH PŘESTAVBY CELKEM 7, 92 

 

 

c) 4. KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ 

Vymezení ploch sídelní zeleně 

V Proboštově i v Přítkově jsou v dostupnosti menší než 400 m v zastavěném i v 
zastavitelném území rozsáhlé plochy stávající přírodní zeleně. Pěším napojením ploch 
bydlení na přírodní plochy a vhodnou úpravou okrajových ploch sousedící krajinné zeleně 
se dosáhne příznivějšího efektu a opravdového pocitu bydlení v přírodě. 

V zastavěném a v zastavitelném území nejsou značeny plochy a prvky městské zeleně, 
která je součástí veřejných prostranství místního významu (přidružené pásy zeleně v 
komunikacích, parkové úpravy v obytném území, apod.). 

Součástí sídelní zeleně jsou i plochy zeleně uvedené v územním plánu v kategoriích 
parků a lesoparků (RP) a smíšené doprovodní, nelesní a izolační zeleně (RS). 

 

 

 

 

d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

d) 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

d) 1.1. Automobilová doprava 

Páteří dopravního skeletu jsou na sebe navazující ulice Kpt. Jaroše a Přítkovská. 
V místních podmínkách mají tyto komunikace sběrný i dopravní význam, ale vzhledem ke 
stávajícím i výhledově předpokládaným dopravním zátěžím lze tyto komunikace zařadit 
do funkční třídy C1 (Kpt. Jaroše) až C2 (Přítkovská), to znamená mezi komunikace 
umožňující přímou obsluhu přilehlých objektů. Do funkční třídy C2 lze zařadit i další hlavní 
ulice v Proboštově – Zemskou, Proboštovskou a Sobědružskou. 
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Ulice Kpt. Jaroše je postupně rekonstruována v rámci funkční třídy C1 (C2) a základní 
kategorie MO 14 (MO 12) do podoby „klasické“ městské třídy převážně společenského 
významu. To znamená do podoby ulice s vozovkou se dvěma nerozdělenými jízdními 
pásy s přidruženými parkovacími a zastavovacími pruhy ve vymezených úsecích 
přerušovaných stromovou a okrasnou zelení. Chodníky podél domů zůstávají zachovány 
a mohou být využity i pro umístění komerčních předzahrádek obchodů a služeb v přízemí 
domů, městského mobiliáře a ploch okrasné zeleně a stromořadí při zachování 
dostatečného průchodu pro pěší. 

Severní část Přítkova je v kontaktu se silnicí II. třídy č. 253 Dubí – Krupka. V průtahu této 
silnice zastavěným územím musí být navržena úprava této komunikace v parametrech 
sběrné komunikace v nižších obytných útvarech ve funkční třídě B2 s významem 
především dopravním s přípustnou přímou obsluhou přilehlého území.  

 

d) 1.2. Automobilová doprava v klidu 

Odstavování a stání vozidel rezidentů i návštěv v obytných územích musí být zajištěno na 
vlastním pozemku rodinných domů nebo bytových objektů, eventuelně na parkovištích 
bytových domů v počtu minimálně jedno stání na jeden byt a jedno návštěvnické stání na 
sedm rezidenčních stání. U monofunkčních ploch musí být parkování zajištěno rovněž na 
vlastních pozemcích v kapacitách určených podle konkrétního způsobu využití 
jednotlivých ploch. 

 

d) 1.3. Hromadná doprava osob 

Hromadnou autobusovou dopravu osob zajišťuje obec s oprávněnými provozovateli 
těchto služeb. Trasy se zastávkami autobusové hromadné dopravy jsou vedeny ulicemi 
Kpt. Jaroše, Proboštovská, Náměstí Svobody, Přítkovská, a Přítkov - silnice II/253. 

 

d) 1.4. Železniční doprava 

Jižní hranice Proboštova sleduje stávající trasu železnice č. 130 se zastávkou cca 100 
metrů západně od Proboštovské ulice. 

Územím mezi Proboštovem a Přítkovem vede železniční trať č.132 Oldřichov – Děčín. 
V návrhu ÚP je v blízkosti křížení této trati s Přítkovskou ulicí zachován prostor pro 
umístění železniční zastávky a navazující autobusové zastávky. 

V současné době není realizace železniční osobní zastávky aktuální a ekonomicky reálná. 
S předpokládaným nárůstem počtu obyvatel Proboštova a Přítkova se mohou vstupní 
podmínky pro posuzování tohoto záměru změnit. Lze předpokládat, že v reálném 
časovém horizontu bude v osmisetmetrové izochroně této zastávky obytné území pro 
2500 obyvatel. 

Kromě toho je tato zastávka v  dostupnosti budoucího lesoparku včetně plochy RO Jeho 
součástí budou i zařízení krátkodobé rekreace nadmístního významu, které mohou být 
cílem návštěv ze spádového území podél železniční tratě, ve kterém žije cca 30 000 
obyvatel. 
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d) 1.5. Pěší a cyklistická doprava 

Pěší prostupnost současně zastavěného území je zajištěna chodníky podél vozovek a 
pěšinami v Proboštovském parku. V rozvojových plochách se kromě chodníků uplatňují i 
zklidněné komunikace se smíšeným dopravním prostorem. Současná kostra dopravní 
obsluhy a členění ploch umožňuje zahrnout Proboštov a Přítkov do regionálního generelu 
koridorů cyklistické a pěší dopravy. Lze doporučit, aby cyklistický provoz byl na stávajících 
komunikacích a na silnici II/253 zohledněn formou dopravních a technických opatření 
v rámci oprav a rekonstrukcí komunikací. Pěší, případně turistické cyklistické stezky 
v prostoru navrženého lesoparku mezi Proboštovem a Přítkovem budou součástí 
celkového nebo dílčích částí projektu lesoparku. 

 

 

 

d) 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

V zásobování vodou, elektrickou energií, plynem a v likvidaci splaškových vod jsou 
v Proboštově i v Přítkově dostatečné rezervy ve stávajících trasách inženýrských sítí 
i v kapacitách souvisících inženýrsko technických zařízení. 

 

d) 2.1. Zásobování vodou 

Pro zásobování Proboštova a Přítkova vodou jsou ve vodárenských a uličních řadech k 
dispozici kapacity potřeby vody pro 5 000 obyvatel (Qd : 750m3/den, Qmaxd : 1 125m3/den, 
Qroční : 410 625m3/rok). 

V Přítkově, v rozvojové ploše VÝHLEDY (zastavitelná plocha Z14) jsou v souběhu 
uloženy vodárenské řady LT DN 300 a OC DN 400. Nové trasy a napojení na vodojem 
(poz. p.č. 516/1, k.ú. Přítkov) musí být koordinovány a řešeny v rámci zpracování územní 
studie ( ÚS 2 ). Totéž platí pro rozvojovou plochu NA VÝSLUNÍ (zastavitelná plocha Z12), 
ve které musí být nová trasa vodárenských řadů koordinována a řešena v rámci 
zpracování územní studie ( ÚS 1 ). 

 

d) 2.2. Likvidace splaškových vod 

Zastavěné území Proboštova i Přítkova je napojeno uličními gravitačními řady DN 300 na 
centrální ČOV v katastrálním území Bystřany, se kterou má obec smluvně zajištěnou 
likvidaci splaškových vod. 

Celkové výhledové množství splaškových vod Proboštova a Přítkova vychází z potřeby 
vody (dle směrnice č. 9 150l/os/den) pro 5 000 ekvivalentních obyvatel v množství : 
Qd :        750m3/den 
Qmaxd :     1 125m3/den 
Qroční : 410 625m3/rok 

 

d) 2.3. Likvidace dešťových vod 

V Proboštově i v Přítkově je likvidace dešťových vod uskutečňována jejich převedením do 
stávajících vodotečí. Recipienty srážkových vod jsou vodoteče Bystřice, Račí potok, 
Modlanský potok a Přítkovský potok. 
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Samostatná - komplexní stoková síť dešťové kanalizace v Přítkově ani v Proboštově 
vybudovaná není a ani se s její výstavbou neuvažuje. Srážkové vody jsou ze zpevněných 
ploch odváděny po okrajích komunikací a místy jsou sváděny do příkopů, které částečně 
působí jako zasakovací pásy. Vyhodnocením současného stavu je víceméně předurčeno 
řešení likvidace atmosférických srážek kombinací více způsobů s preferencí převádění 
dešťových vod do horizontu podpovrchových vod. Tento způsob je současně 
nejohleduplnější vůči přírodě a životnímu prostředí. Přípustné množství srážkových vod, 
které lze z rozvojových lokalit převádět do jednotlivých recipientů a konkrétní podmínky 
určí příslušný vodohospodářský orgán. 

Konkrétní projekt likvidace srážkových vod s posouzením musí být zpracován pro každou 
dotčenou lokalitu na základě komplexního projektu po ověření skutečné, podrobné 
geologické skladby dostatečným množstvím sond. Pro stavby na jednotlivých pozemcích 
musí být hydrologickými výpočty prokázáno, že lze na pozemku likvidovat srážkové vody 
pro intenzitu návrhového deště o periodicitě p=1. Do výpočtu lze zahrnout vsakovací 
schopnost nezastavěné části pozemku (drnové plochy, ornice a podloží) doloženou 
koeficienty propustností 10-x m/sec z podrobného geologického průzkumu a projektu 
terénních úprav. 

 

d) 2.4. Zásobování elektrickou energií 

Potřeba elektrické energie pro zastavěné území Proboštova a Přítkova je plně saturována 
stávajícími kabelovými rozvody NN 0,4 kV ze stávajících TS, ve kterých je dostatečná 
rezerva pro připojení objektů v nezastavěných prolukách a pro intenzifikaci stupně využití 
stávajících objektů. Výstavba v nových rozvojových plochách nebude vyžadovat žádné 
nové plochy ani vymezení tras pro vzdušné vedení VN 22 (35) kV a vyšší. Nové TS a 
kabelové trasy VN a NN budou (pokud to bude nutné) umístěny v rozvojových plochách a 
budou součástí projektů těchto ploch (ÚS, DÚR, atd.). 

 

d) 2.5. Zásobování plynem 

Zastavěné území Proboštova i Přítkova je plně plynofikováno. Plynofikace Přítkova byla 
realizována podle ÚP 2004 - varianty B z STL přípojkou z nové RS na VTL trase jižně od 
železnice mezi Přítkovem a Proboštovem. V ÚP 2004 byla varianta B v kategorii veřejně 
prospěšných staveb. Stávající technické zařízení a nadřazené trasy VTL a STL jsou 
kapacitně dostačující i pro rozvojové – zastavitelné plochy v Proboštově a Přítkově. Pro 
plynofikaci rozvojového území v Přítkově zůstává v záloze napojení na středotlaké 
rozvody v Drahůnkách. Konkrétní řešení bude předmětem projektů v dalších stupních PD 
(ÚS, DÚR). podle konkrétní situace a širších vztahů v době zpracovávání projektové 
dokumentace. 

 

d) 2.6 Slaboproudé rozvody 

Slaboproudé, sdělovací rozvody jsou v Proboštově a Přítkově vedeny většinou 
podzemními kabely v chodnících nebo přídavných dopravních pruzích na pozemcích 
obce. Dosluhující vzdušná vedení se většinou nerekonstruují, ale ukládají se pod terén. 

Jednou z výjimek je slaboproudé vzdušné vedení podél jižní strany silnice II/253 Dubí – 
Krupka v ploše rozvojového území VÝHLEDY. Paralelně je v těchto místech uložen 
sdělovací (optický) kabel ve vzdálenosti 10 – 30 m od jižní krajnice silnice II/253. 
Jakákoliv manipulace s těmito trasami (kabeláž s podzemním uložením stávajícího 
vzdušného vedení SK, přikládání dalších kabelů ke stávajícímu podzemnímu vedení SK, 
apod.), musí být koordinována s ÚPD rozvojového území VÝHLEDY.  Nelze připustit, aby  
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se urbanismus (zastavovací a dopravní schéma, výškové a směrové uspořádání 
rekonstruované SII/253, napojení místních komunikací, apod.) musel přizpůsobit poloze 
kabelů v zemi. 

 

d) 2.7. Odpadové hospodářství 

Likvidace komunálního odpadu má Proboštov smluvně zajištěnou s oprávněnými firmami. 
V katastrálním území Proboštova a Přítkova není vyčleněna plocha pro skládku odpadu. 
Na rekultivačních plochách (ZU - Březový háj - deponie výkopové zeminy a skládka sutě) 
a RO (úložiště kaolínového kalu) probíhají asanační práce v souladu s platným územně 
správním rozhodnutím. 

 

 

d) 3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Veřejná infrastruktura 

V oblasti základního školství a předškolních zařízení pokrývají stávající plochy a objekty 
současnou i výhledovou potřebu. Případný rozvoj volnočasových aktivit základního 
školství je možný vedle stávající školy na sousední ploše OS severně od teplárny. 

Potřeba obyvatelstva ve sféře obchodů a služeb je pokryta nabídkou ploch pro 
provozovny v rámci polyfunkčních obytných ploch. Dostatečné jsou i stávající plochy a 
prostory pro samosprávu obce a související služby s administrativně technickým 
zázemím. 

Nabídky na umístění různých zařízení z oblasti občanské vybavenosti nadmístního 
významu lze řešit na transformačních plochách ( plochách přestavby P1, P2, P3 a P4 ) a 
v rámci polyfunkčního obytného území SK. 

Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství ve smyslu ploch „celoměstského“ významu jsou součástí jednotlivých 
ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území Proboštova. Jde především o : 

- Náměstí Svobody. 
- Ulici Kapitána Jaroše. 
- Proboštovský park a plochy kolem rybníku. 
- Proboštovskou ulici s veřejným prostranstvím v okolí sportoviště. 

V zastavitelném území bude umístění veřejných prostranství předmětem dalších stupňů 
předprojektových prací. 

Podle konkrétního urbanistického záměru pro jednotlivé rozvojové plochy bude v dalších 
stupních ÚPD (v územních studiích, zastavovacích plánech, apod.) specifikován výběr, 
forma a kombinace veřejných prostranství (dětská hřiště, rozptylný pěší prostor, parkové 
úpravy, procházkové trasy, místa pro stánkový prodej, využití ploch přilehlé doprovodné, 
izolační – nelesní zeleně, …. atd.). 

 

 



18 

 

 
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
prostupnost krajiny, územní systém ekologické stability, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, apod. 

 Koncepce uspořádání krajiny s vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a 
vymezením územního systému ekologické stability je obsažena na výkrese : 

 B HLAVNÍ VÝKRES   (v měřítku 1 : 5 000) 

 

e) 1.  CHARAKTERISTIKA KRAJINY 

Území obce Proboštov leží na úpatí Krušných hor. Nad Proboštovem, těsně pod hranicí 
souvisle zalesněného jižního svahu hřebene Krušných hor je Přítkov. Územím protéká 
několik potoků a občasných vodotečí zásobujících vodou Proboštovský rybník. 

Mezi Proboštovem a Přítkovem je 500 – 700 metrů široká cenzura bez jakékoliv zástavby. 
Její zachování je jedním z hlavních krajinářsko kompozičních záměrů. Souvisle zalesněné 
a zelené jižní svahy Krušných hor s občasnými skvrnami shluků budov jsou fenoménem 
dálkových pohledů od jihovýchodu až k jihozápadu. 

Nejkritičtějším místem devastace krajiny je zdánlivě zalesněná plocha východně od 
zastavěného území Přítkova. Jedná se o invazivní keřové a stromové nálety  na těžko 
udržovatelných místech s terénními zlomy, příkopy a násypy. Lokalita je podmáčená s 
vývěry spodní vody. Vývěry nejsou pramenité, ale pochází z přerušených vodovodních 
přivaděčů z bývalých studní severně od silnice II/253. V územním plánu je toto území 
součástí rozvojové lokality VÝHLEDY (zastavitelná plocha Z14). 

V územním plánu zůstává zachováno mezi Proboštovem a Přítkovem nezastavitelné 
území. 

 

e) 2.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ( ÚSES )  

Vzhledem k tomu, že celé území obce leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru 
K4, síť lokálních prvků ÚSES je co nejhustší. Účelem ochranných zón je podpora 
koridorového efektu. To znamená, že všechny prvky regionálních a místních ÚSES, 
významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability, tzv. 
„kostra ekologické stability“ nacházející se v zóně jsou chápány jako součást 
nadregionálního biokoridoru. Podpora koridorového efektu v ochranných zónách se 
realizuje jako zvýšený zájem příslušného orgánu ochrany přírody v tomto území, 
uplatňovaný v rámci platných právních předpisů. 

POPIS PRVKŮ ÚSES 

Nadregionální a regionální ÚSES 

Nadregionální biokoridor NK K4 Jezeří - Stříbrný 

Složený nadregionální biokoridor NK K4, jehož jižní mezofilní hájová osa zasahuje do 
území obce Proboštov. 

Regionální biocentrum RC 1695   Modlanský potok 

Regionální, převážně lesní biocentrum o rozloze asi 103 ha je situováno na mezofilní 
hájové ose nadregionálního biokoridoru K4 a zahrnuje III. vegetační stupeň dubových 
bučin a bukodoubrav, nízký pás IV. vegetačního stupně dubojedlových bučin a poměrně 
široký V. vegetační stupeň jedlových bučin a smrkojedlových bučin. Je to území s bohatší 
druhovou skladbou, zejména zpěvného a dravého ptactva, hmyzu, měkkýšů i rostlinstva. 



19 

 

 

V současnosti jsou lesní porosty biocentra oproti původní lesní skladbě v různé míře, 
často však značně a místy i zcela, změněny, zejména ve prospěch smrku ztepilého, který 
byl zde v různé míře postižen znečištěním ovzduší. Je proto nezbytné vytvářet 
předpoklady postupné obměny lesních porostů k původní druhové skladbě. 

Regionální biokoridor RBK 567   Kateřina, Modlanské rybníky - K4 

Regionální biokoridor RBK 567 zasahuje na severovýchodním okraji do území obce 
Proboštov. 

 

Místní ÚSES  -  místní (lokální) biocentra a biokoridory 

Lokální biocentrum LC 1 

Současný stav : lesnaté, přírodě blízké území severně od Proboštova s cenným rybníkem 
a ekotonovými společenstvy přímo navazuje na RC 1695 
Výměra : cca 57 ha 
Cílové stav : les odpovídající STG a břehové porosty rybníka. 
Regulativy : postupná změna druhové skladby lesa k původní. 
 

Lokální biocentrum LC 2 

Současný stav : park včetně přilehlého rybníka, travnatých ploch s drobnými lesíky a 
bohatou trvalou rozptýlenou zelení se stabilizujícím vlivem na méně stabilní okolí 
Výměra : cca 12 ha 
Cílový stav : extenzivně udržovaný park. 
Regulativy : druhovou skladbu dřevin postupně přizpůsobit původní, travnaté plochy 
udržovat jako extenzivní louky (nehnojit, kosit maximálně 2 x ročně). 
 

Lokální biocentrum LC 3 

Současný stav : soustava relativně hodnotných lesíků a travnatých, málo intenzivně 
užívaných ploch s cennými ekotony, částečně i na těžbou narušených plochách, rybník 
s břehovými porosty. Jižní část LC 3 zůstává nezastavitelnou, režimově přístupnou 
rekreační plochou (RT). 
Výměra : cca 23 ha 
Cílový stav : les odpovídající STG. 
Regulativy : postupně upravit druhovou skladbu stávajících lesíků směrem k původní, 
ostatní plochy zalesnit původními druhy dřevin. Propojení severní části biocentra LC 3 
kolem stávající vodní plochy (VP) s jižní částí LC 3 (přírodním parkem RP) bude 
realizováno v poloze upřesněné po podrobném dendrologickém průzkumu a detailním 
polohopisném i výškopisném zaměření okolí stávajícího rybníku „Vápenka”. 
 

Lokální biokoridor LK 1 

Současný stav : Antropický biokoridor v šířce 20 m spojuje LC 1 a LC 2 a další větev i LC 
3, tam kde je to možné, sleduje vodní toky jinak vede po okraji zastavěného území. 
Délka : cca 1400 m 
Cílový stav : břehové porosty potoků a les odpovídající STG. 
Regulativy : udržování současného stavu břehových porostů potoků, zalesnění v šířce 
20m podél zastavěného území dřevinami původní druhové skladby. 
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Lokální koridor LK 2 

Současný stav : přírodní biokoridor v šířce 15 m spojuje LC 3 s nadregionálním 
biokoridorem K4, je tvořen rozptýlenou zelení. 
Délka : v k.ú. Proboštov cca 400 m 
Cílový stav : les odpovídající STG. 
Regulativy : doplnit dřevinami původní druhové skladby, udržovat jako les. 

 

e) 3.  PROSTUPNOST KRAJINY 

Všesměrná dopravní – automobilová prostupnost území je umožněna zachováním 
stávajících komunikací. 

Pěší prostupnost krajiny mezi Proboštovem a Přítkovem ve spádnicovém směru (S – J) je 
zajištěna po chodníku podél komunikace Přítkovská a stávajícími cestami, které většinou 
sledují potoky a občasné vodoteče.  

 

e) 4.  PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ 

Podmínky pro přípustné a podmíněně přípustné využití ploch s rozdílným způsobem 
využití umožňují, aby se Proboštov a Přítkov staly cílem krátkodobé (půl až jednodenní) 
rekreace pro spádovou oblast s více než 30 000 obyvatel. Zůstává i zachována možnost 
obnovy železniční zastávky Přítkov využitelné pro návštěvnost rekreačního území z Teplic 
a Ústí nad Labem v dostupnosti méně než půl hodiny. 

Nabídka volnočasových aktivit pro místní obyvatele je v Proboštově dostatečná na 
stávajících plochách a lze ji rozšířit v ploše OS severně od školy. 

 

e) 5.  OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Na území obce Proboštov je vyhlášeno záplavové území vodního toku Modlanský potok, 
včetně aktivní zóny záplavového území. V aktivní zóně nesmí být umístěny žádné stavby 
s výjimkou vodních děl a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. V aktivní 
zóně nebudou zřizovány oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky. 

Protipovodňová opatření nejsou na území obce Proboštov vymezena. 

 

e) 6.  DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

Část území obce Proboštov je poddolována. Pro jakoukoliv stavební činnost ve 
vymezeném území je nutný inženýrsko geologický průzkum. 

Celé území obce Proboštov se nachází v ochranném pásmu stupně II C přírodních 
léčivých zdrojů lázeňského města Teplice v Čechách. 

Na území obce Proboštov se nachází chráněná ložisková území a výhradní ložiska 
hnědého uhlí a fluorit barytové suroviny. 
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e) 7.  PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ 

V Územním plánu Proboštov se na území obce vymezují plochy změn v krajině : 

 plocha  změny v krajině  - s označením  K1 

Plocha změny v krajině je přehledně graficky znázorněna na výkresech 

„A - Výkres základního členění území“ a „B - Hlavní výkres“. 

Vymezená plocha změny v krajině je vymezena za účelem změny využití a rekultivace 
odkaliště flotačních fluoritových písků. 

 

SOUPIS PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ 

Označení ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH 
Výměra 
( v ha ) 

   

 PROBOŠTOV  ( k.ú. Proboštov u Teplic )  

K1 
PLOCHY REKREACE 
RT rekreačně turistická zařízení nadmístního významu 

5, 82 
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f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavního využití), přípustného využití, nepřípustného 
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ), stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

 Celé správní území obce Proboštov je členěno na plochy s rozdílným způsobem 
využití, které jsou odlišně vyznačené na výkresu: 

 B HLAVNÍ VÝKRES   (v měřítku 1 : 5 000) 
 

f) 1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

(1) Z hlediska způsobu využití jsou na území obce Proboštov rozlišovány plochy 
urbanizované a plochy neurbanizované. 

(2) Plochy urbanizované tvoří v souhrnu zastavěné a zastavitelné území obce. 

(3) V nezastavěném území lze realizovat jen liniové a plošné dopravní stavby, liniové a 
plošné stavby technického vybavení, účelové stavby sloužící provozu a údržbě 
příslušného způsobu využití a stavby uvedené v regulativech pro jednotlivé plochy 
územního plánu. 

(4) Území obce Proboštov se člení podle způsobu využití na plochy: 

PLOCHY BYDLENÍ 
BI individuální bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu 
BV individuální rodinné domy s venkovským typem bydlení 

PLOCHY REKREACE 
RZ plochy pro rodinnou rekreaci, zahrádkářské kolonie 
RP parky a lesoparky 
RT rekreačně turistická zařízení nadmístního významu 
RS plochy smíšené, nelesní a izolační zeleně 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
OV školství, kultura, administrativa, komerce, veřejné služby 
OS tělovýchova a sport 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
PV komunikace, náměstí, veřejné prostory 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SC smíšené obytné plochy v centru Proboštova 
SK smíšená obytná kompaktní zástavba 
SI obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
S silnice 
Z železnice 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
TI technická zařízení 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
PS průmysl, sklady, energetika 
NS nerušící výroba, služby, komerce 
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
VP vodní plochy, rybníky, potoky 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
ZT trvalý travní porost, náletová zeleň, zemědělská půda 

PLOCHY LESNÍ 
LP lesy a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 
RO rekultivace 

(5) Při umísťování stavby na hranici funkčních ploch musí být vždy přihlédnuto ke 
stanovému způsobu využití navazující plochy. Stavby a způsob využití ploch nesmí 
svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání 
staveb ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí nad míru 
přípustnou pro územním plánem určený způsob využití těchto – sousedních ploch. 

(6) Odstavování vozidel rezidentů a návštěv včetně zákazníků pasantních provozů 
musí být realizováno na vlastních stavebních pozemcích, nikoliv na plochách 
veřejných prostranství. 

(7) Stavby a zařízení, která neodpovídají způsobu využití dané plochy nelze umístit a 
rovněž nelze povolit změny užívání staveb v rozporu se stanoveným způsobem 
využití. 

(8) Ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa - PUPFL (pozemků určených k plnění funkcí 
lesa) je podmíněně přípustné umístění staveb, a to pouze po vydání souhlasného 
závazného stanoviska orgánu státní správy lesů. 

 

 

 

f) 2. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH 

 

PLOCHY BYDLENÍ 
BI individuální bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu 

Hlavní využití 

- bydlení v individuálních rodinných domech (RD) 

Přípustné využití 

-  bydlení v rodinných dvojdomech, řadových RD a jiných formách seskupení RD 

- stavby a zařízení provozoven (živnosti – administrativa, výroba, služby) s vazbou na 
bydlení v RD a slučitelnými s podmínkami pro bydlení na vlastním i sousedních 
pozemcích 

- různé typy nízkopodlažních bytových domů (činžovní viladomy, malé obytné bloky, 
apod.) včetně garáží o výšce max. 2 NP s možností podsklepení a využití podkroví 

- občanská vybavenost místního významu pro klientelu v pěší dostupnosti 

- veřejná vybavenost pro spádové území Proboštova a Přítkova 

- umístění dopravní a technické infrastruktury 
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Podmíněně přípustné využití 

- zastavitelná plocha Z11 
před započetím výstavby musí být v území proveden aktuální průzkumu flóry a fauny, 

na ploše bude v maximální možné míře chráněna stávající vzrostlá zeleň, zachována 
musí být zejména hodnotná zeleň (starší či solitérní stromy, liniová zeleň, apod.) 

Nepřípustné využití 

- všechny druhy výrobních a obchodních činností s nároky na přepravu nákladními auty 

- chov hospodářského zvířectva 

- stavby pro rodinou rekreaci a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a 
podmíněně přípustným využitím 

- Stavby, plochy a činnosti nepřiměřené obytnému území zejména z hlediska 
hygienických předpisů a ochrany životního prostředí včetně těch, které jsou v rozporu 
se vžitými etickými a kulturně společenskými zvyky. 

 

 

 

PLOCHY BYDLENÍ 
BV individuální rodinné domy s venkovským typem bydlení 

Hlavní využití 

- bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami, možností chovu hospodářských 
zvířat a provozování drobné výroby bez negativních vlivů na okolí 

Přípustné využití 

- různé typy rodinných domů a dvojdomů 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- umístění dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití 

- činnosti a stavby pro nerušící výrobu a služby ve vazbě na bydlení včetně občanské 
vybavenosti pro obsluhu území v pěší dostupnosti 
před započetím výstavby musí být prokázáno, že hluk z výroby a obslužné dopravy 
nepřekročí hygienické limity hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru a v 
nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době a dopravní 
obsluha výrazně nezatíží stávající komunikace 

- zastavitelná plocha Z6 (jižní část)   
na ploše bude v maximální možné míře chráněna stávající vzrostlá zeleň, zachována 
musí být zejména hodnotná zeleň (starší či solitérní stromy, liniová zeleň, apod.) 

Nepřípustné využití 

- všechny druhy výrobních a obchodních činností s nároky na přepravu nákladními auty 

- plochy a dílny pro výrobu a údržbu technických zařízení, zemědělských a stavebních 
strojů a vozidel 

- výrobní, komerční a manipulační areálové plochy o výměře větší než 400 m2 

- chovatelská činnost, která svými negativními vlivy na okolí překračuje na hranicích 
pozemku hodnoty přípustné pro bydlení 
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PLOCHY REKREACE 
RZ plochy pro rodinnou rekreaci, zahrádkářské kolonie 

Hlavní využití 

- oplocené pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a zahradní pozemky 

Přípustné využití 

- rekreační (nekomerční) pěstební a chovatelská činnost 

- pobytová rodinná rekreace ve vazbě na samostatně stojící stavby  

- drobné vodní plochy 

- garáže a parkoviště pro provoz a obsluhu území (např. parkování vlastníků staveb pro 
rodinnou rekreaci a zahradních pozemků) 

- dětská a rekreační hřiště 

- umístění související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- stavby pro trvalé bydlení 

- stavby a plochy pro komerční využití, výrobu a služby 

 

 

 

PLOCHY REKREACE 
RP parky a lesoparky 

Hlavní využití 

- parkově a sadovnicky upravené, záměrně založené, krajinářsky odborně komponované 
středně až intenzivně udržované plochy s příznivým působení na ekologicky méně 
stabilní okolí 

- využití a udržování Proboštovského parku se řídí specifickým režimem, který 
zohledňuje funkci parku jako lokálního biocentra (LC2) a současně umožňuje jeho 
bezpečné, volnočasové využívání 

Přípustné využití 

- trvalé stromové porosty lesního charakteru obhospodařované pouze z hlediska jejich 
mimoprodukčních funkcí 

- trvalé travní a keřové porosty v plochách, jejichž zalesnění by bránilo panoramatickým 
výhledům 

- zařízení pro volnočasové aktivity 

- plochy a zařízení pro údržbu a zajištění provozu 

- zemědělská činnost na pozemcích stávající zemědělské půdy 

- umístění související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- jakákoliv výstavba staveb pro rodinnou rekreaci (chaty), bydlení a ubytování 

- výstavba nadzemních staveb nesouvisejících s přípustnými činnostmi 
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PLOCHY REKREACE 
RT rekreačně turistická zařízení nadmístního významu 

Hlavní využití 

- území a plochy pro půl až jednodenní oddechový pobyt obyvatel obce a návštěvníků 
ze širšího spádového území 

Přípustné využití 

- travnaté plochy a lesoparkové porosty s různým stupněm údržby 

- krytá i otevřená sportovní a volnočasová zařízení a stavby veřejně i komerčně 
přístupné 

- vodní plochy 

- technická vybavenost a údržbářské provozy 

- návštěvnická vybavenost (služby, obchody, záchody, parkoviště, stravování, apod.) 

- bydlení majitelů, správců a provozního personálu 

- chovatelská činnost provozovaná jako turistická atraktivita 

- umístění související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- stavby pro trvalé bydlení (s výjimkou bydlení majitelů, správců a provozního personálu) 

- stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, apod.) 

- výrobní, pěstební a chovatelská činnost 

- stavby a zařízení nesouvisející s určeným hlavním způsobem využití ploch RT a 
činnosti s negativními účinky na sousední plochy 

- jakékoliv činnosti a způsob využití neslučitelný s podmínkami pro ochrannou zónu 
nadregionálního biokoridoru K4 a lokálního biocentra LC3 

 

 

 

PLOCHY REKREACE 
RS plochy smíšené, nelesní a izolační zeleně 

Hlavní využití 

- plochy a pásy izolační a doprovodné zeleně podél vodotečí, komunikací a zeleň 
oddělující území různého funkčního využití 

- záměrně založené i spontánní porosty bez pravidelné údržby či s nízkou intenzitou 
údržby 

- izolační bariéry mezi zdrojem negativních účinků a vlivů staveb na objekty hygienické 
ochrany 

- plochy umožňující začlenění výrobních areálů do krajiny 

Přípustné využití 

- trvalé travní porosty 

- stromové a keřové porosty 

- aleje a stromořadí 

- drobné vodní plochy a retence 
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- dětská hřiště a nekrytá neoplocená sportovní zařízení bez vybavenosti 

- zařízení a drobné stavby podporující krátkodobou a tranzitní turistiku (veřejné 
záchodky s parkovištěm, kioskový prodej, půjčovny sportovních potřeb, apod.) 

- zájmové, volnočasové zahrádkaření bez jakýchkoliv rekreačních a účelových staveb 

- umístění související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- jakékoliv stavby a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím ploch RS 

 

 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
OV školství, kultura, administrativa, komerce, veřejné služby 

Hlavní využití 

- plochy, stavby a zařízení veřejné občanské vybavenosti 

Přípustné využití 

- veřejná správa a služby 

- školství 

- kulturně společenská, vzdělávací a církevní zařízení 

- hasičské zbrojnice 

- stravovací zařízení, společenské sály, kina, galerie aj. 

- administrativní objekty nebo prostory pro tyto činnosti 

- sportovní zařízení a hřiště 

- lékařská a sociální pracoviště 

- bankovní a pojišťovací služby 

- shromažďovací plochy 

- nezbytné technické vybavení 

- trvale nebo režimově využívané komerční – prodejní plochy a zařízení 

- plochy a zařízení pro účelové, přechodné – sezónní a příležitostné ubytování 

- umístění související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- výrobní nebo chovatelská činnost 

- velkoobchodní nebo skladovací činnost 

- dopravní služby mimo nezbytně nutnou obsluhu území 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
OS tělovýchova a sport 

Hlavní využití 

- plochy, stavby a zařízení pro provozování tělovýchovy a sportu 

Přípustné využití 

- veřejně nebo režimově přístupná otevřená i krytá sportoviště 

- umístění obslužných zařízení, staveb a zařízení občanského vybavení ze sféry služeb 
a obchodu (stravování, obchodní prodej, služby, apod.) 

- umístění rekreačních zařízení pro odpočinek, volný čas a zábavu a pro aktivity ze sféry 
cestovního ruchu 

- bydlení ve služebních bytech (správce, apod.) v počtu max. 2 bytů pro jeden areál 

- bydlení ve stávajících bytových domech 

- pobytové travnaté plochy 

- vybavenost sloužící návštěvníkům a divákům 

- stavby a zařízení pro technickou vybavenost a údržbu sportovních ploch a zařízení 

- parkoviště pro návštěvníky a diváky 

- příležitostní (občasné) kulturní, společenské, výstavnické a komerční využití 
sportovních staveb a ploch 

- umístění související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- lůžková zařízení zdravotnických a sociálních služeb 

- trvalé nebo dlouhodobé výrobní, skladovací, chovatelské a komerční činnosti 

 

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SC smíšené obytné plochy v centru Proboštova 

Hlavní využití 

- bydlení v bytových domech 

- komerční plochy v nebytových prostorách bytových domů 

Přípustné využití 

- občanské vybavení místního i nadmístního významu v bytových domech 

- monofunkční nebytové domy městského typu (přechodné ubytování, administrativa, 
školství, zdravotnictví, komerce, apod.) 

- umístění související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- halové stavby o výměře větší než 400 m2 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SK smíšená obytná kompaktní zástavba 

Hlavní využití 

- bydlení v bytových domech 

- bydlení v individuálních rodinných domech, dvojdomech a v řadových rodinných 
domech 

Přípustné využití 

- stavby a zařízení nerušících živností, výroby a služeb ve vazbě na hlavní využití a 
slučitelných s podmínkami pro bydlení 

- občanské vybavení místního významu 

- občanská vybavenost nadmístního významu neomezující hlavní využití 

- nerušící výroba a služby pro širší spádové území 

- zachování současného způsobu využití ploch přestavby ( P1, P2, P3, P4 ) do dožití 
provozuschopnosti těchto areálů nebo do doby zániku poptávky po produkci a 
službách stávajících provozů na plochách přestavby ( P1, P2, P3, P4 ) 

- umístění dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití 

- zastavitelná plocha Z10 
před započetím výstavby (v rámci navazujících stupňů projektové dokumentace) musí 
být prokázáno zajištění podlimitních hodnot hluku v nejbližším chráněném venkovním 
prostoru a v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době 

Nepřípustné využití 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

- transformace areálů na plochách přestavby ( P1, P2, P3, P4 ) po jejich dožití na plochy 
stejné kategorie, to je na plochy pro výrobu, sklady, stavebnictví, nákladní autodoprava 
a služby s veřejnou vybaveností nadregionálního významu 

 

 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SI obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

Hlavní využití 

- obytná zóna s občanskou, veřejnou, administrativní a komerční vybavenosti 

Přípustné využití 

- bydlení v bytových domech 

- bydlení v individuálních rodinných domech, dvojdomcích a v řadových a jiných 
seskupeních rodinných domů 

- stavby a zařízení občanské vybavenosti 

- stavby a zařízení občanské vybavenosti pro širší – aglomerační spádové území ve 
vazbě na silnici II/253 (Dubí – Krupka), na stávající zástavbu Přítkova a na sousední 
sídliště rodinných domů Krupka - Panorama 
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- stavby a zařízení pro nerušící výrobu a služby, pouze však ve vazbě na stavby pro 
bydlení 

- plochy a zařízení pro volnočasovou rekreaci 

- umístění dopravní a technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné využití 

- zastavitelné plochy Z1 a Z3 
před započetím výstavby (v rámci navazujících stupňů projektové dokumentace) musí 
být prokázáno zajištění podlimitních hodnot hluku v nejbližším chráněném venkovním 
prostoru a v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době 

- zastavitelná plocha Z14 (severní a západní část) 
na ploše bude v maximální možné míře chráněna stávající vzrostlá zeleň, zachována 
musí být zejména hodnotná zeleň (starší či solitérní stromy, liniová zeleň, apod.) 

- zastavitelná plocha Z12 
na pozemcích lesa a ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa - PUPFL (pozemků určených k 
plnění funkcí lesa) lze umístit stavby pouze po vydání souhlasného závazného 
stanoviska orgánu státní správy lesů 

Nepřípustné využití 

- všechny druhy výrobních, obslužných a obchodních činností s nároky na přepravu 
nákladními auty ( s výjimkou zásobování ) 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 

 

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
S silnice 

Hlavní využití 

- dopravní silniční stavby, pozemní komunikace a dopravní stavby, 

silnice, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například 
náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodná a izolační zeleň 

Přípustné využití 

- dopravní zařízení a dopravní vybavení, například autobusové zastávky, areály údržby 
komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, apod. 

- odstraňování dopravních závad a rekonstrukce silnic do normovaných kategorií, pokud 
to umožní konfigurace terénu a prostorové a šířkové uspořádání zástavby 

- umístění veřejných prostranství, veřejné zeleně a doprovodné zeleně komunikací 

- umístění technické infrastruktury  

Nepřípustné využití 

- umístění staveb a činností, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití 

- umístění staveb a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a které nejsou slučitelné 
s hlavním a přípustným využitím, umístění staveb a zařízení (např. billboardů a reklam) 
a výsadby zeleně, kterými by byly omezeny rozhledové poměry nebo kterými by mohla 
být ohrožena bezpečnost silničního provozu  
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Z železnice 

Hlavní využití 

- drážní doprava po železnici 

Přípustné využití 

- dopravní zařízení a dopravní vybavení zahrnující obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, 
opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně 

- na vymezených plochách je přípustná rekonstrukce nebo výstavba nové železniční 
dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť, výsadba doprovodné 
zeleně a rekonstrukce nebo nová výstavba zařízení pro drážní dopravu. 

- využití ploch je přípustné také pro umístění zařízení pro drážní dopravu, například 
stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty a provozní budovy a služební byty. 

- v území je přípustné provádět terénní úpravy, umísťovat protihlukové clony, terénní 
valy a ostatní potřebná protihluková opatření. 

- umístění technické infrastruktury  

Nepřípustné využití 

- umístění staveb a činností, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití 

- umístění staveb a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a které nejsou slučitelné 
s hlavním a přípustným využitím, umístění staveb a zařízení ( např. billboardů a 
reklam ) a výsadby zeleně, kterými by byly omezeny rozhledové poměry nebo kterými 
by mohla být ohrožena bezpečnost železničního provozu  

 

 

 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
PV  komunikace, náměstí, veřejné prostory 

Hlavní využití 

- veřejná prostranství, 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, návsi 

- umístění dopravní infrastruktury ; pojízdných, pěších a cyklistických komunikací 

Přípustné využití 

- umístění drobné architektury a drobných doplňkových staveb a zařízení ( např. 
pomníky, památníky, kapličky, zvoničky, kašny, fontány, plastiky, výtvarná díla, svítidla, 
přístřešky, odpočívadla, pergoly, informační systémy, stánky s občerstvením, dětská 
hřiště, hygienická zařízení, městský mobiliář, apod. ), tj. staveb a zařízení, které plní 
doplňkovou funkci k hlavnímu využití ploch 

- umístění veřejné zeleně a doprovodné zeleně komunikací 

- umístění technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- umístění staveb a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou slučitelné 
s hlavním a přípustným využitím 
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
TI  technická zařízení 

Hlavní využití 

- umístění staveb a zařízení technické infrastruktury, např. : 
ts - trafostanice 
rs - regulační stanice 
vdj - vodojem 
čs - čerpací stanice 

Přípustné využití 

- umístění veřejných prostranství, umístění a vyhrazené veřejné zeleně 

- umístění dopravní infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- umístění staveb a činností, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití 

- umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a využití pro činnosti, 
které nejsou slučitelné s hlavním využitím 

 

 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
PS průmysl, sklady, energetika 

Hlavní využití 

- území slouží k soustředění výrobních a skladových ploch se zvýšenými nároky na 
nákladní dopravu a s možným ale minimalizovaným vlivem na okolí 

Přípustné využití 

- objekty průmyslové výroby a služeb 

- servisy nákladních automobilů, zemědělské techniky, ap. 

- objekty skladů a překladišť 

- stavební dvory, ap. 

- objekty zemědělské výroby vč. skladů a údržby staveb a techniky 

- administrativa v rámci areálů (resp. objektů) 

- vodní plochy 

- veterinární a záchranná služba 

- specifické služby a neveřejná stravovací zařízení 

- parkoviště a dopravní zařízení 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- sběrny a třídírny odpadních surovin – sběrné dvory 

- příslušné komunikace a parkovací a garážovací plochy 

- příslušné technické vybavení (trafostanice, regulační stanice, úpravny odpadních vod, 
odlučovače aj.) 

- ochranná a izolační zeleň 

- účelové bydlení (zaměstnanecké, pohotovostní, přechodné apod.) 

- umístění dopravní a technické infrastruktury 
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Nepřípustné využití 

- bydlení (kromě služebních a pohotovostních bytů) 

- zdravotnictví (lůžková oddělení) a sociální služby 

- sport a rekreace 

- jakékoliv provozovny, které by svými negativními vlivy a účinky na okolí překračovaly 
limity pro funkce na sousedních plochách 

- umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a využití pro činnosti, 
které nejsou slučitelné s hlavním využitím 

 

 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
NS nerušící výroba, služby, komerce 

Hlavní využití 

- plochy sloužící k soustředění výroby a komerčních služeb a zařízení včetně 
skladování, které svými účinky a vlivy na životní prostředí nenarušují provoz a užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu 
nad přípustnou míru 

Přípustné využití 

- řemeslné a živnostenské provozovny 

- specializované výrobní, servisní, skladové a nákupní prostory pro širší spádové území 

- servisy osobních automobilů 

- administrativa 

- provozy údržby a technických služeb 

- specifické služby a stravovací zařízení 

- komunikace, dopravní zařízení – parkoviště a čerpací stanice pohonných hmot pro 
obsluhu vymezeného území 

- ochranná a izolační zeleň a vodní plochy 

- změna způsobu využití areálů na plochách přestavby ( P1, P2, P3, P4 ) jejich 
přesunutím z kategorie NS do kategorie SK po technologickém a stavebním dožití 
nebo po zániku poptávky po produkci a službách těchto stávajících areálů 

- umístění dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- výrobní nebo chovatelská činnost a jakékoliv provozovny, které by svými negativními 
vlivy a účinky na okolí překračovaly přípustné limity pro funkce na sousedních plochách 

- umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím a využití pro činnosti, 
které nejsou slučitelné s hlavním využitím 
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
VP vodní plochy, rybníky, potoky 

Hlavní využití 

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití  

- část ekologické kostry přírodních prvků, které nejsou zahrnuty do ÚSES a které mají 
ekologicko stabilizační, rekreační, estetický a hospodářský význam 

Přípustné využití 

- zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky, 
regulaci vodního režimu v území a plnění dalších účelů na úseku vod a ochrany přírody 
a krajiny 

- umístění staveb a zařízení souvisejících s obsluhou a funkcí ploch vodních a 
vodohospodářských ( např. revitalizace vodních toků a stavby na tocích, apod. ) 

- vodoteče a vodní plochy pro rybaření, rekreaci a vodní sporty 

- stavby a zařízení pro chov ryb 

- vodohospodářské stavby a zařízení technického vybavení (jezy, jímání vody, výpusti, 
hráze, čepy, apod.) 

- stavební a terénní úpravy ve smyslu obnovy původních – přírodních tras vodotečí s 
prvky, které zpomalují odtok vody 

- umístění technické a dopravní infrastruktury ( např. lávky, mosty, apod.) 

Nepřípustné využití 

- jakékoliv činnosti nesouvisející se základním funkčním využitím vodních ploch a 
vodotečí 

- jakékoliv činnosti a stavby ohrožující existenci, přírodní charakter a ekologicko 
stabilizační význam vodních ploch, vodotečí a doprovodných krajinných prvků 

- umístění staveb, zařízení a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou 
slučitelné s hlavním a přípustným využitím  

 

 

 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
ZT zemědělská půda - trvalý travní porost  

Hlavní využití 

- zemědělský půdní fond ( ZPF ), pozemky zemědělsky obhospodařované 

- zemědělská půda jako výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu a jako 
jedna z hlavních složek životního prostředí 

Přípustné využití 

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

- nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, 
pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, 
odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, 
ochranné terasy proti erozi apod. 
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- stavby, zařízení a jiná opatření související s obsluhou zemědělských ploch ( např. 
ohrady, napajedla, přikrmovací zařízení, přístřešky na pastvinách, zimoviště, kolny pro 
obsluhu rybníků, mobilní včelíny, apod. ) 

- umísťování ohrad, oplocení staveb a zařízení technické infrastruktury ( např. studny 
vodojemy, trafostanice, telekomunikační zařízení, apod. ) 

- umístění dopravní a technické infrastruktury, 
 včetně oplocení dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- jakékoliv nadzemní a podzemní stavby, kromě staveb pro zemědělskou prvovýrobu 

- umísťování provizorních, mobilních a dočasných staveb a zařízení (např. mobilhome, 
maringotky, apod.), které by mohly být využity nebo užívány k bydlení nebo k rekreaci 

- umísťování trvalého a ani dočasného oplocení, jako jsou ploty se základy, podezdívkou 
atd. , ohrady na pastvinách jsou přípustné 

- zneškodňování jakýchkoliv odpadů 

- skladování jakýchkoliv komunálních i průmyslových odpadů tuhých i tekutých 

- umístění staveb, zařízení a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou 
slučitelné s hlavním a přípustným využitím  

 

 

 

PLOCHY LESNÍ 
LP lesy a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Hlavní využití 

- pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
lesní produkce, lesy a nová zalesnění, lesní porosty s jejich prostředím 

Přípustné využití 

- umístění pouze staveb, zařízení a činností, které souvisí s hlavním využitím  

- umísťování pouze specifických účelových staveb sloužících k zajišťování lesní 
produkce, provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti 

- území určené pro uchování druhového i genového bohatství přirozených druhů 
organismů, slouží pro využívání přírodních funkcí lesů a hospodaření s lesy a pro lesní 
produkci v lesích zvláštního určení. 

- činnosti podmiňující realizaci prvků územního systému ekologické stability a částí 
ekologické kostry na nelesní půdě, která není zahrnuta do ÚSES, (parky a ostatní 
veřejná zeleň mimo zastavěné či zastavitelné území) 

- lesní školky pro výsadbu stromků a trvalé stromové porosty lesního charakteru 

- trvalé travní porosty 

- vodní plochy a toky 

- umístění dopravní a technické infrastruktury 
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Nepřípustné využití 

- jakákoliv nová výstavba, zejména umístění staveb pro individuální rekreaci 

- oplocování pozemků lesa, s výjimkou oplocení pro lesnické účely a oplocení technické 
infrastruktury (např. studny vodojemy, trafostanice, telekomunikační zařízení, apod. ) 

- nenávratné poškozování půdního povrchu 

- zneškodňování odpadů vč. dočasných skládek 

- umísťování staveb, zařízení a činností neslučitelných a nesouvisejících s hlavním a 
přípustným využitím 

 

 

 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 
RO  rekultivace odkaliště flotačních fluoritových písků 

Hlavní využití 

- těžba druhotných surovin za účelem zajištění podmínek pro hospodárné využívání 
nerostů a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů 

- rekultivace území pro rekreaci 

Přípustné využití 

- plocha těžby zahrnuje odkaliště flotačních fluoritových písků  

- umístění staveb, zařízení a činností, které souvisí s těžbou druhotných surovin 
( druhotné fluorit-baritové suroviny ) 

- zařízení staveniště a činnosti související s provozem těžby a ochranou sousedních 
ploch před nepříznivými vlivy zemních prací a přesunu hmot 

- umístění staveb, zařízení a činností, které souvisí s využitím pro rekreaci po rekultivaci 
ploch těžby druhotných surovin 

- veřejná prostranství 

- terénní úpravy, výsadba zeleně 

- umístění dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

- umístění a ukládání odpadů, včetně dočasných skládek, zneškodňování odpadů 

- manipulace, užívání a skladování nebezpečných látek a chemických přípravků 

- činnosti ohrožující negativními vlivy využívání sousedních pozemků 

- umístění staveb, zařízení a činností, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou 
slučitelné s hlavním a přípustným využitím  
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g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ 
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 

Územní plán Proboštov neobsahuje 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. 

 

 

 

h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů 
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 

 Územní plán Proboštov neobsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 

 

 

i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  

 Kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou v Územním 
plánu Proboštov stanovena, neboť řešení Územního plánu Proboštov nemá vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

 

 

 

j)  VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii 
do evidence územně plánovací činnosti 

j) 1. VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ STUDIE 

V Územním plánu Proboštov se vymezují zastavitelné plochy, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie ( dále ÚS ), stanovení 
podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti. 

Plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie jsou graficky vyznačeny na výkresu : 

 A VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   ( v měřítku 1 : 5 000 ). 
 ( zastavitelné plochy s podmínkou prověření územní studií jsou vyznačeny šrafou ) 
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Výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie : 

 ÚS 1  - NA VÝSLUNÍ 

 zastavitelná plocha Z12 vymezená pro 
SI - „Plochy smíšené obytné - obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností“, 

 ÚS 2  - VÝHLEDY 

 zastavitelná plocha Z14 vymezená pro 
SI - „Plochy smíšené obytné - obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností“, 

 

j) 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Novou výstavbu je nutné v územních studiích řešit vždy pro celou lokalitu komplexně. 
Hlavním cílem stanovených regulačních zásad musí být v územních studiích harmonické 
zapojení nové výstavby do krajinného, urbanistického i architektonického kontextu sídla.  

V územních studiích je potřeba vyřešit vždy zejména napojení celých řešených ploch na 
stávající síť pozemních komunikací. V územních studiích je potřeba vyřešit parcelaci a 
hmotové řešení staveb tak, aby byla celá plocha vždy optimálně využita a aby dopravní 
obslužnost a napojení na potřebné inženýrské sítě jednotlivých pozemků byla zajištěna.  

V územních studiích musí být u ploch bydlení ( chráněné zástavby ) prověřeny akustické 
poměry zejména s ohledem na blízkost dopravně zatížených komunikací ( silnice II. třídy ) 
a podle potřeby navrženo opatření v souladu s hygienickými limity hluku.  

V rámci územních studií musí být řešeno umístění ploch veřejných prostranství pro 
umístění veřejné zeleně ( do těchto ploch veřejných prostranství nebudou započteny 
plochy komunikací ).  

Sídlo Přítkov 

Hlavním koncepčním záměrem územních studií ÚS 1 a ÚS 2 na dostavbu Přítkova musí 
být vytvoření podmínek pro to, aby se Přítkov stal do značné míry soběstačným 
příměstským sídlem. V zadání pro územní studie musí být proto kromě jiného uplatněny 
i následující požadavky: 

Všesměrná prostupnost zástavbového území včetně propojení nových obytných ploch se 
stávajícím zastavěným územím Přítkova a pokud možno i se sousedním, vzdáleným 100 
m monofunkčním satelitem Krupky – Panorama Vrchoslav pro cca 150 RD. 

Nová dopravní kostra v zastavitelném území musí na sebe převzít hlavní zátěže napojení 
Proboštova na silnici II/253. Eliminuje se tím, prakticky neodstranitelná dopravní závada  

Přehledné členění rozvojového území klasickou – středoevropskou (českou) formou 
uličního a blokového uspořádání nové zástavby. 

Používání vžitých sídlotvorných prvků charakteristických pro malá města a zahradní - 
vilové čtvrti : Ulice s alejemi, pěší náměstí, bytové domy s obchody a službami v přízemí, 
parky, hřiště, procházkové pěšiny, průhledné oplocení, atd. 

Zastoupení různých forem zástavby : Bytové domy, bytové domy s nebytovými 
(komerčními) prostory v přízemí, vila domy, rodinné domy izolované i řadové, solitérní 
stavby. 
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Vytvoření podmínek pro zástavbu formou uliční fronty podél jižní strany silnice II/253. V 
této zástavbě by kromě bydlení měla být i rezerva pro vyšší občanskou vybavenost 
širšího spádového území od Dubí po Krupku. 

Prověření působení navržené zástavby v dálkových pohledech od jihu a zachování 
panoramatických rozhledů z Přítkova a ze silnice II/253. 

 

 ÚS 1 - NA VÝSLUNÍ 

Pro ÚS 1 pro zastavitelnou plochu Z12 se stanovují následující specifické podmínky : 

- zachovat všesměrnou pěší prostupnost zástavbového území, lokalita nesmí být 
uzavřena 

- zajistit bezkolizní napojení na silnici II/253 

- věnovat zvýšenou pozornost na prostorové uspořádání zástavby podél silnice 
II/253, vytvořit důstojný urbanistický doprovod silnice 

- nepřipustit úplné zakrytí panoramatických rozhledů ze silnice II/253 a přilehlé krajiny 
novou zástavbou 

- na západním okraji lokality prověřit zpřístupnění lesů pro pěší  

- prověřit a korigovat navrženou zástavbu v dálkových pohledech od jihu, zvláště 
nežádoucí je v pohledech od jihu splynutí hmot nových domů do souvislého pásu, 
který by zalesněný svah Krušných hor rozdělil na horní a dolní část 

- v řešeném území vytvořit podmínky pro umístění občanské vybavenosti 

- v lokalitě budou vymezeny stanoviště na tříděný odpad 

 

 ÚS 2 - VÝHLEDY 

Pro ÚS 2 pro zastavitelnou plochu Z14 se stanovují následující specifické podmínky : 

- vymezit trasu nové páteřní sběrné komunikace s napojením na silnici II/253, která 
převezme funkci a dopravní zátěž severní části stávající Přítkovské ulice. 

- zachovat prostupnost zástavbového území, lokalita nesmí být uzavřena 

- prověřit propojení, zejména pro bezmotorovou dopravu se zástavbou rodinných 
domů na území sousedního města Krupka 

- věnovat zvýšenou pozornost na prostorové uspořádání zástavby podél silnice 
II/253, vytvořit důstojný urbanistický doprovod silnice 

- prověřit a korigovat navrženou zástavbu v dálkových pohledech, zejména od jihu 

- v řešeném území vytvořit podmínky pro umístění občanské vybavenosti  

- prověřit funkčnost stávající problémové technické infrastruktury, zejména obnovy 
dosluhujících vodárenských řadů, trasy optického kabelu, vývěrů vody z přivaděčů 
od odstavených studní 

- odstranění invazní zeleně na bývalém tankovišti sovětské armády 

- v lokalitě budou vymezeny stanoviště na tříděný odpad 

 

j) 3. STANOVENÍ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O ÚZEMNÍ STUDII 
 DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Lhůta pro vložení dat o územní studii ÚS 1 a o územní studii ÚS 2 do evidence územně 
plánovací činnosti stanovuje na 60 měsíců ode dne vydání Územního plánu Proboštov. 
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k) ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÉ STAVBY 
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

1. Náměstí Svobody 
Mělo by být požadováno : 

- generel zásad funkčního uspořádání a vymezení zástavbových hran náměstí, 

- námět stavebně architektonického řešení a funkčního využití domů vymezujících 
prostor náměstí, 

- ideový záměr pro výběr prvků drobné architektury, mobiliáře a zeleně, 

- architektonický (konzultativní) dohled při všech stavebních, údržbových a 
technických činnostech 

2. Plocha přestavby P1 

Plocha přestavby P1 tvoří závěr páteřní, hlavní ulice Proboštova. Současně je to 
vstupní brána do Proboštova z Novosedlic. Architekt by se měl podílet na koordinaci 
řešení plochy přestavby P1, popřípadě na návrzích jednotlivých částí ploch a budov. 

3. Ulice Kapitána Jaroše a Sobědružská 

Autorizovaný architekt se musí podílet na zpracování všech projektů nových budov 
podél těchto ulic a projektech domů, u kterých bude záměr měnit objem, tvar, výšku a 
členění průčelí. V prostorách křižovatky ulic Kapitána Jaroše s Dělnickou ulicí, 
křižovatky Náměstí Svobody s Proboštovskou ulicí, a při zaústění Sobědružská ulice 
do náměstí Svobody (kolem pozemků poz. p.č. 666 až 670) lze požadovat 
vyhodnocení variantních urbanisticko architektonických návrhů. 

 

 

 

 

l) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části 

ÚZEMNÍ PLÁN PROBOŠTOV 

Textová část  
Územního plánu Proboštov obsahuje ………..... 40 listů 
  včetně titulní strany a obsahu 
Grafická část  
Územního plánu Proboštov obsahuje ………..... 2 výkresy  ( A , B ) 

A Výkres základního členění území 1 :   5 000 

B Hlavní výkres 1 :   5 000 

 

 

 


