
 

 

PROBOŠTOV 
k. ú. Proboštov u Teplic, k.ú. Přítkov 

 
 

 

ODŮVODNĚNÍ  
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

TEXTOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel : Pořizovatel : 

Ing. arch. Milič Maryška Obecní úřad Proboštov 
Letohradská 3/369 náměstí Svobody 700 
170 00  Praha 7 417 12  Proboštov 



 
2

SEZNAM DOKUMENTACE 
 strana 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE   4 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Textová část  

1. Postup a důvody pořízení územního plánu   5 

2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje   6 
 a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

2.1 Soulad  územního plánu s politikou územního rozvoje 

2.2 Soulad  územního plánu se 
 Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje  

3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, 15 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

4. Soulad s požadavky stavebního zákona 17 
 a jeho prováděcích předpisů 

5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 17 

6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  18 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně 
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

7. Stanovisko krajského úřadu 18 

8. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno 18 
Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé 
požadavky nebo připomínky zohledněny nebyly. 

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 19 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území  19 
 a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 24 
 širších vztahů v území  

12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 24 

13. Výčet záležitostí nadmístního významu 25 



 
3

 

14. Vyhodnocení vlivu řešení na pozemky určené k plnění 25 
 funkce lesa a vlivu na zemědělský půdní fond 

14.1 Pozemky určené k plnění funkce lesa 
14.2 Zemědělský půdní fond 

15. Vyhodnocení připomínek 30 

16. Rozhodnutí o námitkách 32 

 

 

Grafická část 
Výkresy odůvodnění Územního plánu Proboštov : 

D KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 :   5 000 

E VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 :  50 000 

F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1 :   5 000 
 

 



 
4

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název ÚPD: PROBOŠTOV - ÚZEMNÍ PLÁN 
(ÚPD - územně plánovací dokumentace) 

Druh ÚPD: Územní plán (ÚP) 

Řešené správní území: k.ú. Proboštov u Teplic 
 k.ú. Přítkov 

Pořizovatel: Obecní úřad Proboštov 
 na základě splnění kvalifikačních požadavků pro 

výkon územně plánovací činnosti podle § 24 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění 

 Náměstí Svobody 700 
 417 12  Proboštov 

Objednavatel : Obec Proboštov 
( obec, která ÚP vydává ) IČ :  00266566 
 Náměstí Svobody 700 
 417 12  Proboštov 

Zpracovatel ÚP : Ing. arch. Milič Maryška 
 IČ : 16125703 
 Číslo autorizace :  00401 
 Letohradská 3 / 369 
 170 00  Praha 7 

Číslo zakázky : 09 - 2020 

Datum : 2022 

 

 



 
5

 

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

 

TEXTOVÁ ČÁST 
 

1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 Dne 26. 10. 2015 rozhodlo zastupitelstvo obce Proboštov o úpravě stávajícího 
„Územního plánu obce Proboštov“ na „Územní plán Proboštov“ usnesením č. 167/015. 
Pořizovatelem je Obecní úřad Proboštov, zajišťující územně plánovací činnost na základě 
uzavřené dohody o provedení práce s Jiřím Veselým, úředníkem splňujícím kvalifikační 
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle ustanovení § 24 odst.1 zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Projektantem 
územního plánu byl ve fázi společného jednání Ing. arch. Michal Panuščík, autorizovaný 
architekt pro územní plánování. Od fáze veřejného projednání je projektantem 
autorizovaný architekt Ing. arch. Milič Maryška. Určeným zastupitelem je starostka obce 
Bc. Jana Životová.  

 Návrh úpravy územního plánu byl rozeslán v lednu 2019 dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu a sousedním obcím. Současně byl zveřejněn formou dálkového přístupu 
na webových stránkách obce a na úřední desce byla zveřejněna informace o možnosti 
nahlédnout do návrhu od 14.1.2019 do 28.2.2019. Po tuto dobu bylo umožněno nahlížení 
do návrhu i na obecním úřadě. Dne 31.1.2019 se o návrhu v budově obecního úřadu 
konalo společné jednání s dotčenými orgány. Ve stanovené lhůtě obdržel pořizovatel 
devět stanovisek dotčených orgánů a čtyři připomínky. Krajský úřad Ústeckého kraje jako 
nadřízený orgán územního plánování uplatnil dne 13. 11. 2019 k návrhu kladné 
stanovisko. 

 Po nezbytných úpravách návrhu územního plánu (a změně projektanta územního 
plánu) oznámil pořizovatel veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce od 26.8.2021 
do 20.10.2021 konání veřejného projednání na den 12.10.2021 v budově obecního úřadu. 
Termín tohoto projednání byl dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a 
oprávněným investorům oznámen jednotlivě. Při veřejném projednání nikdo neuplatnil 
písemnou námitku ani připomínku. Ve stanovené lhůtě do 19.10.2021 byly uplatněny dvě 
námitky. Vyhodnocení všech uplatněných připomínek a rozhodnutí o uplatněných 
námitkách je uvedeno v kapitolách 15 a 16 odůvodnění územního plánu. 

 Dne 12.11.2021 odeslal pořizovatel dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu návrh vyhodnocení připomínek uplatněných ve společném jednání o 
návrhu územního plánu a návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných v jeho veřejném 
projednání. Ve lhůtě 30 dnů zaslal souhlas s návrhy pořizovatele odbor dopravy krajského 
úřadu, odbor životního prostředí teplického magistrátu, obvodní báňský úřad a státní 
pozemkový úřad. Ostatní úřady se k návrhům nevyjádřily.  

 Následně byl tedy projednávaný návrh připraven pro vydání zastupitelstvem obce. 
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2. SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

2.1 SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 Územní plán Proboštov je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ( dále 
PÚR ) ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 ( APÚR ČR ). Aktualizace č.1 PÚR byla schválena 
usnesení vlády ze dne 15. dubna 2015, Aktualizace č.2 a 3 PÚR byly schváleny usnesení 
vlády ze dne 2. září 2019. Aktualizace č.5 PÚR byla schválena usnesení vlády ze dne 
17. srpna 2020 ( Úplné znění APÚR ČR je závazné od 11. 9. 2020 ). 

 Na správní území obce Proboštov se vztahují některé z požadavků, uvedené v kapitole 
2. „Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje“. 
Územní plán Proboštov na tyto níže uvedené body reaguje : 

(14) „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s 
potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje.“ 

 Územní plán Proboštov požadavek splňuje, je proveden s citlivým přístupem 
k vyváženému všestrannému rozvoji obce za účelem zachování rázu urbanistické 
struktury sídel Proboštov a Přítkov. Územní plán vytváří předpoklady pro zachování 
charakteru zástavby Proboštova a Přítkova jako dvou soběstačných příměstských sídel 
s kvalitními podmínkami pro bydlení s plnohodnotnou občanskou vybaveností. Územní 
plán Proboštov zohledňuje specifické podmínky daného území v bezprostřední 
blízkosti města Teplice, které je významně ovlivněno dobrou dopravní dostupnosti. 

(15) „Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.“ 

 Na území obce Proboštov neexistuje žádné urbánní prostředí, ve kterém by 
docházelo k sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel a v 
uzemním plánu není navrženo žádné urbánní prostředí, ve kterém by mohlo dojít k 
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

(19) „Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 
využívat  zastavěné  území  ( podpora přestaveb revitalizací a sanací území )  a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní 
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.“ 

 Územní plán Proboštov požadavek splňuje, vytváří předpoklady pro plnohodnotné 
využití zastavěného území a předpoklady rozvoj potřebných sídlotvorných složek. 
V ÚP jsou vymezeny plochy přestaveb v zastavěném území, které jsou situovány 
zejména v místech, kde stávající využití ploch je z hlediska celkového uspořádání 
funkčních složek sídla nevhodné ( areály průmyslové výroby uvnitř obytné zástavby ), 
nebo kde již u těchto ploch pozbyla účelnost stanovení jejich původního využití i 
v budoucnosti ( areály průmyslové výroby ). 
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(20a) „Vytvářet územní podmínky  pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.“ 

 Územní plán Proboštov požadavek splňuje, ÚP vhodně doplňuje a rozvíjí stávající 
strukturu kompaktních sídel obklopených volnou krajinou. Návrhem územního plánu 
nedochází k nežádoucímu srůstání sídel a přístupnost a prostupnost krajiny je tak 
zachována prostřednictvím stávající cestní sítě. Vymezení zastavitelných ploch 
přiměřeně respektuje stávající platnou územně plánovací dokumentaci a zejména již 
dříve vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení. 

(22) „Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistiky, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 
území.“ 

 Územní plán Proboštov požadavek splňuje. Území obce Proboštov disponuje 
značným rekreačním potenciálem. Územní plán se zasazuje o zachování a rozvoj 
tohoto rekreačního potenciálu, jsou zde vytvořeny podmínky pro rozvoj cykloturistiky a 
pěší turistiky, při zachování a rozvoji hodnot území. 

(25) „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho, atd.) s 
cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro 
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení 
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.“ 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 
povodní.“ 

 Územní plán Proboštov požadavek splňuje, vytváří předpoklady ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území. V 
zastavěných územích a na zastavitelných plochách územní plán stanovuje podmínky 
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní. 

(27) „Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.  .....“ 

 Územní plán Proboštov požadavek splňuje, vytváří podmínky pro koordinované 
umísťování veřejné infrastruktury. V územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro 
komplexní potřebný rozvoj dopravní a technické veřejné infrastruktury, veřejných 
prostranství a podmínky pro dobudování plně vyhovujícího občanského vybavení 
veřejné infrastruktury i pro navržený rozvoj bydlení ( např. v oblasti vzdělávání a 
výchovy, zdravotnictví a sociálních služeb ). 

(28) „Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, 
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a 
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s 
veřejností.“ 

 Územní plán Proboštov požadavek splňuje, vytváří předpoklady pro komplexní 
rozvoj sídla Proboštov a zejména sídla Přítkov. Vymezeny jsou rozvojové plochy 
integrovaných smíšených obytných ploch. ÚP vytváří předpoklady pro ochranu a 
zejména pro rozvoj kvalitní veřejné sídelní zeleně na plochách veřejných prostranství. 
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(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 

 Územní plán Proboštov vytváří pro stávající zástavbu i pro navržený rozvoj 
předpoklady pro dodávku pitné vody a likvidaci odpadních vod a je koncipován tak, aby 
i do budoucna splňoval požadavky na vysokou kvalitu života.  

 Územní plán Proboštov respektuje všechny priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, tj. vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území 
( priority obsažené v kapitole 2.2  PÚR ČR České republiky ). 

 

 Z kapitoly 3. „Rozvojové osy a oblasti“ se území obce Proboštov týká bod : 

(45) OB6  Rozvojová oblasti Ústí nad Labem 

 Správní území obce Proboštov je v PÚR ČR součástí Rozvojové oblasti Ústí nad 
Labem (OB6). Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ústí 
nad Labem při spolupůsobení vedlejšího centra Teplice a urbanizovaného území. 

 

 Z kapitoly 4. „Specifické oblasti“ pro území Proboštov nevyplývají žádné požadavky. 

Území obce Proboštov nepatří mezi specifické oblasti. 

 

 Z kapitoly 5. „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ pro území Proboštov 
nevyplývají žádné požadavky. 

 Území obce Proboštov se nachází mimo koridory a plochy dopravní infrastruktury.  
 

 Z kapitoly 6 „Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových 
záměrů“ pro území Proboštov nevyplývají žádné požadavky. 

 Území obce Proboštov se nachází mimo koridory a plochy technické infrastruktury.  

 Na území obce Proboštov se nevztahují žádné další požadavky vyplývající z Politiky 
územního rozvoje České republiky. 

 

 

2.2 SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 ÚSTECKÉHO KRAJE  ( územně plánovací dokumentace vydaná krajem ) 

 Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje dne 7. 9. 2011 a nabyly účinnosti dne 20. 10. 2011. Od té doby byly vydány tři 
aktualizace ZÚR Ústeckého kraje. Aktualizace č. 1 ZÚR Ústeckého kraje nabyla účinnosti 
dne 20. 5. 2017. Aktualizace č. 2 ZÚR Ústeckého kraje nabyla účinnosti dne 6. 8. 2020. 
Aktualizace č. 3 ZÚR Ústeckého kraje nabyla účinnosti dne 17. 2. 2019. Úplné znění ZÚR 
Ústeckého kraje po  vydání 1., 2. a 3. je závazné od 6. 8. 2020.  

 Územní plán Proboštov je zpracován v souladu se ZÚR Ústeckého kraje ve znění 
aktualizací č. 1, 2, 3. 
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Posouzení souladu Územního plánu Proboštov se ZÚR Ústeckého kraje : 

1. Stanovení priorit územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v Politice územního rozvoje 

 Územní plán Proboštov plně respektuje a zohledňuje na území obce krajské priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

 Územní plán Proboštov respektuje základní priority kraje, priority životního prostředí, 
priority hospodářského rozvoje, priority rozvojové oblasti OB6 - Rozvojová oblast Ústí 
nad Labem, priority dopravní a technické infrastruktury, priority rozvoje sídelní soustavy 
a rekreace, a priority ochrany území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami. 

 Územní plán Proboštov plně respektuje a zohledňuje na území obce krajské priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Územní plán vytváří 
podmínky pro vyvážený rozvoj, založený na zajištění příznivého životního prostředí, 
stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel. Územní plán 
zohledňuje specifické podmínky území v bezprostřední blízkosti města Teplice. 

 Územní plán Proboštov vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty na území, které vytvářejí a posilují vztah obyvatelstva ke svému území. 
Územní plán se zasazuje o zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení 
její stability prostřednictvím zachování a obnovy zeleně mezi sídly Proboštov a Přítkov, 
v územním plánu nejsou navrženy žádné rozvojové záměry, které mohou významně 
ovlivnit charakter krajiny.  

 Územní plán Proboštov vytváří předpoklady pro zachování a citlivé doplnění výrazu 
sídel Proboštov a Přítkov, základní koncepce územního plánu vychází ze snahy 
nenarušit dnešní charakter zástavby jako příměstských sídel s tím, že do současného 
příznivého systému zástavby není možno povolit funkčně i prostorově rušivé cizí prvky. 
Koncepce územního plánu se zasazuje o uchování kompaktních sídel bez výrazného 
rozšiřování do volné krajiny, fragmentace krajiny nad rámec ploch vymezených ve 
stávající platné ÚPD a nad rámec stávajících a již povolených staveb není umožněna. 

 

2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v 
PÚR ČR a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které 
svým významem přesahují území více obcí ( nadmístní rozvojové oblasti a 
nadmístní rozvojové osy) 

2.1. Rozvojová oblast dle PÚR 

OB6 - Rozvojová oblast Ústí nad Labem 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje rozvojové oblasti ZÚR ÚK zpřesňují 
úkoly pro územní plánování, stanovené v  PÚR, takto: 

(1) Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení 
problémů a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.  

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 
Splněno úpravou dokumentace původního Územního plánu obce ( dále ÚPO ) 
Proboštov z roku 2004 ( dle §188 stavebního zákona)  na Územní plán Proboštov, 
který odpovídá současně platným předpisům. 
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(2) Podporovat kooperaci městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplic, při 
respektování autonomie obou sídel.  

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 
V ÚP je navržena rozvojová lokalita „Výhledy“ ( zastavitelná plocha Z14 ) v 
Přítkově, jejíž výstavba je podmíněna zpracováním územní studie ÚS 2. V ÚP jsou 
stanoveny podmínky pro pořízení ÚS 2, které kromě jiného směřují k podpoře 
umisťování vhodných – specifických prvků vyšší občanské vybavenosti jako 
urbanistický doprovod SII/253 mezi Teplicemi a Ústím na Labem. Je to konkrétní 
příklad možnosti aglomeračního sbližování velkých sídel bez omezování jejich 
autonomie se zachováním svébytnosti Přítkova. 

Podporou kooperace tohoto souměstí je i návrh revitalizace zastávky na železnici 
č. 132 jako cílového místa krátkodobé rekreace obyvatel městských aglomerací z 
Teplic a z Ústí nad Labem. 

(3) Řešit územní souvislosti ochrany a rozvoje lázeňských funkcí Teplic a Dubí. 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů nejsou rozvojem Proboštova podle ÚP 
ohrožena. 

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

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 
Splňuje se. V ÚP jsou stávající výrobní plochy, u nichž je nepředvídatelná doba 
životnosti, zařazeny do ploch přestavby (P1, P2, P3, P4) s flexibilními regulativy 
následného způsobu využití. Zamezí se tím časovým prodlevám nutných k 
pořizování změn ÚP a umožní to rychlou realizaci vhodných investorských 
záměrů, popřípadě i čerpání termínově limitované státní podpory. 

(7) Chránit a rozvíjet rekreační zázemí městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplice 
v Krušných horách, zamezit případným hrozbám znehodnocení území nevhodnou 
výstavbou (např. parky větrných elektráren). 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 
Splněno vymezením způsobu využití území mezi Proboštovem a Přítkovem pro 
rekreačně turistické aktivity. 

(8) Usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje kraje vyplývající z 
vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ). 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 
Splněno dřívějšími rozhodnutími dotčených orgánů a institucí státní správy. 

 

 

3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR  a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu 

Území obce Proboštov nepatří mezi specifické oblasti. 
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4. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a 
územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 
prověřeno 

Pro území obce Proboštov vyplývají zásady a požadavky uvedené v subkapitolách : 

4.1  Plochy a koridory dopravní infrastruktury vymezené v PÚR 

4.1.2 Železniční doprava 

Koridor železniční trati č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří - Ústí nad Labem, 
optimalizace v šíři 250 m. 

Územní plán Proboštov koridor železniční trati č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří - Ústí 
nad Labem respektuje. Na území obce Proboštov je již tato optimalizace realizována 
a byla řešena pouze na pozemcích ČD a na správním území města Teplice. 

4.7 Plochy a koridory územního systému ekologické stability 

Plochy (biocentra) a koridory (biokoridory) nadregionálního a regionálního ÚSES : 

Nadregionální biokoridor 
NRBK K4 Jezeří (71) - Stříbrný (19) 

Regionální biocentrum 
RBC 1695  Modlanský potok 

Regionální biokoridor 
RBK 567  Kateřina, Modlanské rybníky - K4 

Územní plán Proboštov prvky nadregionálního a regionálního ÚSES respektuje.  

Prvky nadregionálního ÚSES NRBK K4 ( NK K4 ) a regionálního ÚSES RBC 1695 a 
RBK 567 ( RC 1695, RK 567 ) jsou v ÚP Proboštov vymezeny a zpřesněny do měřítka 
územního plánu na podkladu katastrální mapy. 

 

5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot kraje 

Územní plán Proboštov plně respektuje a zohledňuje koncepci ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje. 

5.1 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje  
 přírodních hodnot kraje 

Krajinné a přírodní prvky 
- na území obce Proboštov se vztahují zejména obecně chráněná území, např. 
 ÚSES nadregionálního a regionálního významu 
 ÚP Proboštov požadavek splňuje , R-ÚSES je vymezen, území chráněno. 

Nerostné bohatství 
- na území obce Proboštov jsou vyhlášena chráněná ložisková území ( CHLÚ ) : 
 07840000 Proboštov (hnědé uhlí; správce: Česká geologická služba) 
 11840000 Modlany (hnědé uhlí; správce: Palivový kombinát Ústí, s.p.) 
 26910000 Proboštov (fluorit barytová surovina; správce: Fluorit Teplice, s.r.o.) 

 a výhradní ložiska : 
 B3078400 Proboštov (hnědé uhlí; správce:  Česká geologická služba) 
 B3118400 Modlany-hlubina (hnědé uhlí; správce: Palivový kombinát Ústí, s.p.) 
 B3269100 Proboštov-odkaliště Přítkov (fluorit barytová surovina; 

 správce: Fluorit Teplice, s.r.o.) 
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 ÚP Proboštov CHLÚ a výhradní ložiska hnědého uhlí a fluorit barytové suroviny 
respektuje. Výhradní ložisko těžby fluorit barytové suroviny je stabilizované, 
s předpokladem jejího hospodárného využití a s jeho následnou rekultivací pro 
rekreační využití ( plocha změny v krajině K1 ). 

5.2 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje  
 civilizačních hodnot území kraje 

Pro území obce Proboštov vyplývají vybrané zásady a požadavky : 

- Hierarchické uspořádání sídelní struktury; 

 území obce Proboštov je nedílnou součástí regionálního centra Teplice s výraznou 
koncentrací obyvatel, vytvářejících úzce propojenou konurbaci s vysokou 
koncentrací civilizačních hodnot (dopravní, technická, občanská) s navazujícím 
územím příměstské rekreace a rekreace ve volné přírodě. 

ÚP Proboštov požadavek splňuje , vytváří předpoklady pro stabilizaci obou sídel 
a s citlivým a přiměřeným způsobem obnovuje sídelní strukturu zejména v sídle 
Proboštov ( plochy přestavby P1, P2, P3, P4 ) a vytváří předpoklady pro doplnění 
integrované sídelní struktury zejména v sídle Přítkov ( zastavitelné plochy Z11, 
Z12, Z13, Z14 ), kde je potenciál rozvoje velký a kde se na větší rozloze umožňuje 
umístění kvalitního bydlení a zejména nezbytného občanského vybavení. 

5.3 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje  
 kulturních hodnot území kraje 

Na území obce Proboštov není vyhlášena národní kulturní památka, městská 
památková rezervace, vesnická památková rezervace, městská památková zóna, 
vesnická památková zóna, krajinná památková zóna a archeologická památková 
rezervace a nejsou registrovány státem chráněné nemovité kulturní památky. 

Pro území obce Proboštov vyplývají vybrané zásady a požadavky : 

- Území archeologického zájmu; 

 celé území obce Proboštov je posuzováno jako území s archeologickými nálezy, 
zvláštní ochrana archeologických nálezů je soustředěna zejména v centrálních 
částech sídel Proboštov a Přítkov a v místě plochy změny v krajině ( K1 ), kde jsou 
evidovány místa předpokládaných nálezů ( viz. výkres D Koordinační výkres ) 

 

6. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování 
nebo dosažení 

Území Ústeckého kraje je rozčleněno do 17 unikátních krajinných celků ( dále KC ). 
Území obce Proboštov se týkají zásady a požadavky obsažené v bodech : 

(212) KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) 
 zahrnuje severní část území obce Proboštov 
 ( severní okraj k.ú. Přítkov ) 

(219) KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14) 
 zahrnuje převážnou část území obce Proboštov 
 ( k.ú. Proboštov u Teplic a jižní část k.ú. Přítkov ) 

 
KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b) 

Cílové charakteristiky krajiny: 

 krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot, 
 krajina rekreačně využívaná. 
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Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny: 

a) ve vybraných částech krajinného celku preferovat ekologicky zaměřené lesní 
hospodářství a extenzivní zemědělství pro zachování krajinného rázu a posílení 
biologické diverzity krajinného celku,  

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

Územní plán Proboštov zásady respektuje. Všechny stávající lesní pozemky jsou 
stabilizovány, a to zejména pozemky, kde jsou vymezeny prvky nadregionálního a 
regionálního ÚSES v severní části k.ú. Přítkov. Volná krajina mezi sídly Proboštov 
a Přítkov umožňuje extenzivní zemědělství pro zachování krajinného rázu a 
posílení biologické diverzity krajinného celku. Potoky a občasné vodoteče jsou v 
ÚP důsledně lemovány doprovodnou smíšenou zelení, což je v daném území 
základní prvek obnovy rázu krajiny a biodiverzity. 

b) využít potenciálu území přiměřeným rozvojem cestovního ruchu, turistiky, rekreace 
i sídelních a vhodných výrobních funkcí, 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

Územní plán Proboštov zásady respektuje. ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj 
krátkodobé turistiky a rekreace obyvatel ústecko teplické aglomerace a místních 
obyvatel včetně nabídky pracovních příležitostí (urbanistický doprovod SII/253, 
lesopark mezi Proboštovem a Přítkovem, revitalizace odkaliště, Proboštovský park 
s plochami kolem rybníka, náměstí Svobody, …). 

c) pokračovat v nápravě škod způsobených v minulosti ekologickou katastrofou 
lesních porostů, likvidací tradičních forem hospodaření (též v souvislosti s 
vysídlením původního obyvatelstva), 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

Územní plán Proboštov zásady respektuje. Lesy v k.ú. Proboštov u Teplic a v k.ú. 
Přítkov se z ekologické pohromy sedmdesátých let v podstatě vzpamatovaly a 
plochy PÚPFL zůstávají v novém ÚP chráněny v celém svém původním rozsahu. 

Předválečný i poválečný exodus obyvatel Proboštova je v mezích možností v ÚP 
eliminován vymezením nových rozvojových obytných území a ploch s celkovým 
potenciálem, který je srovnatelný s prvorepublikovým stavem. 

Tradiční formy zemědělského hospodaření regulativy umožňují, ale potíž je v tom, 
že v předválečném období to byla obživa pro více než 20% populace a dnes mají 
o to zájem méně než 2 % obyvatel v aktivním věku. Ani m2 zemědělské půdy na 
území obce není v současné době využíván jako orná půda. 

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

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

Územní plán Proboštov zásady respektuje. Ve stanovených podmínkách pro 
pořízení územních studií ÚS 1 a ÚS 2 jsou zdůrazněny požadavky na posouzení 
navrhované zástavby v dálkových pohledech od ZJZ až po VJV. V krajinném rázu 
by se negativně promítlo také zastavění plochy mezi Proboštovem a Přítkovem, 
popřípadě i relativně řídké obestavění silnice mezi Proboštovem a Přítkovem. 
Vymezené nezastavěné území a zachování volné krajiny v ÚP tomu zabraňují. 
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e) zamezit ohrožení naplnění cílových charakteristik krajinného celku v důsledku 

masivního tlaku na umísťování vertikálních staveb (velkých větrných elektráren), 
jejich komplexů a doprovodných staveb v nezastavěném území. 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

Územní plán Proboštov zásady respektuje. ÚP nevymezuje zastavitelné plochy, 
které by pro uváděné stavby byly vhodné z hlediska fyzikálně technických a 
geomorfologických poměrů. V průběhu zpracování ÚP ani předtím nebyl 
zaznamenán tlak na umístění těchto staveb v řešeném území. 

KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14) 

Cílové charakteristiky krajiny: 

 krajina směřující k obnově ekologické rovnováhy a vytvoření nové krajinné 
struktury po devastaci velkoplošnou povrchovou těžbou hnědého uhlí a překročení 
mezí únosnosti území energetickou a průmyslovou výrobou,  

Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:  

a) prioritně respektovat veškeré dílčí přírodní, krajinné či estetické hodnoty - 
jednotlivé lokality vulkanických vrchů, lokality městských parků a zámeckých 
zahrad, rekultivované, revitalizované i spontánně se obnovující části krajiny, 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

V Územním plánu Proboštov jsou krajinné priority důsledně respektovány : 

Ve stanovených podmínkách pro pořízení územních studií ÚS 1 a ÚS 2 je 
předepsáno, aby zástavba v rozvojových lokalitách, na zastavitelných plochách 
Z12 a Z14 ( ÚS 1 Na Výsluní, ÚS 2 Výhledy) byla posuzována i z dálkových 
(několikakilometrových) pohledů, a že současně nesmí zakrýt panoramatické 
pohledy z rozhledových míst, zejména podél silnice II/253. 

Celkovým uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území 
je v obrazu Proboštova podpořen význam Proboštovského parku a to i s využitím 
pro širší – nadmístní spádové území. 

ÚP vytváří podmínky pro samovolné a intuitivní obnovování přívětivosti krajinného 
rázu a to zejména vznikem stromových remízků (mezi Proboštovem a Přítkovem) 
a prostřednictvím vegetačního doprovodu potoků a občasných vodotečí podél 
stávajících cest ve spádnicovém směru. 

b) respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí, stanovené v usneseních 
vlády ČR č. 331/1991, č. 444/1991 a č. 1176/2008, jako nepřekročitelné hranice, 
za nimiž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým 
hospodářstvím, 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

Územní plán Proboštov plně respektuje uvedená i další zákonná opatření týkající 
se limitů těžby nerostných surovin včetně vyloučení ploch pro ukládání výkopku i 
těžebních frakcí. 

c) postupně realizovat rekultivační a revitalizační opatření v území s ukončenou 
těžbou hnědého uhlí v časově co možná nejkratším časovém horizontu, cílové 
znaky a cílovou strukturu krajinného celku odvozovat zejména od řešení 
rozsáhlých rekultivovaných a revitalizovaných ploch po těžbě hnědého uhlí 
s výrazným uplatněním vodních ploch, 
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Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

V Územním plánu Proboštov nejsou plochy vyžadující rekultivaci po ukončené 
těžbě hnědého uhlí. 

d) realizovat nápravná opatření směřující k celkové obnově ekologické rovnováhy 
(ÚSES) a vytvoření nové krajinné struktury, k obnově přirozeného vodního režimu 
provádět revitalizaci vodních toků dočasně přeložených nebo jinak upravených 
v důsledku těžby surovin a energetické a průmyslové výroby. 

Vyhodnocení souladu úkolu ZÚR ÚK s ÚP Proboštov : 

Územní plán Proboštov zásady respektuje, nebrání možnostem realizovat 
nápravná opatření k obnově ekologické rovnováhy. Prvky ÚSES z ÚPO 2004 
zůstávají zachovány beze změny, pouze jsou nově označeny kódy podle 
současné metodiky. Rekultivace odkaliště je podle záměru ÚPO 2004 ve fázi 
provádění hrubých terénních úprav s projektovým záměrem transformace 
odkaliště na plochu zeleně pro rekreační využití. Nový Územní plán Proboštov 
tento záměr respektuje, umožňuje stávající těžbu nerostů a následnou 
transformaci území pro rekreační využití. Jedná se o přípustnou změnu v krajině 
( K1 ) pro rekultivaci stávajícího odkaliště flotačních fluoritových písků ( plochy 
těžby nerostů RO) na plochu zeleně pro rekreační využití ( RT). 

 

Územní plán Proboštov respektuje záměry ZÚR Ústeckého kraje, t.j. nejsou v něm 
vytvořeny překážky, které by záměry ZÚR Ústeckého kraje znemožňovaly. 

 

 

 

3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
 zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 

v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 
dle § 53 odst. 4, písmene b) stavebního zákona 

3.1 Posouzení souladu s cíli územního plánování 

 Územní plán Proboštov je návrhem uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití 
ploch a stanovenými podmínkami prostorového uspořádání a v souladu s cíli územního 
plánování. 

 Územní plán Proboštov vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území 
s vyváženým vztahem k životnímu prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích.  

 Územní plán Proboštov stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho 
hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury. Územní plán je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který 
bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého správního území, v předem 
promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit nekoncepčním rozhodnutím, která se 
mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje obce. Územní plán Proboštov 
vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení rozvoje sídel je přitom brán 
na ochranu přírody a krajiny. 
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 Územní plán Proboštov vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území 
svým komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.  

 Územní plán Proboštov koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, přispívá 
účelným využitím a prostorovým členěním území k souladu veřejných a soukromých 
zájmů a záměrů v Proboštově a není v rozporu s veřejnými zájmy vyplývajícími ze 
zvláštních právních předpisů. 

 Prostorovým uspořádáním a podmínkami pro způsob využití území územní plán 
Proboštov chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a obecně civilizační dědictví a hodnoty včetně 
hodnot krajiny a nezastavitelného území. 

 V Územním plánu Proboštov jsou vymezeny plochy občanského vybavení, veřejných 
prostranství a veřejné zeleně, jedná se o plochy stávající ( stabilizované ), které jsou 
odpovídají potřebám obce. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří územní plán 
prostor pro plné uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit. 

 V Územním plánu Proboštov je navržen rozvoj potřebných sídlotvorných složek, které 
odpovídají velikosti a významu obce Proboštov, který je nedílnou součástí regionálního 
centra Teplice s výraznou koncentrací obyvatel. Zahrnuje zejména plochy bydlení, plochy 
rekreace, plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování, plochy veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně.  

 Územní plán Proboštov vytváří předpoklady k ochraně přírody a krajiny. Cílem je 
zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale 
udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu 
ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch 
zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. 

 

3.2 Posouzení souladu s úkoly územního plánování 

 Územní plán Proboštov je řešen v souladu s úkoly územního plánování. 

 Návrh územního plánu je zpracován na základě zjištění a posouzení stavu území, jeho 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. V územním plánu je stanovena koncepce 
rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území. 
Prostorovým uspořádáním a podmínkami pro způsob využití území územní plán 
Proboštov chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a obecně civilizační dědictví a hodnoty včetně 
hodnot krajiny a nezastavitelného území. 

 Obec Proboštov je nedílnou součástí regionálního centra Teplice s výraznou 
koncentrací obyvatel, vytvářejících úzce propojenou konurbaci s vysokou koncentrací 
civilizačních hodnot (dopravní, technická, občanská) s navazujícím územím příměstské 
rekreace a rekreace ve volné přírodě. Mezi přírodní hodnoty patří zejména lesy v podhůří 
Krušných hor v severní části území obce Proboštov ( severní okraj k.ú. Přítkov ), které 
jsou mimo jiné i součástí nadregionálního a regionálního ÚSES. 

 V územním plánu byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem 
na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, 
životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Navržené 
změny způsobu využití ploch vytváří předpoklady rozvoje obce. V územním plánu jsou 
stanoveny podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 

 V územním plánu byla posouzena potřeba změny využití ploch v zastavěném území. 
Současně zastavěné území je plně využito, ale ve čtyřech místech je navržena v souladu 
s ÚPO 2004 přípustná změna způsobu využití ploch - plochy přestavby. Potenciálními 
plochami přestavby jsou stávající areály výroby a služeb  ( P1, P2, P3, P4 )  v Proboštově, 
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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).  

 V územním plánu Proboštov byly stanoveny požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území, pro nové zastavitelné plochy zejména pak s ohledem na stávající 
urbanistickou strukturu a na stávající vhodné využití ploch v zastavěném území. 

 V územním plánu byly prověřeny požadavky pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. V 
zastavěných územích a na zastavitelných plochách územní plán stanovuje podmínky pro 
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování 
účinků povodní. 

 V územním plánu Proboštov jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území. Koncepce dopravní a technické 
veřejné infrastruktury odpovídá oprávněným požadavkům na rozvoj území obce. 

 

 

4.  SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

dle § 53 odst. 4, písmene c) stavebního zákona 

 Územní plán Proboštov je zpracován v souladu s požadavky. stavebního zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění 
a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území v platném znění. 

 

 

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů provedené  
dle § 53 odst. 4, písmene d) stavebního zákona 

 Územní plán obce Proboštov z roku 2004 byl v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů, které zůstaly v platnosti a nový upravený územní plán je respektuje. 

 V územním plánu Proboštov jsou respektovány všechny limity využití území stanovené 
podle zvláštních předpisů.  

 Graficky zobrazitelné limity využití území jsou graficky vyznačeny na výkresu : 

 D KOORDINAČNÍ VÝKRES   ( v měřítku 1 : 5 000 ). 
 Na koordinačním výkresu D nejsou vyznačeny ( s ohledem na měřítko a přehlednost 
výkresu ) některé technické limity, například inženýrské sítě a ochranná pásma těchto sítí 
( vodovody, kanalizace, elektrická NN vedení, sdělovací kabely, apod. ), které jsou 
vedeny v plochách veřejných prostranství ( hlavní funkce ) v zastavěném území. 
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OBRANA STÁTU 

 Celé území obce Proboštov je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR. 

 Na celém správním území obce Proboštov je zájem Ministerstva obrany ČR posuzován 
z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §175 zákona 
č 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území lze umístit a povolit níže 
uvedené druhy staveb jen základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR : 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a 
III. třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení vč. anténních systémů a opěrných konstrukcí 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
( podle § 53 odst. 5, písmene b) stavebního zákona ) 

 V souladu se stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního 
prostředí ( ŽP ) není úprava ÚP Proboštov posuzována z hlediska vlivů na životní 
prostředí ( SEA ) a vlivu na udržitelný rozvoj území, neboť se jedná o aktualizaci 
zastavěného území a upřesnění způsobu využití ploch podle platné legislativy.  

 

 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
( podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ) 

 Stanovisko Krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona není obsaženo 
v odůvodnění ÚP Proboštov, neboť k úpravě územního plánu nebylo zpracováno 
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 

 

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO 
Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 
připomínky zohledněny nebyly. 

 Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno není obsaženo v odůvodnění ÚP Proboštov, neboť stanovisko nebylo vydáno. 
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
( dle § 53 odst. 5, písmene e) stavebního zákona ) 

 V Územním plánu Proboštov se upravuje dokumentace původního Územního plánu 
obce ( dále ÚPO ) Proboštov z roku 2004 ( dle §188 stavebního zákona)  tak, aby 
odpovídala současně platným předpisům. 

 Územní plán Proboštov aktualizuje zejména zastavěné území a upřesňuje způsob 
využití ploch podle platné legislativy.  

 

 

 

10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
 A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

( dle § 53 odst. 5, písmene f) stavebního zákona ) 

10.1 Využití zastavěného území 

 V Územním plánu Proboštov je aktualizováno zastavěné území ke dni 15. 06. 2021. 
Zastavěné území obce je využíváno, rozvoj zástavby lze uskutečňovat na vnitřních 
rezervách pouze v omezené míře.  

 V územním plánu byla posouzena potřeba změny využití ploch v zastavěném území. 
Současně zastavěné území je plně využito, ale ve čtyřech místech je vymezena přípustná 
změna způsobu využití ploch, plochy přestavby P1, P2, P3 a P4 v Proboštově ( v souladu 
s vymezením v ÚPO 2004 ). 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 v souladu s ÚPO 2004 zařazeny výhledově pro změnu 
způsobu využití z ploch výroby do ploch smíšených obytných SK.  

10.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

 Požadavek na rozvoj na zastavitelných plochách v souladu s vymezením v ÚPO 2004 
je vzhledem k plnohodnotnému využití současně zastavěného území zcela opodstatněný. 

 Nový ÚP Proboštov je co se týká rozvojových zastavitelných ploch mimo současně 
zastavěné území shodný s ÚPO 2004 s tím rozdílem, že některé tehdy zastavitelné 
plochy jsou již zastavěné. Zábory ZPF se v novém ÚP nerozšiřují na žádné nové plochy, 
které by již nebyly uvedeny v ÚPO 2004. 

DŮVODY PRO VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 Proboštov a Přítkov jsou v PÚR ČR součástí Rozvojové oblasti OB6 – Ústí nad Labem. 
Pro území obce Proboštov (k.ú. Proboštov u Teplic  a k.ú. Přítkov) zpřesňují ZÚR ÚK 
rozvojové potřeby s prioritním důrazem na podporu rozvoje příměstského bydlení, na 
podporu rozvoje rekreačního zázemí měst Teplice a Ústí nad Labem a na podporu 
kooperace městských aglomerací Ústí nad Labem a Teplic. Priority PÚR ČR a ZÚR KÚ 
pro usměrňování rozvoje území obce Proboštov ( rozvoje sídel Proboštov a Přítkov) jsou 
předmětem celospolečenského zájmu stejně jako ochrana zemědělského půdního fondu.  

 Demografické údaje o současném stavu a struktuře obyvatelstva v Proboštově a 
Přítkově jsou příznivější než regionální průměr, ale přesto alarmující. Obyvatel do 18 let je 
pouze 17,7 % a obyvatel nad 60 let je 22,8 %. Bez imigrace obyvatel nelze docílit ani 
přirozenou reprodukci obyvatelstva. 
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 Stále se zvyšují uživatelské nároky na bydlení a tím i na urbanistické a plošné 
standardy. Trvalé udržení, popřípadě zvýšení počtu obyvatel v přijatelné struktuře nelze 
proto v období  po letech 2040 – 50 zajistit pouze formou přestaveb a přístaveb budov ani 
intenzifikací stávajících obytných území. Expanze do rozvojových ploch je pro obec 
Proboštov důležitá. 

 

CHARAKTERISTIKA ROZVOJOVÝCH PLOCH SE ZÁBOREM ZPF 

Z1 

Výměra 1, 69 ha 
Poloha zastavěné území 
ÚPO 2004 BC - čistě obytné území 
ÚP návrh SI - Plochy smíšení obytné 
 obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

Plocha zastavitelné plochy Z1 hraničí na jihu se zastavěným územím Novosedlic a Teplic 
a na severu s obytnou čtvrtí Zemská. Plocha Z1 je součástí projektu realizované čtvrti 
Zemská1, ale nebyla zastavěna kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům a 
hospodářské recesi po roce 2008. 

Z2 

Výměra plocha je zastavěna 
Poloha zastavěné území 
ÚPO 2004 BC - čistě obytné území 
ÚP návrh SI - Plochy smíšení obytné 
 obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

V ÚPO 2004 původně vymezená zastavitelná plocha Z2 je v současné době zastavěna, 
v návrhu ÚP Proboštov je součástí zastavěného území. 

Z3 

Výměra 0, 89 ha 
Poloha zastavěné území 
ÚPO 2004 BP - bydlení s podnikáním 
ÚP návrh SI - Plochy smíšení obytné 
 obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

Lokalita s nízkou náletovou zelení je obklopena zastavěnými plochami. Pro obec byla 
zpracována a projednána architektonicko objemová studie na nízkopodlažní polyfunkční, 
bytový komplex jako podklad pro DÚR .V nepříznivé situaci po roce 2008 byly práce na 
projektu přerušeny. V současnosti se zájem o výstavbu obnovil. 

Z4 

Výměra 0, 79 ha 
Poloha zastavěné území 
ÚPO 2004 BP - bydlení s podnikáním 
ÚP návrh BI - Plochy bydlení 
 individuální bydlení v rodinných domech 
 městského a příměstského typu 

Náletově zatravněná zastavitelná plocha Z4 sousedí na východě a na západě s rodinnou 
zástavbou. Na jihu je za občasnou vodotečí zahrádkářská kolonie s přípustnou změnou 
na obytné území. Lokalita je bez obtíží napojitelná na dopravu a inženýrské sítě. 
V posledních 30 letech nebyla zemědělsky využívaná. 
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Z5 

Výměra 1, 31 ha 
Poloha zastavěné území 
ÚPO 2004 BP - bydlení s podnikáním 
ÚP návrh BV - Plochy bydlení 
 individuální rodinné domy s venkovským typem bydlení 

Zastavitelná plocha Z5 není a nebyla zemědělsky využívána. Je to enkláva 8 malých až 
středně velkých pozemků (cca 450-1600 m2 ) se stavebními provizorii podél ulice.Lokalita 
na periférii Proboštova je dopravně i technicky dobře obsloužena a musí dostat důstojný 
vzhled nástupního prostoru od Sobědruh do Proboštova. 

Z6 

Výměra 2, 24 ha 
Poloha zastavěné území 
ÚPO 2004 BC - čistě obytné území 
ÚP návrh BV - Plochy bydlení 
 individuální rodinné domy s venkovským typem bydlení 

Zastavitelná plocha Z6 je bezprizorní, zemědělsky nevyužitelná mezera mezi pozemky 
rodinných domů. Délka cca 400m,šířka 30-60m. Území je zaplevelené s náletovou 
keřovou i stromovou zelení. 

Z7 

Výměra 0, 35 ha 
Poloha nezastavěné území 
ÚPO 2004 BC - čistě obytné území 
ÚP návrh BI - Plochy bydlení 
 individuální bydlení v rodinných domech 
 městského a příměstského typu 

Zemědělsky nevyužitelná, veřejně nepřístupná plocha mezi potokem a ploty široká cca 
30m a dlouhá cca 115m. 

Z8 

Výměra 0, 49 ha 
 západní část 0,19ha 
 východní část 0,30ha 
Poloha  západní část zastavěné území 
  východní část nezastavěné území 
ÚPO 2004 BC - čistě obytné území 
ÚP návrh BI - Plochy bydlení 
 individuální bydlení v rodinných domech 
 městského a příměstského typu 

Západní část zastavitelné plochy Z8 je parcelová proluka mezi pozemky RD ve stávající 
uliční zástavbě. Posunutím východní hranice Z8 do extravilánu (již v ÚPO 2004) se 
aronduje obvod zastavěného území obce do plynulého tvaru, který dává možnost vzniku 
(obnovy) souvislé záhumenní hospodářské cesty, do které ústí dvě stávající historické 
polní cesty. 
V souladu s ÚPO 2004 bylo s vlastníkem východní části Z8 jednáno na obci o 
podmínkách výstavby. Jižní část plochy Z8 je oproti ÚPO 2004 zmenšena o cca 0,3ha a 
vrácena do ZPF jako plocha RS. V KN jsou pozemky 1392/1 a 632 nově vedeny jako 
vodní plocha i když je to pouze při deštích zamokřené území. 
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Z9 

Výměra 0, 87 ha 
Poloha nezastavěné území 
ÚPO 2004 BC - čistě obytné území 
ÚP návrh BI - Plochy bydlení 
 individuální bydlení v rodinných domech 
 městského a příměstského typu 

Zastavitelná plocha Z9 je jediná nezastavěná enkláva nové zástavby podél stávající ulice.  

Část původní vymezené zastavitelné plochy v ÚPO  2004 je již zastavěna. 

Z10 

Výměra 1, 27 ha 
Poloha zastavěné území 
ÚPO 2004 NS - nerušící služby a výroba 
ÚP návrh SK - Plochy smíšení obytné 
 smíšená obytná kompaktní zástavba 

Zastavitelná plocha Z10 leží uprostřed zastavěné části (intravilánu) Proboštova. Je to 
uzávěr hlavní ulice obce a nástupní prostor do jádrové části Proboštova od západu 
z teplické aglomerace Sídlotvorně není možné tuto plochu zachovat v ZPF jako 
zemědělsky nevyužitelnou půdu-jako úhor s nízkým stupněm údržby. 

Z11 

Výměra 1, 19 ha 
Poloha nezastavěné území 
ÚPO 2004 BV - bydlení venkovské. 
ÚP návrh BI - Plochy bydlení 
 individuální bydlení v rodinných domech 
 městského a příměstského typu 

Navržený tvar zastavitelné plochy Z11 dotváří obrys zastavěné části Přítkova do 
uceleného, vesnického tvaru. 
V posledních desetiletích nebyla plocha Z11 zemědělsky využívána. Zůstává zachována 
koncepce z ÚPO 2004. 

Z12 

Výměra 4, 66 ha 
Poloha nezastavěné území obce 
ÚPO 2004 BC - -čistě obytné území 
 BP - -bydlení s podnikáním 
 OV - občanská a veřejná vybavenost 
ÚP návrh SI - Plochy smíšení obytné 
 obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

Zastavitelná plocha Z12 je asi 40% nedostavěné obytné čtvrti Přítkov-Na výsluní. 
Výstavba probíhala od roku 2006 podle projednané urbanistické studie v souladu s ÚPO 
2004. Po roce 2008 stagnovala příprava území v oblasti infrastruktury (doprava, inž. sítě 
rekonstrukce vodárenských řadů, domov důchodců apod.). 
Zastavitelná plocha Z12 je zařazena mezi plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie. 
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Z13 

Výměra 0, 26 ha 
Poloha nezastavěné území 
ÚPO 2004 BC - čistě obytné území 
ÚP návrh SI - Plochy smíšení obytné 
 obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

Značná část původní vymezené zastavitelné plochy v ÚPO  2004 je již zastavěna. Pro 
zemědělskou činnost není využíván ani zbytek zastavitelné původní plochy (doposud 
nezastavěné pozemky a svažitý terén s výkopy, násypy, zídkami apod.). 

Z14 

Výměra 8, 44 ha 
Poloha nezastavěné území 
ÚPO 2004 BC - čistě obytné území 
 BP - bydlení s podnikáním 
 BV - bydlení venkovského typu 
ÚP návrh SI - Plochy smíšení obytné 
 obytné plochy s integrovanou občanskou vybaveností 

Zastavitelná plocha Z14 (obytný soubor Výhledy) je identická s rozvojovou zastavitelnou 
plochou v ÚPO 2004 (pouze malá část ve již zastavěna). Dají se v ní realizovat záměry 
z PÚR ČR  a ze ZÚR KÚ. 

Využitím zastavitelné plochy Z14 bude kapacita území obce srovnatelná s počtem 
obyvatel v  meziválečném období. Bez rozvojových ploch nelze v obci zajistit ani 
přirozenou reprodukci obyvatelstva. Obyvatel do 18 let je pouze 17,7% a obyvatel nad 60 
let je 22,8%. 

Navržený způsob využití území umožňuje umístění prvků občanské vybavenosti 
nadmístního významu podél silnice Sll/253. Je to jedna z priorit ZÚR KÚ – aglomerační 
sbližování velkých sídel bez omezování autonomie a svébytnosti dotčených obcí. 

Zastavitelnost území byla před rokem 2004 prověřena projednanou urbanistickou, 
objemovou studií 1:500 na polohopisně i výškopisně zaměřeném podkladu 
s hydrogeologickým průzkumem 

V ÚPO 2004 byla rekonstrukce křižovatky Sll/253 s Přítkovskou ulicí (odstranění dopravní 
závady) zařazena do VPS. Rekonstrukce křižovatky je nereálná, neprojednatelná a byla 
proto ze seznamu VPS vyřazena. Dopravní průjezdnou zátěž Přítkovské ulice převezme 
nová obslužná komunikace v lokalitě Z14. Bez realizace obytného souboru Výhledy ll 
nemůže být dopravní závada odstraněna. Výstavba nové „Přítkovské“ bez obslužné 
funkce přilehlých ploch není ufinancovatelná. 

Posledních 50 let není zastavitelná plocha Z14 zemědělsky využívaná. Od roku 1969 do 
roku 1991 sloužila sovětské okupační armádě, podle pamětníků k nácviku zemních prací 
(hloubení zákopů) a k jejich překonávání vojenskými vozidly. 

Po roce 1991 velká část zastavitelné plochy Z14 zarostla náletovou keřovou i stromovou 
zelení včetně invazivních druhů. Uprostřed plochy Z14 je  vývěr vody cca 30-50 l za 
minutu se silně podmáčeným a zarostlým okolím. Hydrogeologický průzkum před rokem 
2004 prokázal, že se jedná o výron vody z nefunkčního potrubí od studní 
v krušnohorském svahu k bývalému vodojemu. Potrubí bylo porušeno pravděpodobně 
vojenskou technikou před rokem 1989. 

Vrácení plochy Z14 zpět do ZPF by znamenalo ukončení rozvoje obce podle stále platné 
dlouhodobé koncepce zahájené v roce 1991.  

Zastavitelná plocha Z14 je zařazena mezi plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie. 
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11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
 ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ  

( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 a) ) 

Koordinace dopravní a technické infrastruktury ) 

 Koordinace prvků dopravní a technické infrastruktury při hranicích řešeného území 
obce Proboštov se sousedními obcemi je zajištěna prostřednictvím stávajících zařízení. 

 

Koordinace vymezení místního územního systému ekologické stability ( ÚSES ) 

 Prvky nadregionálního ÚSES a regionálního ÚSES vymezené v Územním plánu 
Proboštov ( nadregionální biokoridor NK K4, regionální biocentrum RC 1695 a regionální 
biokoridor RBK 567) navazují na vymezení těchto prvků na území sousedních obcí. 

 Prvky lokálního ÚSES se oproti vymezení ve stávajícím ÚPO Proboštov z roku 2004 
nemění a navazují na vymezení prvků lokálního ÚSES na území sousedních obcí. 

 

 

 

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 b) ) 

 Územní plán (ÚP) Proboštov byl po dohodě s odborem územního plánování a 
stavebního řádu krajského úřadu ústeckého kraje (KÚ ÚK) zpracován formou úpravy 
územního plánu obce (ÚPO) Proboštov z roku 2004 podle zákona č. 225/2017 Sb. 
(novela stavebního zákona) a související legislativy. 

 V Územním plánu Proboštov se upravuje dokumentace původního Územního plánu 
obce ( dále ÚPO ) Proboštov z roku 2004 ( dle §188 stavebního zákona)  tak, aby 
odpovídala současně platným předpisům. 

1. 
Územní plán (ÚP) Proboštov je zpracován na podkladě aktualizované katastrální mapy 
ke dni 15. 06. 2021. 

2. 
V ÚP bylo aktualizováno vymezení zastavěného území na podkladu aktuální katastrální 
mapy ke dni 15. 06. 2021, upřesněno průzkumy v terénu a korigováno novými, 
skutečnými hranicemi pozemků tam, kde po roce 2004 došlo k úpravám hranic pozemků 
a majetkoprávních vztahů. Do zastavěného území přibyly nové plochy s realizovanou 
výstavbou, které byly podle ÚPO 2004 zastavitelné. Byly to v Proboštově realizované 
nové obytné čtvrti Zemská I a II a v Přítkově rozestavěná obytná čtvrť Na Výsluní a 
částečně lokalita Výhledy I. Změny výměr zastavěných ploch v historické zástavbě jsou 
zanedbatelné (v jednotkách m2) s výjimkou současně zastavěné plochy v Proboštově 
mezi lokalitami Z8 a Z9. Tam došlo úpravou vlastnických vztahů k přeparcelaci a k 
rozšíření 7 pozemků RD severovýchodním směrem o zvětšení zastavěného území o cca 
4 500 m2. Obecně jsou do zastavěného území akceptovány plochy, které mají charakter 
doplnění proluk a arondace hranic intravilánu v malém rozsahu, řádově do délky málo 
desítek metrů a do hloubky max. několika málo metrů. 
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3. 
V ÚP byly upřesněny hranice navrženého zastavěného území na podkladu aktuální 
katastrální mapy a vlastnických hranic pozemků v nahlížení do evidence KN. Rozdíly ve 
výměře zastavitelného území v ÚP oproti ÚPO 2004 jsou v řádu jednotek m2, pod 
rozlišovacími možnostmi územního plánu v měřítku 1 : 5 000. Ze zastavitelného území 
byla oproti ÚPO 2004 vypuštěna v Proboštově plocha jižně od zastavitelné plochy Z8 
(poz. p.č. 1392/1 a 632) a byla změněna ze způsobu využití BI na RS. Tato plocha (cca 
3 200 m2) je v KN vedena jako vodní plocha, i když ve skutečnosti je to louka, která je v 
období intenzivních dešťů podmáčena až zaplavována. 
 
4. 
Promítnutí aktualizovaných územně plánovacích podkladů (ÚAP) do řešeného území 
neovlivnilo ani nezpochybnilo z hlediska technické infrastruktury koncepci řešení ÚPO 
2004. Zásobování vodou, energiemi a odkanalizování je zajištěno. 

Přetrvává kolizní střet dosluhujících vodárenských řadů DN 300 a 400 v Přítkově s 
rozvojovými záměry. Je nutné koordinovat harmonogram (investiční plán vlastníka řadů) a 
technické podmínky překládky (nové trasy) řadů v rámci řešení územní studie ÚS 2. Nový 
ÚP toto stanovuje. 

Dopravní kostra z ÚPO 2004 zůstává zachována. Dopravní závada na křížení ulice 
Přítkovské  s Podkrušnohorskou magistrálou (SII/253) není v novém ÚP řešena formou 
veřejně prospěšné stavby (VPS), ale je zařazena do návrhu podmínek, které jsou 
stanoveny pro pořízení územní studie ÚS 2. Plnohodnotné napojení Proboštova na 
SII/253 v Přítkově musí být jinde. Ve stávajícím místě by napojení bylo finančně extrémně 
náročné, technicky a majetkoprávně složité a vzhledem ke svažitosti terénu by výsledek 
nebyl dokonalý. 

 

 

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 c) ) 

 Územní plán Proboštov nevymezuje záležitostí nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (§43 odst.1 stavebního zákona). 

 

 

14. VYHODNOCENÍ VLIVU ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
 FUNKCE LESA A VLIVU NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

( dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.7 část II odst.1 d) ) 

14.1 POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu 
Proboštov na pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL 

 Lesy ( pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL ) zahrnují část území obce 
Proboštov ( k.ú. Proboštov u Teplic, k.ú. Přítkov ). 

 V Územním plánu Proboštov nejsou vymezeny žádné předpokládané zábory 
stávajících lesních pozemků, t.j. pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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 Na koordinačním výkresu odůvodnění ÚP Proboštov je graficky vyznačena 50-ti 
metrová vzdálenost od okraje lesa - PUPFL ( 50 m od hranice stávajících lesních 
pozemků ). S jakoukoliv stavbou v této 50-ti metrové vzdálenosti od okraje lesa musí být 
udělen souhlas ( výjimka ) dle § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. 

 

 

14.2 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu 
Proboštov na zemědělský půdní fond - ZPF 

 Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělské půdy je provedeno podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ( ZPF ) ve znění pozdějších 
platných předpisů (zákona č. 41/2015 Sb.) a podle přílohy k vyhlášce č. 48/2011 Sb.. 

Vyhodnocení kvality zemědělské půdy 
( dle bonitovaných půdně ekologických jednotek - BPEJ ) 

 Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanou půdně ekologickou 
jednotkou BPEJ, ze které vychází zařazení zemědělské půdy do pěti tříd ochrany. 
Vyhodnocení kvality zemědělské půdy a její zařazení do tříd ochrany odpovídá 
Metodickému pokynu MŽP České republiky k odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu, dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 Kód BPEJ, bonitovaná půdně ekologická jednotka vyjadřuje soubor agronomicky 
významných činitelů, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy zemědělské půdy. 
První číslice kódu BPEJ značí klimatický region. Druhá a třetí číslice vyjadřuje hlavní 
půdní jednotku ( dále HPJ ), čtvrtá je kód kombinace sklonitosti a expozice. Pátá číslice 
označuje kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. 

Vliv řešení návrhu ÚP Proboštov na zábory zemědělské půdy 

 Celková výměra předpokládaných záborů zemědělské půdy vyvolaná vlivem řešení 
Územního plánu Proboštov činí celkem na celém území obce 24, 4500 ha.  

 V úpravě Územního plánu Proboštov nejsou vymezeny žádné nové předpokládané 
zábory ZPF oproti stavu v Územním plánu obce ( dále ÚPO ) Proboštov z roku 2004. 
Územní plán Proboštov vymezuje po úpravě zastavěné území nově ke dni 15. 06. 2021. 
Část původně vymezených zastavitelných ploch v ÚPO z roku 2004 je již vyčerpána, 
zastavěna ( celá plocha Z2, část ploch Z9, Z12, Z13 a Z14 ). 

PODÍL ROZVOJOVÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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Struktura záborem dotčené zemědělské půdy podle kultury ZPF  ( ha ) : 

orná půda travní porost sady a zahrady Celkem 

- 24, 4500 ha - 24, 4500 ha 

 

 

Struktura záborem dotčené zemědělské půdy podle ochrany ZPF  ( ha ) : 

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída Celkem 

- - - 6, 0900 18, 3600 24, 4500 

 

 

Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch 

 Zdůvodnění vymezení všech zastavitelných ploch je popsáno v kapitole 
10. „Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch“, v subkapitole 10.2 „Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch“, kde je podrobně pospána charakteristika jednotlivých zastavitelných ploch s 
předpokládanými záborem s označením  Z1, Z3 až Z14. 

 U všech vymezených předpokládaných záborů ZPF se jedná zemědělskou půdu 
s nižší produkční schopností zařazenou do IV. a V. třídy ochrany ZPF. 

 Navrženými předpokládanými zábory ZPF nedochází k narušení organizace 
obdělávání zemědělské půdy a k porušení zemědělských účelových komunikací. 

 U všech vymezených předpokládaných záborů ZPF se nejedná ani o m2 obdělávaných 
polí nebo jinak intenzivně zemědělsky využívanou půdu. Ve všech záborech jde o trvalý 
travní porost (úhor) s náletovou zelení bylinného, keřového i stromového patra s častým 
výskytem invazivních druhů. 

 Předpokládané zábory pozemků ZPF, hranice BPEJ s příslušnými kódy BPEJ, 
třídou ochrany zemědělské půdy jsou znázorněny na výkresu : 

 F VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 

 

Následující tabulky uvádějí jednotlivé lokality záboru zemědělské půdy : 
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15. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Proboštov uplatněných 
ve společném jednání dle § 50 stavebního zákona – termín do 28.2.2019 

 Jméno, adresa Připomínka VYHODNOCENÍ 

1. Jiří a Angela 
Herlitzeovi 
Proboštov 
24.1.2019 

Požadují, aby pozemek p.č. 1370/2 
k.ú. Proboštov nebyl součástí 
lokálního biocentra LC3 tak, jak je 
v platném ÚP. Současně navrhují, 
aby byl vymezen v ploše ZT – 
zemědělská půda a trvalý travní 
porost neboť jej majitelé hodlají 
využívat pro zemědělskou činnost. 

Připomínce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: Pozemek se v platném 
ÚPnSÚ nachází v ploše ZP-přírodní parky, 
vyjma jeho severozápadního výběžku, 
který je vymezen v ploše BV-bydlení 
venkovské. 
V návrhu ÚP je vymezen v ploše ZU -
plochy zemědělské s překryvem lokálního 
biocentra LC3, jeho severozápadní část je 
vymezena v ploše BI-bydlení 
v individuálních RD.  
 
Požadavku na vymezení pozemku p.č. 
1370/2 k.ú. Proboštov v ploše ZU- plochy 
zemědělské (část BI-bydlení 
v individuálních RD) je návrhem 
vyhověno.  
 
Požadavku na jeho vynětí z lokálního 
biocentra LC3 se nevyhovuje, protože 
toto biocentrum je přebíráno z platného 
územního plánu, kde je vymezeno pod 
označením LBC 18. 

 
2. Obec Proboštov 

20.2.2019 
Požaduje, aby pozemky p.č. 
1316/1, 1317/2 a 1328/1 k.ú. 
Proboštov byly vzhledem k jejich 
podmáčení a stávajícímu využití 
přeřazeny z ploch OS-sport a 
tělovýchova do ploch ZT-
zemědělská půda a trvalý travní 
porost. 

Připomínce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: Pozemky se v platném 
ÚPnSÚ nachází v ploše SP-sportovní 
plochy. 
V návrhu ÚP jsou vymezeny v ploše OS-
plochy občanského vybavení (sport a 
tělovýchova).  
Návrhu na vymezení těchto pozemků 
v plochách ZT-zemědělská půda se 
nevyhovuje, protože plocha je přebírána 
z platné územně plánovací dokumentace. 

 
3. Ing. Iveta Malkovská 

Proboštov 
27.2.2019 

Požaduje, aby: 
1. Byl odůvodněno, z jakého 

důvodu je plocha, jejíž 
využití má být předmětem 
studie ÚS1 pro výstavbu 
občanské vybavenosti, 
byla v návrhu řešena jako 
plocha smíšené obytné 
zástavby. 

Připomínce je vyhověno. 
Odůvodnění: Urbanistická koncepce a 
využití ploch s rozdílným způsobem 
využití je obsaženo ve výroku i 
odůvodnění územního plánu s tím, že je 
použito definování ploch a pojmů dle 
platné legislativy. Důvody prověření 
využití některých ploch územní studií jsou 
uvedeny ve výroku. 
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2. Byl odstraněn rozpor mezi 
tím, že v platném ÚP, je 
plocha, jejíž využití má být 
předmětem studie ÚS3,4 
určena pro výstavbu 
bydlení s podnikáním, a 
tím, že je v návrhu 
vymezena jako plocha BV. 

3. Byl odstraněn rozpor mezi 
tím, že v návrhu ÚP je 
vymezena zastavitelná 
plocha (její využití má být 
předmětem studie ÚS5), 
ale dle platného ÚP zde 
není plánována žádná 
výstavba. 

4. Bylo odůvodněno, z jakého 
důvodu je v návrhu ÚP 
požadováno, aby budoucí 
využití zastavitelné plochy 
bylo předmětem územní 
studie ÚS6.  

 

 

4. Petrželka Jiří 
Proboštov 
27.2.2019 

Požaduje, aby pozemek p.č. 
731/83 k.ú. Proboštov byl vymezen 
v ploše umožňující umístění RD 
městského a příměstského typu.  

Připomínce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: Pozemek se v platném 
ÚPnSÚ nachází v ploše SZ-sady, zahrady, 
vinice (zahrádkářské osady). 
V návrhu ÚP je vymezen v ploše RZ-
plochy pro rodinnou rekreaci 
v zahrádkářských koloniích.  
 
Návrhu na vymezení tohoto pozemku 
v plochách BI-individuální bydlení 
v rodinných domech městského a 
příměstského typu se nevyhovuje, neboť 
touto úpravou územně plánovací 
dokumentace postupem podle 
ustanovení § 188 stavebního zákona 
nemůže být zásadním způsobem měněna 
koncepce stanovená platnou územně 
plánovací dokumentací. 
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16. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných ve stanovené lhůtě 
do 19.10.2021 v rámci veřejného projednání návrhu úpravy Územního plánu Proboštov 

 Název (jméno) Připomínka/Námitka Pořizovatel 

1 Povodí Ohře 
(oprávněný investor) 
Uplatněno ve lhůtě 
21.10.2021 

Námitka: 
Požaduje doplnit do textu i 
koordinačního výkresu záplavové 
území (SZÚ) Modlanského potoka 
vč. jeho aktivní zóny. 
 
Námitka: 
Dále požaduje zmenšit rozsah 
zastavitelných ploch Z8 a Z9 o 
záplavové území.  
 
 
Připomínka: 
Požaduje opravit chybu v psaní na 
str. 38 výroku 

Námitce se vyhovuje. 
Projektant doplní a upraví kapitolu e.5 
výroku dle požadavku. Koordinační 
výkres údaje již obsahuje. 
 
 
Námitce se vyhovuje. 
V souladu s ustanovením § 67 zákona o 
vodách budou tyto zastavitelné plochy 
zmenšeny o aktivní zónu záplavového 
území. 
 
Připomínce se vyhovuje. 
Projektant opraví chybu v textu, která 
se týká označení plochy „ZT-plochy 
vodní a vodohospodářské“. 

2 Petra Kleinert 
 
Uplatněno mailem 
obci ve lhůtě 
19.10.2021 
 
 

Námitka: 
Nesouhlasí s vymezením pozemku 
p.č. 631, k.ú.Přítkov s tím, že to 
není zemědělská půda, ale 
udržovaný park.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požaduje posunutí hranice 
zastavitelného území na hranici 
pozemků 631 a 641/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Námitce se vyhovuje. 
Tento pozemek je ve 
stávajícím platném územním plánu 
vymezen v ploše ZP-přírodní parky 
(parkově a sadovnicky založené, 
záměrně upravené, komponované, 
středně až intenzivně udržované 
plochy), v aktuálně projednávaném 
návrhu je vymezen v ploše ZT-plochy 
zemědělské (zemědělská půda, trvalý 
travní porost). V katastru nemovitostí 
je uveden druh pozemku – ostatní 
plocha.  
Projektant pozemek vymezí v plochách 
RP-parky a lesoparky, což bude 
přesněji odpovídat současnému 
vymezení v územním plánu.  
 
Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
Hranice „zastavitelného území“ je 
v projednávaném návrhu umístěna 
přesně podle hranice ploch s rozdílným 
způsobem využití stávajícího územního 
plánu a nemůže být měněna (viz hlavní 
výkres platného i navrhovaného 
územního plánu).    

 


