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âíÏkovice.

3

TEXTOVÁ âÁST ODÒVODNùNÍ
a)

Vyhodnocení koordinace vyuÏívání území z hlediska ‰ir‰ích vztahÛ v území vãetnû souladu s
územnû plánovací dokumentací vydanou krajem

-

Soulad s politikou územního rozvoje
Územní plán respektuje republikové priority územního plánování pro zaji‰tûní udrÏitelného rozvoje
území a to zejména ochranu a rozvoj pﬁírodních, kulturních a civilizaãních hodnot území s cílem
zachovat ráz urbanistické struktury osídlení a kulturní krajiny.
V území se pﬁímo neprojevuje atrakãní efekt stabilizovaného úseku dálnice D8 (rozvojová osa Praha Ústí nad Labem - hranice âR) tzn. nejsou vyvolány pﬁímé rozvojové podnûty v pﬁilehlém územním
pásu dopravního koridoru dálnice.

Soulad s územnû plánovací dokumentací vydanou krajem
Z nadﬁazené územnû plánovací dokumentace - Územního plánu VÚC okresu Litomûﬁice pro
zpracování územního plánu Vrbiãany vypl˘vá respektovat:
- návrh dálniãního tahu D8 (stavba jiÏ byla relizována),
- stávající silniãní tah (II/247),
- stávající hlavní rozvody pitné vody,
- stávající hlavní telekomunikaãní kabel,
- stávající VVTL plynovod DN 300,
- stávající chránûná loÏisková území (CHLÚ) a dob˘vací prostory (DP) stanovená pro ochranu pﬁípadnû
tûÏbu v˘hradních loÏisek vápence,
- stávající prognózní zdroje nerostn˘ch surovin,
- stávající skládku nebezpeãn˘ch odpadÛ (S -NO).
-

-

·ir‰í vztahy - postavení obce v systému osídlení
(Vazby na navazující území a zaãlenûní obce do systému osídlení je obsahem v˘kresu A - ·ir‰í vztahy
- ÚP Vrbiãany).
Obec Vrbiãany leÏí asi 7 km jiÏnû od regionálního centra mûsta Lovosice. Z hlediska ekonomiky se
projevují tradiãní vazby na sídla nadmístního v˘znamu (Lovosice, Libochovice).
Základním krajinotvorn˘m ãinitelem je zemûdûlství. Krajina je intenzivnû zemûdûlsky
obhospodaﬁována a její ekologick˘ potenciál je labilní s minimem pﬁírodních prvkÛ. Západní ãást
katastru je chránûna pro plánovanou tûÏbu loÏisek vápence.
- Obec Vrbiãany pﬁíslu‰í k tûmto úﬁadÛm:
povûﬁen˘m obecní úﬁad
..........
Lovosice
stavební úﬁad
..........
Lovosice
matriãní úﬁad
..........
Lovosice
finanãní úﬁad
..........
Libochovice
úﬁad s roz‰íﬁenou pÛsobností
..........
Lovosice
- Úãast ve sdruÏení obcí:
Obec Vrbiãany je ãlenem SdruÏení obcí okresu Litomûﬁice pro nakládání s odpady - SONO (jedna
z 77 ãlensk˘ch obcí okresu Litomûﬁice).
- Vymezení ﬁe‰eného území podle katastrálních území obce:
¤e‰ené území je totoÏné s územím obce Vrbiãany (ZÚJ 565 903) - katastrální území Vrbiãany u
Lovosic (785 997). Celková v˘mûra katastrálního území ãiní 241,0450 ha.
pozn.: Severní okraj sídelního útvaru Vrbiãany spadá pod k.ú. Siﬁejovice a je tedy ﬁe‰en územním
plánem Siﬁejovice.
- Sousední územní obvody (v‰e Ústeck˘ kraj):
(v‰e Ústeck˘ kraj - okres Litomûﬁice) mûsto/obec
katastrální území
______________________________________________________________________________________________
Siﬁejovice
Siﬁejovice
Keblice
Keblice
Rochov
Rochov
Chotû‰ov
Chotû‰ov u Vrbiãan
âerniv
âerniv

-

·ir‰í dopravní vztahy,
Obec Vrbiãany leÏí asi 7 km jiÏnû od regionálního centra mûsta Lovosice. Z hlediska ‰ir‰ích
dopravních vztahÛ lze konstatovat, Ïe obec je prakticky plnû obsluhována prostﬁedky silniãní
automobilové dopravy. Páteﬁní komunikaãní trasou ‰ir‰ího spádového území je trasa dálnice D8
procházející severov˘chodnû od obce ve vzdálenosti cca 0,75 km (mûﬁeno od okraje sídelního
útvaru). Spádové území je k trase D8 pﬁipojeno v dálniãních kﬁiÏovatce Lovosice - v˘chod 46 km
prostﬁednictvím silnice II/247. NejbliÏ‰í pﬁipojení k Ïelezniãní dopravû je v Ïelezniãní stanici
Lovosice nebo v Ïelezniãní stanici Chotû‰ov u Hazmburka na trati regionální dráhy ã. 114 Lovosice Louny. Ostatní dopravní obory nejsou ve vlastním ﬁe‰eném území zastoupeny a ani ve v˘hledu
nejsou pﬁedpoklady pro jejich uplatnûní (variantní v˘hledová trasa pro VRT Praha-Berlín jiÏ není v
rámci ﬁe‰eného území sledována).

-

·ir‰í vztahy technické infrastruktury
- Dálková telekomunikaãní síÈ (podklad 21):
Pﬁes zastavûné území obce a v jeho tûsném kontaktu prochází trasa podzemního vedení veﬁejné
elektronické komunikaãní sítû (PV) SULE-PRAG/J. V trase je paralelnû uloÏeno nûkolik kabelÛ (vãetnû
ochrann˘ch trubek), které jsou chránûny ochrann˘m pásmem. PV je ve správû spoleãnosti TeliaSonera
International Carrier Czech Republic a.s., zastoupenou spoleãností Sitel, spol. s r.o.
- Zásobování zemním plynem (podklad 22):
Severov˘chodním okrajem ﬁe‰eného území je vedena trasa VVTL plynovodu DN 300. Provozovatelem
pﬁepravní soustavy (vnitrostátní) je spoleãnost RWE Transgas Net s.r.o. - provozní oblast Kouﬁim.
Ve‰keré aktivity v ochranném a bezpeãnostním pásmu soustavy musí b˘t pﬁedem provozovatelem
odsouhlaseny.

b)
-

Údaje o splnûní pokynÛ vypl˘vajícího ze zadání ÚP Vrbiãany
Pokyny pro zpracování návrhu byly splnûny ãi respektovány. Plocha pro v˘robu a skladování Z6 a
plocha obãanské vybavenosti Z7 byly do návrhu ÚP zaﬁazeny na základû doplÀujících poÏadavkÛ obce.
Oproti zadání byly provedeny úpravy související s prÛbûÏnou aktualizací limitních a jin˘ch omezujích
jevÛ v ﬁe‰eném území. Návrh ÚP byl s Obcí Vrbiãany v rozpracovanosti projednán.
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c)

Komplexní zdÛvodnûní pﬁijatého ﬁe‰ení a vybrané varianty

c1)

ZdÛvodnûní vybrané varianty
V zadání územního plánu obce Vrbiãany nebyly stanoveny situace, které by vyÏadovaly rozhodnutí
o v˘bûru jedné varianty nebo alternativy ﬁe‰ení.

c2)

ZdÛvodnûní stanovení plochy s jin˘m zpÛsobem vyuÏití, neÏ je stanoveno ve vyhlá‰ce o obecn˘ch
poÏadavcích na vyuÏívání území
Územním plánem je navrÏen jin˘ druh plochy, neÏ je uvedeno v § 4 aÏ § 19 vyhlá‰ky ã. 501/2006 Sb.
- plochy sídelní zelenû - zeleÀ ostatní. (indexová znaãka ZO).
ZdÛvodnûní: vymezením tûchto ploch budou zaji‰tûny podmínky pro ochranu sídelní zelenû
(zahrnující zejména pozemky soukromé a vyhrazené zelenû (naﬁ. zahrad, sadÛ) související
s obytn˘m územím, pozemky ostatní zelenû v sídle vãetnû pozemkÛ ÚSES, pozemky veﬁejnû
pﬁístupné parkové zelenû, pozemky ochranné zelenû) pﬁed zástavbou.

c3)

Vyhodnocení úãelného vyuÏití zastavûného území a potﬁeba vymezení zastaviteln˘ch ploch

-

Zhodnocení rozvojov˘ch pﬁedpokladÛ:
Území obce se nachází asi 7 km jiÏnû od regionálního centra mûsta Lovosice, poblíÏ hlavní rozvojové
osy Praha - Ústí nad Labem - hranice âR (D8). Poloha sídla je pro rozvoj pﬁíznivá - silniãní tah II/247,
kter˘ sídelním útvarem prochází, zabezpeãuje dobrou dopravní dostupnost sídla a jeho vazby
zejména na sídla nadmístního v˘znamu (Lovosice, Libochovice).
Obec tvoﬁí jedin˘ sídelní útvar s cca 300 obyvateli. Charakter sídla je stabilizovan˘ s pﬁevaÏující funkcí
obytnou doplnûnou o funkci obãanské vybavenosti a funkci v˘robní (dÛleÏité stabilizaãní prvky
v území). Technická vybavenost sídla je na solidní úrovni. Dal‰í údaje související s rÛstov˘m
potenciálem obce jsou uvedeny v kap. c4.1).
-

Potﬁeba vymezení zastaviteln˘ch ploch:
Obec má minimální územní rezervy pro zástavbu v ZÚ sídla (proluky), z toho dÛvodu jsou územním
plánem navrÏeny zastavitelné plochy (vÏdy v kontaktu se ZÚ).
Územním plánem jsou navrÏeny zastavitelné plochy Z1 - Z7.
Zastavitelná plocha Z 1 v severním kvadrantu logicky rozvíjí a navazuje na novodobou zástavbu v sídle.
Zástavba v plochách Z 2, Z 3, Z 4 místnû doplÀuje prostorové cezury v sídle
Územním plánem jsou vytvoﬁeny podmínky pro rehabilitaci historického jádra sídla - náplní
zastaviteln˘ch ploch Z5 a Z6 se uvolní dnes neodpovídajícím zpÛsobem vyuÏívan˘ areál
hospodáﬁského dvora (u zámku).
NáplÀ zastavitelné plochy Z 7 bude rozvíjet obãanskou vybavenost území (sport).

c4)

Vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území
Je moÏno konstatovat, Ïe územním plánem Vrbiãany jsou sledovány cíle a úkoly územního plánování
ve smyslu § 18 a 19 zákona ã.183/2006 Sb.
c4.1)

Demografie, domovní a bytov˘ fond
V posledním pûtiletém období tj. 2001 - 2006 obec zaznamenává relativnû v˘razn˘ nárÛst
obyvatelstva dan˘ jednak pﬁirozen˘mi pﬁírÛstky a kladn˘m migraãním saldem. V souãasnosti (k. 1.1.2007) Ïije
v obci trvale 314 obyvatel. Územním plánem je navrÏen pﬁimûﬁen˘ rozvoj odpovídajícím v˘hledovému rÛstovu
potenciálu obce (rÛstov˘ koeficient poãtu obyvatelstva cca 1,06 v letech 2001 - 2006).
Souãasn˘ poãet obyvatel:
314,
poãet obyvatel v návrhov˘ch lokalitách (odhad):
70 (pﬁi statistické obsazenosti 2,83/b.j.),
návrhová velikost:
384.
SloÏení obyvatelstva podle pohlaví a vûku - stav k 1.3.2001
trvale
z toho
vûková skupina:
bydl. obyv.:
Ïeny:
0-14
15-59
(>60+nezj.)
______________________________________________________________________________________________
294
150
50
193
51
- Domovní a bytov˘ fond:
Ve statistick˘ch údajích t˘kajících se domovního a bytového fondu mÛÏeme sledovat spí‰e trend
trvalé stagnace (bez v˘raznûj‰ích v˘kyvÛ) související zejména s rekreaãním vyuÏíváním stávajících staveb.
Dnes je cca 10% domovního a bytového fondu je vyuÏíváno k rekreaci.
Domovní a bytov˘ fond k 1.3.2001
domy
z toho obydlené
obydlené
obydlené
úhrnem
domy
rodinné domy
bytové domy
______________________________________________________________________________________________
99
85
82
3
byty
úhrnem

v tom byty
v tom byty
z zoho byty
obydlené v rod./byt.
neobydlené v
slouÏí k rekreaci
domech
neobydl. domech
______________________________________________________________________________________________
123
104
91/13
16
10

c4.2)

byty
obydlené

Urbanistická struktura, stavební rozvoj - souãasn˘ stav
(pozn.: návrh urbanistické koncepce je popsán v ãásti c) návrhu územního plánu Vrbiãany)

Historick˘ v˘voj, první písemná zmínka, jméno a znak obce
(podklad 35)
Ves byla zaloÏena u lesního pramene a dostala své jméno podle vrb, které zde rostly.
První písemn˘ záznam o vsi Vrbiãany pochází z 12. století. V roce 1144 dostavûla Gertruda, manÏelka
kníÏete Vladislava II. (pozdûj‰ího krále Vladislava I.) premonstrátsk˘ klá‰ter v Doksanech. Král nûkteré okolní
osady, mezi nimi také Vrbiãany a Káãov, vûnoval jepti‰kám k obÏivû. Podle jiného pramene ale k daru do‰lo aÏ
v roce 1225 a ‰tûdr˘m mecená‰em byl Hrabi‰ic Slavek ãi Slavko z Oseka. V roce 1273 doksanskému klá‰teru
drÏení obou vsí potvrdil papeÏ ¤ehoﬁ X. S doksansk˘m klá‰terem sdílely Vrbiãany historii asi 200 let, aÏ v roce
1410 je získal rod ZajícÛ z Hazmburka. V 16. století se ves dostala do vlastnictví KaplíﬁÛ ze Sulevic. Po popravû
Ka‰para Kaplíﬁe ze Sulevic byl majetek roku 1623 konfiskován. Pozdûji panství pﬁe‰lo svatbou do rukou rytíﬁe
Kvaltenberka. V té dobû byl ve vsi popluÏní dvÛr s tvrzí (údajnû vznikla jiÏ ve 14. století). V˘znamn˘m
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pﬁedstavitelem rodu byl vnuk prvního pobûlohorského majitele, Franti‰ek Karel Kressl
z Kvaltenberku, roku 1760 pov˘‰en˘ do panského stavu. Stal se prvním ﬁeditelem právnické fakulty na praÏské
universitû a od roku 1782 stál v ãele dvorské komise, která pﬁipravovala josefínské církevní reformy. V letech
1786-9 nechal ve Vrbiãanech vybudovat pozdnû barokní zámek a zaloÏil i rozsáhl˘ park.
Kolem roku 1787 se Vrbiãany staly zastávkou na lovosické po‰tovní stezce.
Od poloviny 19. století do r. 1938 patﬁil zámek rodinû HabersteinÛ. Za hrabûte Jana Josefa byl objekt
roz‰íﬁen o dvû pﬁízemní kﬁídla a pﬁistavûn hospodáﬁsk˘ dvÛr. Hrabû také nechal na podnût svého b˘valého
vychovatele, profesora Matûjíãka, zﬁídit v roce 1892 ve Vrbiãanech ãeskou ‰kolu. PÛvodní budova
‰koly byla ale nevyhovující a tak byla brzy na panském majetku postavena ‰kola nová. Po Mnichovu byly
Vrbiãany zabrány nûmeck˘m vojskem a zámek se stal sídlem vnucené nacistické správy majetku. Po
osvobození v roce 1945 byl zámek konfiskován. Pﬁed rokem 1989 byl v zámku internát Stﬁedního odborného
uãili‰tû zemûdûlského, ale v roce 1998 zde mûlo SOUz uÏ jenom sklady. Budova nemá odpovídající vyuÏití a
postupnû chátrá. Obec usiluje o získání tohoto objektu s cílem objekt vãetnû areálu hospodáﬁského dvora
rehabilitovat.
Dne 8.10. 2003 obdrÏely Vrbiãany prapor a znak pﬁipomínající Slavka z rodu Hrabi‰icÛ (ãervené hrábû
ve zlatém ‰títû leÏící na zkﬁíÏen˘ch vrbov˘ch vûtviãkách).
Vrbiãany
Exentricky umístûn˘m tûÏi‰tûm sídelního útvaru a zároveÀ historick˘m jádrem obce je areál
hospodáﬁského dvora (b˘v. popluÏní dvÛr s tvrzí) s dominující zámeckou budovou (dnes bez odpovídajícího
vyuÏití) a zahradou. DvÛr je na jiÏním okraji doplnûn drobnou domkáﬁskou zástavbou na minimálních
pozemcích.
Dal‰í zástavba byla rozvinuta podél hlavní komunikaãní osy - dﬁíve tzv. lovosické po‰tovní stezky.
PoblíÏ kﬁiÏovatky cest v severní ãásti sídla vznikl roz‰íﬁen˘ centrální prostor s hostincem, po‰tou doplnûn˘
stavbami men‰ích zemûdûlsk˘ch usedlostí. Rozvoj pokraãoval jiÏním smûrem podél této dopravní spojnice a
podél krátk˘ch navazujících komunikaãních úsekÛ (ulicovka). Parcelace v této ãásti sídla je pravidelná, s
navazujícími záhumenními pozemky v hloubkách parcel, vyuÏívan˘mi dnes jako zahrady ãi orná pÛda. Ulicová
zástavba má spí‰e domkáﬁsk˘ charakter ojedinûle doplnûn˘ hospodáﬁsk˘mi objekty (stodolami) v hloubkách
stavebních parcel.
V poslední dobû dochází k postupnému prostorovému propojení obou ãástí sídla v˘stavbou
izolovan˘ch domÛ (rodinné bydlení) podél propojovací komunikaãní osy (smûr V-Z).
c4.3)

Hospodáﬁské podmínky
Ekonomická aktivita obyvatelstva:
V místû není mnoho celoroãních pracovních pﬁíleÏitostí, dennû vyjíÏdí za prací 63% obyvatelstva.
Spádovost je zamûﬁena zejména do Libochovic a Lovosic. Charakter území s pﬁevahou obytné funkce se
nebude mûnit. I nadále bude pﬁevládat vyjíÏìka za prací.
V˘roba a Ïivnosti:
Do stávajících ploch v˘roby a skladování byl zahrnut areál firmy zab˘vající se recyklací plastov˘ch
odpadÛ (vydané územní rozhodnutí) s navazující plochou skladÛ ve v˘chodní okrajové poloze sídla.
Je navrÏena zastavitelná plocha v˘roby a skladování ve v˘chodní okrajové poloze sídla navazující na
stávající plochy v˘roby a skladÛ (Z6). V rámci pﬁestavbové plochy P1 (areál hospod. dvoﬁa bez vyuÏití) v sídle
je navÏena plocha v˘roby a skladování. V rámci Z 5 na jiÏním okraji sídla plocha smí‰ená v˘robní (drobná
v˘roba). V‰echny navrÏené plochy jsou pﬁístupné ze stávajících ploch (resp. pozemkÛ) dopravní infrastruktury.
Zemûdûlská v˘roba:
Zemûdûlskou pÛdu v k.ú. Vrbiãany obhospodaﬁuje spoleãnost Sempra Vrbiãany s.r.o. a v men‰í míﬁe
soukromû hospodaﬁící zemûdûlci - pﬁevaÏuje hospodaﬁení na orné pÛdû, která je intenzivnû vyuÏívána.
Spoleãnost Sempra Vrbiãany s.r.o. se kromû zemûdûlské v˘roby zab˘vá mnoÏením zeleninov˘ch osiv,
‰lechtûním nûkter˘ch druhÛ zelenin a kvûtin. Stájov˘ objekt na Káãovû je v souãasnosti bez odpovídajícího
vyuÏití (sklad). V obci jsou pouze chovatelé drobného zvíﬁectva. Zámûry pro rozvoj Ïivoãi‰né v˘roby nejsou v
obci dlouhodobû sledovány.
c4.4)

Dopravní infrastruktura
Území je z hlediska dopravní infrastruktury stabilizováno.

Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma:
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona ã 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znûní, a v souladu s vyhlá‰kou ã. 104/1997 Sb., v platném znûní, splÀovat
poÏadavky âSN 73 6110 Projektování místních komunikací, vãetnû pﬁipojení navrÏen˘ch komunikací
na stávající komunikace dle âSN 73 6102.
Ve vlastní ﬁe‰ném území se v souladu se zákonem ã. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích,
uplatÀuje mimo zastavûné území obce ochranné pásmo dálnice vedené ve vzdálenosti 100 m po obou
stranách od osy vozovky pﬁilehlého jízdního pásu a ochranné pásmo silnice II. a III. tﬁídy vedené ve
vzdálenosti 15 m po obou stranách od osy vozovky.
Silniãní doprava:
Silniãní doprava je tedy jedin˘m dopravním oborem, kter˘ zaji‰Èuje pﬁímou dopravní obsluhu
vlastního ﬁe‰eného území.
Páteﬁní trasou vlastního ﬁe‰eného katastrálního území je silnice II/247 vedená od silnice I/15 Most âeská Lípa v Lovosicích pﬁes Vrbiãany, Chotû‰ov a dále na kﬁiÏovatku se silnicí II/246 (Roudnice n. Labem Louny). Ve ﬁe‰eném území je trasa vedena v pﬁijateln˘ch parametrech a jako taková bude nadále povaÏována
za stabilizovanou. ·íﬁkové uspoﬁádání prÛjezdního prÛﬁezu trasy bylo zcela nedávno upraveno pro vedení
minimální silniãní kategorie. V rámci bûÏné silniãní údrÏby byly provedeny místní opravy. Dopravním
znaãením a event. zrcadly bylo o‰etﬁeno rozhledové pole kﬁiÏovatek místních komunikací s touto silnicí.
Pﬁi v˘jezdu ze zastavûného území obce se od hlavní trasy silnice II/247 odpojuje smûrem v˘chodním
do Rochova silnice III/2475. Trasa silnice je vedena ve vcelku dobr˘ch parametrech a je tﬁeba ji povaÏovat za
dlouhodobû stabilizovanou.
SíÈ místních a úãelov˘ch komunikací:
PrÛjezdní úsek silnice II/247 je hlavní páteﬁní trasou celého ﬁe‰eného území, na kterou jsou
pﬁipojeny místní a úãelové komunikace zpﬁístupÀující ãásti obce aÏ jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospodaﬁované pozemky a plochy. Komunikaãní systém je moÏno povaÏovat za stabilizovan˘.
Pﬁedpokládán˘ návrh plnû respektuje souãasné uspoﬁádání systému, kter˘ je pouze místnû doplÀován
pro potﬁebu komunikaãního pﬁipojení navrhovan˘ch lokalit pro zástavbu. KﬁiÏovatky místních komunikací a
silnic nejsou navrhovány.
Dopravní obsluha nejvût‰í zastavitelné plochy Z 1 bude následnû podrobnû ﬁe‰ena v rámci územní
studie (podmínûné územním plánem).
Novû navrhovaná lokalita zástavby rodinn˘mi domky v jiÏním sektoru obce - zastavitelná plocha Z 4
bude zpﬁístupnûna novou obsluÏnou komunikací (pﬁedpoklad kategorijní typ MO7/30 s oboustrann˘m
chodníkem) v rámci územním plánem navrÏené plochy veﬁejného prostranství.
Ostatní zastavitelné plochy obce budou komunikaãnû zpﬁístupnûny zﬁízením nového sjezdu
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pﬁipojující pozemek na stávající pﬁilehlou komunikaci.
Stávajícími úãelov˘mi komunikacemi je dostateãnû zaji‰tûn pﬁístup k vybran˘m pozemkÛm v
intravilánu, ke stavbám v extravilánu, k pozemkÛm zemûdûlského pÛdního fondu i k lesnímu pozemku.
Zemûdûlská doprava není v ﬁe‰eném území konfliktní. Pﬁístup k polní trati je územním plánem
respektován.
Územním plánem jsou navrÏeny úãelové komunikace v rámci N 1, LBK 6 (obnova historick˘ch cest v
krajinû, zpﬁístupnûní zastavûného území).
Pû‰í a cyklistické trasy:
Turistické a cyklististické znaãené trasy se v ﬁe‰eném území nenacházejí.
Mírnû zvlnûn˘ charakter území a relativnû niÏ‰í intenzity silniãní automobilové dopravy pﬁedstavují
vcelku pﬁíznivé faktory pro vût‰í rozvoj cyklistické dopravy a to pﬁedev‰ím pro cesty na krátké vzdálenosti v
obci a blízkém okolí a také pro v poslední dobû stále oblíbenûj‰í cykloturistiku. Územním plánem je navrÏeno
zapojení stávající komunikaãní sítû do sítû znaãen˘ch cyklotras (v návaznosti na plánovanou cyklistickou
stezku Ohﬁe). Cyklotrasa je vedena po stávající silnici III. tﬁídy / 2475 s odboãkou po místní komunikaci do
Vrbiãan.
Obsluha prostﬁedky hromadné dopravy:
Obsluha prostﬁedky hromadné dopravy je realizována pravidelnou veﬁejnou autobusovou dopravou,
v souãasné dobû jednou pravidelnou místní linkou 552655 (Lovosice - Chotû‰ov - Libochovice),
provozovanou spoleãností âSAD Slan˘ a.s. Tato linka je smûrována do regionálního centra - mûsta Lovosice.
Zastávka pravidelné autobusové dopravy je situována pﬁi prÛjezdním úseku silnice II/247 v severní ãásti obce.
Prakticky celé zastavûné území obce (vyjma malé v˘chodní ãásti) je pokryto v 500 metrové docházkové
vzdálenosti, coÏ pﬁedstavuje asi 7-8 minutovou docházkovou dobu. Organizace autobusové dopravy v obci je
tedy vyhovující.
Dal‰í zaﬁízení pro automobilovou dopravu:
NejbliÏ‰í ãerpací stanice pohonn˘ch hmot jsou situovány v návaznosti na páteﬁní trasu silnice II/247
v Libochovicích. Kompletní servisní sluÏby jsou k dispozici v nedalek˘ch Lovosicích.
S ohledem na v˘luãnû individuální charakter bytové zástavby jsou potﬁeby pro odstavování a parkování
vozidel pokr˘vány v rámci vlastních objektÛ a pozemkÛ nebo vkrátké pﬁímé vazbû na nû. V˘znamná parkovací
stání na veﬁejnû pﬁístupn˘ch pozemcích (u objektÛ obãanské vybavenosti) jsou vyznaãena v koordinaãním
v˘kresu.
Pﬁi realizaci novû navrhovan˘ch objektÛ je tﬁeba poãítat se zaji‰tûním poÏadovan˘ch poãtÛ stání, dle
skuteãn˘ch kapacit objektu, v rámci vlastního pozemku a to jiÏ od úvodních fází pﬁípravné dokumentace.
c4.5)

Technická infrastruktura, odpady

.)

Vodní hospodáﬁství
¤e‰ené území je zahrnuto do zpracovaného Plánu rozvoje vodovodÛ a kanalizací Ústeckého kraje,
kter˘ je územním plánem zohlednûn. Zdroje poÏární vody a nouzové zásobování pitnou a uÏitkovou vodou je
popsáno v kapitole c4.12) Obrana státu, poÏární a civilní ochrana.
Likvidace de‰Èov˘ch odpadních vod (podklad 25,6):
______________________________________________________________________________________________________
Odvedení sráÏkov˘ch vod zde celkovû neãiní po vût‰inu roku pﬁi prÛmûrn˘ch hydrologick˘ch
podmínkách vût‰í potíÏe vzhledem k morfologick˘m podmínkám, relativnû dobré retenãní schopnosti
povrchu terénu a vzhledem k existenci pﬁirozen˘ch recipientních prvkÛ i realizovan˘ch technick˘ch
opatﬁení.
De‰Èové vody, které nejsou vsakem pﬁevádûny do podzemních vod, jsou ze zastavûného území obce
odvádûny do místní vodoteãe pﬁeváÏnû oddílnou de‰Èovou kanalizací z betonov˘ch trub (DN 400).
Kanalizace je prakticky neudrÏovaná a jen mírnû zane‰ená sedimenty, ale zÛstává funkãní. Úseky této
kanalizace jsou vedené v prostoru místních komunikací. Vyústûny jsou na dvou místech: do
melioraãní strouhy poblíÏ âSOV (ãerpací stanice odpadních vod) a pﬁed âOV.
Stávající stav likvidace de‰Èov˘ch vod v obci Vrbiãany je vyhovující a nebude se v budoucnu mûnit.
Doporuãit lze v‰ak peãlivûj‰í údrÏbu a pﬁípadnou postupnou obnovu vãetnû zabezpeãení odpovídající
provozní dokumentaci.
Nová zástavba musí b˘t navrÏena tak, aby nebyly zhor‰eny odtokové pomûry v území. De‰Èové vody
budou v maximální moÏné míﬁe likvidovány na místû jejich vzniku (tj. plo‰n˘m vsakováním,
vsakováním prostﬁednictvím struh, odvodÀovacích pﬁíkopÛ, vsakovacích jímek apod.). Pokud pomûry
podloÏí neumoÏÀují vsakování - sráÏkovou vodu lze pak napﬁ. odvádût prostﬁednictvím otevﬁen˘ch
odvodÀovacích pﬁíkopÛ. Pﬁednostnû by mûly b˘t sráÏkové vody zadrÏovány (napﬁ. v pﬁíkopech,
pﬁirozen˘ch retenãních prvcích, terénních prohlubních) a následnû zasakovány.
Likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod (podklad 23):
______________________________________________________________________________________________________
V obci Vrbiãany je oddílná spla‰ková kanalizace, která byla vybudována v letech 1992-1994 vãetnû
âOV, lokalizované v severní ãásti obce. JiÏní ãást obce je gravitaãnû odkanalizována na âSOV v
západní ãásti obce a odtud jsou spla‰ky pﬁevádûny ãerpáním do gravitaãní stoky a následnû na âOV.
Na oddíln˘ kanalizaãní systém zakonãen˘ âOV je napojeno 205 obyvatel (ostatní uÏívají bezodtokové
jímky). âOV Vrbiãany je typu EC.D.300, technologie ENVIROMENT COMMERCE Praha, ta je tvoﬁena
hrub˘m pﬁedãi‰tûním – ruãnû stírané ãesle, biologickou ãástí – 2 jímky primární sedimentace, biozóna
se ãtyﬁmi biokontaktory a dosazovací prostor. Kalová pole jsou situována mimo hlavní budovu, typová
dle podkladu KP-1. Kaly v‰ak mohou b˘t pﬁeváÏeny ke stabilizaci a odvodnûní na âOV Litomûﬁice.
Projektovaná kapacita âOV: 300 EO
MnoÏství odpadních vod :
maximální denní prÛtok : 0,6 l.s-1; 2,08 m3.h-1; 50,0 m3.d-1
roãní produkce : 18 228 m3
BSK5 17,9 kg/d
StupeÀ exploatace kanalizaãního systému vãetnû âOV:
poãet pﬁipojen˘ch obyvatel: 205
EO – skut. pﬁipojen˘ch obyvatel: 124,5
Pro oddíln˘ kanalizaãní systém obce Vrbiãany zakonãen˘ ãistírnou odpadních vod má obec Vrbiãany
zpracovan˘ platn˘ kanalizaãní ﬁád . KaÏd˘ producent odpadních vod má právo b˘t pﬁipojen
(po dohodû s provozovatelem) na kanalizaãní systém pro veﬁejnou potﬁebu, pokud splní podmínky
stanovené zákonem ã. 254/2001 Sb. a platn˘m kanalizaãním ﬁádem. Obec mÛÏe v pﬁenesené
pÛsobnosti sv˘m rozhodnutím uloÏit vlastníkÛm stavebních pozemkÛ nebo staveb, na kter˘ch vznikají
nebo kde mohou vznikat odpadní vody, povinnost pﬁipojit se na kanalizaci zejména v pﬁípadech, kdy
je to technicky moÏné.
NavrÏené ﬁe‰ení:
Stávající stav likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod v obci Vrbiãany je vyhovující a nebude se v
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budoucnu mûnit.
Stoková síÈ bude do zastaviteln˘ch ploch a do dosud neobslouÏen˘ch území roz‰íﬁena ve smyslu
platného kanalizaãního ﬁádu. Je navrÏeno zkapacitnûní âOV (min. 400 EO) - viz. bilanãní tabulka.
Zásobování pitnou vodou (podklad 13, 25):
______________________________________________________________________________________________________
Obec Vrbiãany (204 m n.m. - 220 m n.m.) je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu
Lovosice (OZ-SK.LT.015.27)*, konkrétnû jeho provozní ãástí âíÏkovice, která zaji‰Èuje vodu pro obce
âíÏkovice, Îelechovice, Siﬁejovice, Vrbiãany, Úpohlavy, Sedlec, Slatina, âerniv, Chotû‰ov. Tato
ãást je zásobována z vodojemu “âíÏkovice-nov˘” 2x100 m3 (245,35 m n.m./243,28 m n.m.). Voda je
vedena pﬁes âíÏkovice a Îelechovice, kde se vodovod vûtví do dvou smûrÛ. Do obce Vrbiãany je pak
voda vedena pﬁes Siﬁejovice ﬁadem z PVC 150. Ve Vrbiãanech je tato distribuãní síÈ ukonãena.
Rozvodná síÈ je vybudována na celém území obce. Zásobeno je 96 % obyvatel.
Po kontrole lze konstatovat splnûní normativních podmínek pro tlakové pomûry v rozvodné vodovodní
síti v celém rozsahu a to pro jednopodlaÏní obytnou zástavbu. V pﬁípadû vy‰‰í zástavby bude pro ãást
obce (s terénem nad cca 215 m n.m.) nutné zﬁídit dal‰í tlakové pásmo obsuhovatelné AT-stanicí.
T˘ká se návrhov˘ch lokalit Z4 a Z5.
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severoãeské vodovody a kanalizace,a.s.
*) pozn.: v souãasnosti zaãlenûno pod rozsáhl˘ skupinov˘ vodovod Litomûﬁice
Studny na veﬁejnû pﬁístupn˘ch pozemcích (studny obecní) je moÏno vyuÏívat v˘hradnû pro úãely
zásobování uÏitkovou vodou. V obci je jedna studna (bez vyuÏití). Po zahájení tûÏební ãinnosti v
bezprostﬁedním okolí s nejvût‰í pravdûpodobností dojde k ovlivnûní domovních studní (sníÏení
úrovnû hladiny podzemní vody).
Ve Vrbiãanech se nenachází Ïádn˘ zdroj vody s vyuÏitím pro pitné úãely, ani sem nezasahuje
ochranné pásmo vodních zdrojÛ.
NavrÏené ﬁe‰ení:
Systém zásobení Vrbiãan pitnou vodou je vyhovující a nebude se v budoucnosti mûnit.
Distribuãní vodovodní ﬁady veﬁejného vodovodu budou roz‰íﬁeny do lokalit navrhované zástavby.
Kvalita vody ve veﬁejném vodovodu musí odpovídat poÏadavkÛm vyhl. MZ ã. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví poÏadavky na kvalitu pitné vody a rozsah a ãetnost její kontroly. Veﬁejné studny se budou
pouÏívat nadále v˘hradnû pro odbûr uÏitkové vody (kvalita vody neodpovídá poÏadavkÛm vyhlá‰ky
MZ âR).
Pro navrÏené lokality zástavby budou stanoveny nároky resp. potﬁebné kapacity v úrovni územního
ﬁízení jednotliv˘ch projektÛ.
Základní b ilance potﬁeby pitné vody (souãasnû jde o hodnoty produkce spla‰kov˘ch odpadních vod):
Souãasn˘ stav (2005):
______________________________________________________________________________________________________________________
druh objektÛ/aktivit resp. druh
smûrné ãíslo roãní
poãet mûrn˘ch
roãní potﬁeba
potﬁeby vody
potﬁeby vody
jednotek
vody
______________________________________________________________________________________________________________________
celkem 2005 (m3/rok)
25,0*
282 obyv.
7.050,0
*) dle fakturace
Návrh (70 EO + dosud nenapojení obyvatelé):
______________________________________________________________________________________________________________________
druh objektÛ/aktivit resp. druh
smûrné ãíslo roãní
poãet mûrn˘ch
roãní potﬁeba
potﬁeby vody
potﬁeby vody
jednotek
vody
______________________________________________________________________________________________________________________
byty (m 3 /rok na obyvatele)
25,0*
102 obyv.
2.55 0,0
Návrh celkem:
______________________________________________________________________________________________________________________
druh objektÛ/aktivit resp. druh
smûrné ãíslo roãní
poãet mûrn˘ch
roãní potﬁeba
potﬁeby vody
potﬁeby vody
jednotek
vody
______________________________________________________________________________________________________________________
návrh celkem (m 3 /rok)
25,0*
384
9.600,0
prÛmûrná denní potﬁeba vody (návrh)
Qd
26,3(m3 /den)
maximální denní potﬁeba vody
kd = 1,5 Qmax d (Qd x kd)
39,45(m3 /den)
maximální hodinová potﬁeba vody
kh = 1,8 Qmax h (Qmax d x kh)
0,82 (l/s)

Ochranná pásma:
______________________________________________________________________________________________________
Ochranná pásma vodovodních ﬁadÛ a kanalizaãních stok (dle § 23 zák. ã. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích):
do prÛmûru 500 mm vãetnû ãiní1,5 m na kaÏdou stranu od vnûj‰ího líce potrubí ãi stoky.
.)

Zásobování energiemi

Vytápûní:
______________________________________________________________________________________________________
Vytápûní, které vytváﬁí nejvût‰í nároky na zásobování energiemi, je v souãasnosti zabezpeãováno
pﬁeváÏnû spalováním zemního plynu a el. pﬁímotopy.
VyuÏívání alternativních energetick˘ch zdrojÛ pro konverzi na vyuÏitelné formy energie, napﬁ. solární
energie nebo energetick˘ potenciál biomasy, pﬁípadnû jin˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ, zatím nemá v
území tradici. S postupnou obnovou bytového fondu je moÏno poãítat s investicemi do zateplování
objektÛ, které se mohou pﬁíznivû odrazit v bilanci spotﬁeby energií na vytápûní.
Zásobování elektrickou energií:
______________________________________________________________________________________________________
Páteﬁí rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV smûrované do dvou hlavních distribuãních
trafostanic umístûn˘ch v obci. Trafostanice jsou ve vlastnictví âEZ Distribuce, a.s. (Dûãín). Kabelové
podzemní vedení VN v rámci ﬁe‰eného území není realizováno.
V˘robní areál je zásobován z vlastní distribuãní trafostanice umístûné na jeho okraji.
V devadesát˘ch letech probûhla rekonstrukce el. vedení NN, rozvody byly provedeny v podzemních
kabelov˘ch trasách. Paralelnû s rozvody NN byla v obci obnovena téÏ síÈ veﬁejného osvûtlení.
Rozvodn˘ systém NN a jeho kapacitu (vãetnû rezerv) je celkovû moÏné povaÏovat za dostaãující.
Popis distribuãních trafostanic stávajících (podklad 17):
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ozn. ve v˘kresové
typ trafostanice, název
v˘kon instalovan˘
v˘kon max. moÏn˘
dokumentaci
kVA
(po úpravû TS) kVA
______________________________________________________________________________________________
1
PTS U zámku
400
2
PTS Kaãov
160
400
3
BTS ·lechtitelská stanice
cizí~neuvedeno
______________________________________________________________________________________________
NavrÏené ﬁe‰ení:
Na severním okraji lokality Z 1 je navrÏena nová trafostanice 2x 400 kVA. Následnû budou v rámci
lokality ﬁe‰eny kabelové ozvody NN vãetnû propojení do stávající sítû NN. Nadzemní vedení VN 22 kV
smûﬁující do stávající trafostanice “U zámku” je navrÏeno územním plánem ke zru‰ení. Po dokonãení
v˘stavby nové trafostanice dojde ke zru‰ení pÛvodní PTS “U zámku”. Nová trafostanice je
navrÏena jako veﬁejnû prospû‰ná stavba - ozn. VT (nutná plocha cca 20 m2). ¤e‰ení bylo konzultováno
s
vlastníkem a provozovatelem sítû.
U návrhov˘ch lokalit bude ﬁe‰eno pﬁipojení staveb v˘hradnû podzemní kabelovou trasou NN.
Pro navrÏené lokality zástavby budou stanoveny nároky resp. potﬁebné kapacity v úrovni územního
ﬁízení jednotliv˘ch projektÛ.
Ochranná pásma*) (dle zák. ã. 458/2000 Sb. ... energetick˘ zákon):
______________________________________________________________________________________________
nadzemní vedení
u napûtí nad 1 kV a do 35 kV vãetnû
7 m na obû strany od
(pro vodiãe bez izolace)
krajních vodiãÛ
elektrické stanice
stoÏárové, s pﬁevodem napûtí z úrovnû nad 1 kV
7m
a men‰ím neÏ 52 kV na úroveÀ nízkého napûtí
*)
Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová zaﬁízení, neboÈ v § 98 zákona
ã. 458/ 2000, v platném znûní, se uvádí, Ïe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních
pﬁedpisÛ se nemûní po nabytí úãinnosti zákona. Proto je nutno respektovat, u star‰ích zaﬁízení,
ochranná pásma dﬁíve uplatnûná: pro nadzemní vedení (vodiãe bez izolace) u napûtí nad 1 kV a do
35 kV vãetnû ochranné pásmo 10 m na obû strany od krajních vodiãÛ.
Zásobování zemním plynem (podklad 20, 22):
______________________________________________________________________________________________________
Obec je od zásobována zemním plynem prostﬁednictvím stﬁedotlakého plynovodního ﬁadu. Ten je
napájen pﬁes plynovou regulaãní stanici v Siﬁejovicích. Stl plynovodní síÈ je rozvedena prakticky po
celém zastavûném území obce Vrbiãany.
Systém zásobení Vrbiãan zemním plynem je vyhovující a nebude se v budoucnosti mûnit. Stl
plynovodní síÈ bude roz‰íﬁena do lokalit navrhované zástavby.
Ochranná a bezpeãnostní pásma plynárensk˘ch zaﬁízení (dle zák. ã. 458/2000 Sb. ... energetick˘
zákon - ve znûní zákona ã. 670/2004 Sb.):
______________________________________________________________________________________________
- OP u nízkotlak˘ch a stﬁedotlak˘ch plynovodÛ a plynovodních pﬁípojek, jimiÏ se rozvádí plyn v
zastavûném území obce: 1m na obû strany od pÛdorysu potrubí.
- OP u ostatních plynovodÛ a plynovodních pﬁípojek: 4m na obû strany od pÛdorysu potrubí.
- BP VVTL plynovody do DN 300: 100 m na obû strany od pÛdorysu potrubí.
.)

Telekomunikace a radiokomunikace

Místní telekomunikaãní síÈ (MTS) :
Místní telekomunikaãní síÈ v obci je pﬁipojena k uzlovému telekomunikaãnímu obvodu Lovosice, kter˘
je souãástí tranzitního obvodu Ústí nad Labem. Telekomunikaãní sluÏby jsou zaji‰tûny prostﬁednictvím
spoleãnosti Telefónica O2, Czech Republic, a.s.
MTS Vrbiãany byla dÛslednû kabelizována do podzemních tras. Správce sítû informace o trasování
tohoto vedení neposkytl. Veﬁejn˘ telefonní automat (hovorna) je instalován u Obecního úﬁadu.
Jsou pﬁípustná tato nová zaﬁízení: - pﬁipojení nov˘ch objektÛ (a dal‰ích dosud neobslouÏen˘ch
objektÛ) na stávající místní telekomunikaãní síÈ (trasování kabelÛ místní telekomunikaãní sítû není
konkrétnû specifikováno).
V˘znamné radioreleové trasy (podklad 29):
V ﬁe‰eném území se nenachází Ïádná základnová stanice operátorÛ mobilních sítí.
Dle sdûlení spoleãnosti âeské radiokomunikace a.s. nejsou v ﬁe‰eném území Ïádné touto
spoleãností provozované podzemní ãi nadzemní sítû a ani ve v˘hledu nejsou zvaÏovány.
Ochranná pásma (dle zák. ã. 151/2000 Sb.):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaãních vedení ãiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
.)

Veﬁejné osvûtlení a místní rozhlas
V podstatné ãásti obce je realizována síÈ VO (veﬁejného osvûtlení) a MR (místního rozhlasu), pﬁeváÏnû
paralelnû s rozvody NN v podzemní trase. Tyto sítû budou rozvinuty i do návrhov˘ch (rozvojov˘ch) ploch.
.)

Koordinace inÏen˘rsk˘ch sítí
Cílem koordinace v úrovni koncepãního ﬁe‰ení je pﬁedvídat a pﬁedcházet v‰em potenciálním váÏn˘m
konfliktÛm a stﬁetÛm zájmÛ. Rozumí se nejen stﬁetÛm prostorov˘m, ale i moÏn˘m disproporcím v
objektivnû existujících vztazích a v uÏit˘ch rozhodovacích postupech. V˘znamná je napﬁ. koordinace
inÏen˘rsk˘ch sítí ve vazbû na pozemní komunikace, pﬁípadnû na jiné moÏné pﬁekáÏky a vzájemná
koordinace jednotliv˘ch druhÛ inÏen˘rsk˘ch sítí. Optimálním ﬁe‰ením se dnes jeví uÏití rÛzn˘ch typÛ
sdruÏen˘ch tras, napﬁ. univerzálních multikanálÛ apod. V pﬁípadech pouÏití klasického zpÛsobu
ukládání lze rovnûÏ pﬁipomenout nezbytnost vãasného osazení ochrann˘ch konstrukcí pro kﬁíÏení tras
inÏen˘rsk˘ch sítí s komunikacemi a vãasnou pﬁípravu dopravnû inÏen˘rsk˘ch opatﬁení pro realizaci
jednotliv˘ch zámûrÛ.
Prostorové uspoﬁádání sítí technického vybavení v prostoru místních komunikací musí odpovídat
normov˘m podmínkám âSN 73 6005.

.)

Zne‰kodÀování odpadÛ, skládky:

Zne‰kodÀování odpadÛ:
______________________________________________________________________________________________________
Systém shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a
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-

systém nakládání se stavebním odpadem vypl˘vá z obecnû závazné vyhlá‰ky obce.
Pro novû navrÏené rodinné domy je doporuãeno situovat umístûní nádob na komunální odpad mimo
prostor obytné ulice (na vlastních pozemcích).

Skládky (podklad 2)
______________________________________________________________________________________________________
V prostoru b˘valé cihelny na severním okraji ﬁe‰eného území (pozemek p.ã. 29/1) byla do 30.10.2007
provozována skládka nebezpeãn˘ch odpadÛ (S-NO) Vrbiãany (provozovatel spoleãnost Eurosup s.r.o. )
V souãasnosti skládka pﬁe‰la do reÏimu rekultivace. Ta bude probíhat ve dvou navazujících etapách:
1. etapa - terénní úpravy (vytvoﬁení vyrovnávací vrstvy), pﬁedpokládan˘ ãasov˘ horizont 2011;
2. etapa - technická a biologická rekultivace, pﬁedpokládan˘ ãasov˘ horizont 2015.

c4.6)

Obãanská vybavenost - souãasn˘ stav

Do stávajících ploch obãanského vybavení veﬁejné infrastruktury jsou zahrnuty (ve smyslu §2 odst. (1)
písm. k3 stavebního zákona):
SO· Technická a zahradnická Lovosice (pracovi‰tû Vrbiãany).
Pracovi‰tû pro odborn˘ v˘cvik uãÀÛ oboru Truhláﬁ pro v˘robu nábytku.
Auto‰kola - odlouãené pracovi‰tû Vrbiãany.
Obecní úﬁad s knihovnou
Po‰ta.
Kulturní dÛm - kapacita sálu cca 180míst
Víceúãelové travnaté hﬁi‰tû.
Sportovní centrum “Tûlohunt” (u kulturního domu) s venkovním hﬁi‰tûm na míãové hry.
-

Do stávajících ploch obãanského vybavení (obã. vybanost komerãního typu) jsou zahrnuty:
Hostinec Na Základnû (40-50 míst u stolu, v˘ãep, venkovní posezení).
Prodejna smí‰eného zboÏí (u Obecního úﬁadu).

c4.7)

Ochrana kulturního bohatství

Archeologické nálezy
______________________________________________________________________________________________________
Území obce Vrbiãany na základû dosavadních znalostí je nutno povaÏovat celé za území s
archeologick˘mi nálezy (v území jsou sledovány nálezy nûkolika kultur dokladující, Ïe se jedná o
starosídelní oblast).
lokality se znám˘mi archeologick˘mi nálezy:
- zámek a okolí,
- b˘valá cihelna,
- ZSO Dubice,
- lokalita “U hﬁi‰tû”,
- ZSO Káãov,
- ãást vsi u státní silnice.
Kulturní památky (dle databáze kulturních památek):
______________________________________________________________________________________________________
V ﬁe‰eném území se nacházejí tyto kulturní památky:
areál zámku ãp.1 ã. rejstr. 5 - 2454:
- zámek ãp.1 5 - 2454/1
- ohradní zeì 5 - 2454/2
- park 5 - 2454/3
- studna 5 - 2454/4
- stáje 5 - 2454/5
kaple ã. rejstr. 5 - 2455
areál zvoniãky ã. rejstr. 5 - 2456:
- zvoniãka 5 - 2456/1
- kﬁíÏek 5 - 2456/2
-

Zámek (podklad 36)
- z l. 1786-1789, pozdnû barokní, obdéln˘, jednopatrov˘, s dvoupatrovou o jednu osu pﬁedstupující
stﬁední ãástí a s dvûma boãními jednopatrov˘mi rizality, rovnûÏ v˘raznû pﬁedstupujícími. V pﬁízemí
rustikové pásy, v patrech spárované lizény; okna a vstupy hladké, obdélné, v ose stﬁedního rizalitu byl
pÛvodnû segmentovû zkonãen˘ vstup, zmûnûn˘ v okno, v ose mansardové stﬁechy vik˘ﬁ.
Pﬁed zámkem je klasicizující okrouhlá stavba - studna s ‰estibokou stﬁí‰kou na ‰esti sloupech.
Kaple (podklad 36) :
- pozdnû barokní kapliãka Panny Marie (v˘klenková, s polokruhov˘mi vpadl˘mi poli po stranách
a s trojúhelníkov˘m ‰títem.

Drobné památky (kulturnû hodnotné objekty) nemající zákonn˘ statut:
______________________________________________________________________________________________________
Na kﬁiÏovatce u hostince je památník padl˘m v 1. svûtové válce.
c4.8)

Ochrana pﬁírody a krajiny, ÚSES

.)

Pﬁírodní podmínky
Souãasné uspoﬁádání krajiny je ovlivnûno pﬁírodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro koncepci
uspoﬁádání krajiny, tak i pro urbanistické ﬁe‰ení. Jsou to zejména podmínky klimatické, geologické a
geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické.
Klimatické podmínky - ﬁe‰ené území patﬁí do teplé suché oblasti T2, s mírnou zimou. PrÛmûrné roãní
teploty vzduchu pﬁesahují 8 °C (stanice Litomûﬁice 8,8 °C). Charakteristické jsou nízké hodnoty
dlouhodob˘ch prÛmûrn˘ch sráÏkov˘ch úhrnÛ (Lovosice 494 mm, Litomûﬁice 473 mm). Pﬁevládající
smûr vûtru je západní, území je dobﬁe provûtráváno.
Geomorfologické podmínky - území je souãástí âeské tabule, celku Dolnooharská tabule, podcelku
Hazmburské tabule, okrsku Klapské tabule. Charakteristick˘m prvkem reliéfu jsou zde strukturnû
denudaãní plo‰iny, vázané na svrchnokﬁídové horniny. Ty vytváﬁejí charakteristick˘ reliéf Dolního
Poohﬁí spolu s inundací ﬁeky Ohﬁe. Celé území je rovinaté aÏ mírnû zvlnûné; pﬁevládá v‰ak plo‰inn˘
charakter. Nadmoﬁská v˘‰ka se pohybuje v rozmezí 180 - 234 m n.m.
Geologické podmínky - v ohárecké oblasti pﬁevaÏují souvrství jemnozrnûj‰ích sedimentÛ - jílovcÛ,
slínovcÛ a vápencÛ. Jedná se o v˘znamné nerostné suroviny, které jsou dnes ãásteãnû vyuÏívané
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(viz. kap. c4.10).
Pedologické podmínky - v ﬁe‰eném území se vyskytují pÛdy pﬁeváÏnû ãernozemního charakteru a
rendziny. PﬁevaÏují ãernozemû typické i karbonátové na spra‰i, stﬁednû tûÏké, s pﬁeváÏnû pﬁízniv˘m
vodním reÏimem a ãernozemû luÏní na slinit˘ch a jílovit˘ch substrátech, tûÏké pÛdy s lehãí ornicí a
tûÏ‰í spodinou, s tendencí k povrchovému pﬁevlhãení. Okrajovû se vyskytují rendziny hnûdé
(pararendziny) na slínovcích a vápenit˘ch svahov˘ch hlínách krátkodobû pﬁevlhãené a rendziny a
hnûdé pÛdy (pelozemû) na slínech, jílech, fly‰i, tûÏké aÏ velmi tûÏké, málo vodopropustné, ãasto i
slabû oglejené. V ﬁe‰eném území pﬁevaÏují pÛdy s vysok˘m produkãním potenciálem (I. tﬁídy ochrany severov˘chodní ãást). Tyto pÛdy se rovnûÏ v kontaktu se zastavûn˘m územím obce. PÛdy s nízk˘m
produkãním potenciálem se nacházejí pouze ve stﬁední ãásti ﬁe‰eného území a v rámci tûÏebních ploch
(pÛdy III. a IV. tﬁídy ochrany). Podrobnûji v kap. e1.
Fytogeografie a fytocenologie - ﬁe‰ené území spadá do 1.2 ¤ípského bioregionu; z hlediska
fytogeografického ãlenûní do oblasti Termofytika 7a - Libochovická tabule. Dle mapy potenciální
pﬁirozené vegetace by se pﬁirozenû v území vyskytovala ãern˘‰ová dubohabﬁina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum) s dom. dubem zimním a habrem obecn˘m, s ãastou pﬁímûsí lípy a stanovi‰tnû
nároãnûj‰ích dﬁevin jako je jasan, javor mléã i klen, tﬁe‰eÀ ptaãí. Porosty ãern˘‰ové dubohabﬁiny patﬁí
mezi spoleãenstva ustupující vlivem lidské ãinnosti, zvl. pﬁevodem na jehliãnaté kultury.
V zemûdûlské krajinû ãasto zcela chybí, nebo se vyskytují ve formû rozpt˘lené zelenû a drobn˘ch
lesíkÛ v poli.
pozn.: hydrologické podmínky jsou popsány v kap. c4.9
.)

Ochrana pﬁírody a krajiny
V území obce se nenacházejí Ïádná zvlá‰tû chránûná území pﬁírody dle zák. ã. 114/1992 Sb., o
ochranû pﬁírody a krajiny, v platném znûní; ani sem nezasahuje ochranné pásmo zvlá‰tû chránûného
území.
V˘znamn˘mi krajinn˘mi prvky ze zákona jsou lesy, vodní toky a rybníky. Registrované v˘znamné
krajinné prvky, evidované lokality s v˘skytem chránûn˘ch druhÛ organismÛ ãi památné stromy se zde
nevyskytují. Území není zahrnuto do celistvé evropské soustavy Natura 2000.
Z hlediska krajinotvorn˘ch zpÛsobÛ vyuÏívání se jedná o kulturní, intenzivnû zemûdûlsky vyuÏívanou
krajinu. Podíl zemûdûlské pÛdy z celkové v˘mûry katastru ãiní 86,6 %. PﬁevaÏující ãást zemûdûlské
pÛdy tvoﬁí orná pÛda (94,3%), sady a zahrady jsou souãástí sídelní zelenû. Intenzifikace zemûdûlství
zde zapﬁíãinila postupn˘ zánik vût‰iny pﬁírodû blízk˘ch prvkÛ (louky, meze, polní cesty s remízy).
Lesnatost v ﬁe‰eném území ãiní pouze 2,09%. V území se nachází ojedinûl˘ maloplo‰n˘ lesní
fragment v oblasti Káãova. Koeficient ekologické stability je velmi nízk˘ (KES = 0,0146), celkovû se
tedy jedná se o krajinu ekologicky labilní - silnû pozmûnûnou ãlovûkem.
Obecnû je moÏno doporuãit napﬁ. v rámci komplexních pozemkov˘ch úprav posílení ekologické
stability krajiny - podpora rozvoje trval˘ch travních porostÛ v návaznosti na cestní síÈ a vodoteãe.
Územním plánem jsou tato opatﬁení navrhována v návaznosti na systém ÚSES.
Nejv˘znamnûj‰ími pﬁírodními hodnotami v území jsou stará zámecká zahrada se zachoval˘mi
porosty stromÛ a keﬁÛ; izolovan˘ lesík v poli a rybníãek s bﬁehov˘m porostem v oblasti Káãova.
V˘znamné jsou liniové prvky doprovodné zelenû katastrálnû evidované, prvky zelenû na orné pÛdû a
regulované drobné vodoteãe poli. Vût‰ina dochovan˘ch pﬁírodních prvkÛ je územním plánem
zapojena do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interaãní prvky). Dochované pﬁírodní prvky
zprostﬁedpovávají ekostabilizaãní pÛdsobení na okolní nestabilní krajiny a jako takové jsou územním
plánem chránûny.
V rámci nezastavûného území jsou tyto prvky zaﬁazeny mezi plochy pﬁírodní (PP), popﬁípadû mezi
plochy smí‰ené nezastavûného území (NS). Plochy vodní a vodohospodáﬁské jsou v návrhu souãástí
pﬁírodních ploch.
.)

Územní systém ekologické stability, zeleÀ
Souãástí zelenû je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou
soustavu vnitﬁnû ekologicky stabilnûj‰ích segmentÛ krajiny, úãelnû rozmístûn˘ch na základû
funkãních a prostorov˘ch kritérií.
ÚSES se dûlí podle biogeografického v˘znamu skladebn˘ch prvkÛ na nadregionální, regionální a
lokální. Je tvoﬁen biocentry a biokoridory a na lokální úrovni téÏ interakãními prvky. Územní plán
obce Vrbiãany vymezuje trasy a hranice prvkÛ ÚSES pouze na lokální úrovni. Nadﬁazen˘ systém
ÚSES, tzn. nadregionální a regionální do ﬁe‰eného území nezasahuje.
Podle prostorové funkãnosti jsou prvky ÚSES funkãní (existující, jednoznaãnû vymezené) a navrÏené
k zaloÏení (nefunkãní, vymezené). Funkãní prvky jsou sítí vybran˘ch ãástí kostry ekologické stability
a navrÏené prvky doplÀují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
pﬁedpokládané funkce v krajinû.
Minimální velikost lokálního biocentra by mûla b˘t 3 ha, minimální ‰íﬁka lokálního biokoridoru 15 m
(spoleãenstvo lesní, kombinované), 20m (spoleãenstvo luãní). Pro spoleãenstvo kombinované (luãní
+ lesní) je moÏné pﬁeru‰ení do 50 m zastavûnou plochou, 80 m ornou pÛdou a 100 m pﬁi ostatních
kulturách. Interakãní prvky nedosahují parametrÛ biocenter a biokoridorÛ, v˘znamnû se v‰ak podílejí
na zv˘‰ení ekologické stability v krajinû.
Prvky navrÏené jsou zaﬁazeny do veﬁejnû prospû‰n˘ch opatﬁení nestavební povahy (VPO).
-

Podkladem pro zapracování ÚSES do územního plánu byly následující práce:
Generel místního ÚSES zpracovan˘ pro k.ú. obcí Siﬁejovice, Îelechovice a Vrbiãany (Terprojekt
1994)
Územní plán obce Chotû‰ov (schválen˘), územní plán obce Siﬁejovice
Souhrnn˘ plán sanace a rekultivace loÏisek Úpohlavy a Chotû‰ov - âerniv (GET s.r.o. Praha)

Jednotlivé prvky byly z v˘‰e uveden˘ch prací pﬁevzaty a dále upraveny a pﬁizpÛsobeny podmínkám
návrhu územního plánu. S ohledem na nejednotnost ãíslování ve v˘‰e uveden˘ch podkladech
zpracovatel návrhu územního plánu vytvoﬁil pro prvky ÚSES v katastru Vrbiãany novou ãíselnou
ﬁadu.
Na území dob˘vacích prostorÛ (DP 60229 a DP 60363) Chotû‰ov - Úpohlavy nejsou územním
plánem navrhovány Ïádné prvky ÚSES. Jejich návrh a vymezení je pﬁedmûtem Souhrnného plánu
sanace a rekultivace (studie rekultivace) loÏisek Úpohlavy a Chotû‰ov - âerniv (GET, 2000).

-

Popis prvkÛ ÚSES v ﬁe‰eném území:
Biocentra:
LBC 1 „Zámecká zahrada“ - lokální biocentrum funkãní; velikost 2,80 ha
Popis: stará zámecká zahrada se zachoval˘mi porosty javorÛ, jasanÛ, jilmu, habru, bﬁízy,lísky, svídy,
pustorylu, brslenu, pámelníku, borovice ãerné a smrku ztepilého, ale i s nepÛvodními porosty topolÛ.
Souãástí lokality je zarÛstající vodní plocha / malá vodní nádrÏ s bohat˘m keﬁov˘m porostem;
travnatá luãní plocha v severní ãásti areálu.
Návrh opatﬁení: doplnit pÛvodními druhy (Db, Js, Vr, Ol), odstranit náletov˘ porost, obnovit
pﬁirozenou, nehnojenou louku v severní ãásti areálu. Úpravy zámeckého parku doporuãeno provádût
projektu sadov˘ch a vegetaãních úprav v souãinosti s projektem rehabilitace celého zámeckého
areálu.
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-

-

-

-

-

-

LBC 2 "Káãov" - lokální biocentrum navrÏené k zaloÏení; velikost 3,34 ha
Popis: izolovan˘ lesík v poli, na kter˘ navazuje zarÛstající cesta severnû zemûdûlského areálu.
Souãástí biocentra je zboﬁeni‰tû b˘valého dvora Káãov a rybníãek s bﬁehovou a doprovodnou zelení,
pﬁi severním okraji pak regulovaná vodoteã (HMZ). Mezi cestou a pﬁíkopem je orná pÛda a
postagrární lado. V rámci studie rekultivace je biocentrum znaãeno jako LBC 22.
V lesíku se vyskytují pﬁeváÏnû listnaté druhy dﬁevin, zejména javor mléã, jasan ztepil˘, javor
babyka, dub zimní, bﬁíza bûlokorá; okrajovû se vyskytuje borovice ãerná, ta je silnû napadená
kÛrovcem. Podrost tvoﬁí bez ãern˘, rÛÏe ‰ípková, hlohy, teplomilné traviny. Útoãi‰tû polní zvûﬁe
(srnka obecná, zajíc polní, baÏant obecn˘, koroptev a dal‰í). Porost kolem cesty a rybníãku tvoﬁí
topol bíl˘, jasan ztepil˘, vrba kﬁehká, bez ãern˘, svída krvavá, rÛÏe ‰ípková. V podrostu více ãi ménû
ruderalizovan˘ trávník. OdvodÀovací pﬁíkop je bez doprovodné zelenû.
Návrh opatﬁení: v lesíku odstranûní dﬁevin napaden˘ch kÛrovcem (such˘ch, odumírajících);
doplnûní zelenû na orné pÛdû, kolem pﬁíkopu. Doporuãeny jsou Db, Hb, Js, Ol, Vr, Zim ...
Revitalizace území je navrÏena v místû zboﬁeni‰tû b˘valého dvora (N2).
Biokoridory:
LBK 3 "Od Chotû‰ova" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení; délka v ﬁe‰eném území cca 370 m
Popis: orná pÛda; trasa kopíruje hranici dob˘vacího prostoru Chotû‰ov. Biokoridor na území katastru
Chotû‰ov je oznaãen jako LBK "I".
Návrh opatﬁení: zaloÏení vegetaãního prvku v min. ‰íﬁce 15 m; doporuãeno vytvoﬁit travnat˘ pás s
v˘sadbou pÛvodních dﬁevin jako Db, Lp, Jv, Hb, ·p, Sv, Zim.
LBK 4 "Od Siﬁejovic" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení; délka v ﬁe‰eném území cca 90 m
Popis: orná pÛda; biokoridor navazuje na LBK "e" vymezen˘ na území katastru Siﬁejovice
Návrh opatﬁení: zaloÏení pásu zelenû - pﬁevedení na TTP, doplnûní keﬁové a stromové v˘sadby,
v blízkosti rybníãku a vodoteãe moÏno Db, OL, Vr, Js, Zim; v polní trati pak Hb, Lb, popﬁípadû
ovocné dﬁeviny ve vazbû na sady v k.ú Siﬁejovice.
LBK 5 "Rochov - Vrbiãany" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení; délka 1600 m, v ﬁe‰eném
území cca 800 m. V rámci areálu je biokoridor pﬁeru‰en.
Popis: polní cesta bez doprovodné zelenû, nesekané zruderalizované travnaté okraje, v˘skyt
plevelÛ: svízel, kopﬁiva, pry‰ec, traviny.
Návrh opatﬁení: v˘sadba domácích druhÛ dﬁevin Hb, Db, Lp, ·p, Zim s travinnobylinn˘m
pásem.
LBK6 "Polní cesta u Vrbiãan" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení; délka 1800 m, v ﬁe‰eném území
cca 450 m.
Popis: ãást prvku vymezena na orné pÛdû v místû pÛvodní historické cesty k zámecké zahradû, ãást
tvoﬁí doprovodn˘ porost polní cesty smûrem k „cihelnû“ (skládce). Jedná se o mezernaté stromoﬁadí
hybridních topolÛ, s podrostem ruderálních a nitrofilních drÛhÛ, zejména bezu ãerného, kopﬁivy ap.
Lokální biokoridor je navrÏen k propojení biocenter LBC 1 a LBC 2; na území k.ú. Siﬁejovice je prvek
oznaãen jako LBK „e“.
Návrh opatﬁení: stromoﬁadí podél cesty - u stromÛ doporuãeno provést min. bezpeãnostní ﬁez, tzn.
odstranûní such˘ch a zlomen˘ch vûtví; proﬁezat keﬁov˘ podrost a doplnit stromy do mezer napﬁ. Jv, Db, Hb, Lp. ZaloÏit travnat˘ pás v ‰íﬁi min. okapové linie stromÛ. V polní trati, resp. úsek
mezi zastavitelnou plochou Z1 a Z7 nutno ﬁe‰it podrobnûj‰ím zpracováním v rámci územní
studie.
LBK 7 "Bezejmenn˘ vodní tok" - lokální biokoridor navrÏen˘ k zaloÏení; délka 2200 m, v ﬁe‰eném
území cca 260 m.
Popis: regulovaná vodoteã s alejí hybridních topolÛ, ale i v˘skytu rákosin, bezu ãerného, kopﬁivy,
vla‰toviãníku (v roce 2006 byly keﬁové porosty proﬁezány). Na katastru obce Siﬁejovice biokoridor
navazuje na LBK „c“.
Návrh opatﬁení: dosadba domácích druhÛ se zastoupením Vr, Ol, Js, kru‰ina; neprovádût dal‰í
vodohospodáﬁské úpravy, neprosekávat rákos a nelikvidovat pﬁirozenû vzniklé bﬁehové porosty.
Jako interakãní prvky jsou uvaÏovány pﬁedev‰ím vybrané stávající vegetaãní doprovody polních cest,
pﬁíkopÛ a remízky v poli:
IP 1 porost stromÛ a keﬁÛ na svahu u b˘valého zemûdûlského objektu
IP 2 doprovodná zeleÀ polní cesty ke Káãovu
IP 3 jednostrann˘ keﬁov˘ porost podél cesty u Vrbiãan
IP 4 stromoﬁadí hybridních topolÛ s keﬁov˘m podrostem
IP 5 skupina stromÛ a keﬁÛ pﬁi úpatí skládky
IP 6 travnaté meze v poli

Liniová zeleÀ:
Návrhem ÚP jsou vymezena dal‰í opatﬁení v krajinû (zmûny vyuÏití území nestavební povahy)
posilující zejména ekologickou stabilitu území. Jedná se o pásy doprovodné liniové zelenû podél nové ãi
navrhované cestní sítû, podél místních komunikací a silnic. V grafické pﬁíloze prvky oznaãeny jako N1 a N3.
Funkãní vyuÏití - plochy smí‰ené nezastavûného území (NS).
c4.9)

Vodní reÏím v krajinû, ochrana vod
V˘mûra katastrálnû evidovan˘ch vodních ploch v ﬁe‰eném území je minimální a ãiní celkem
0,8081 ha (podklad 7). Stávající vodní plochy jsou vzhledem k minimálnímu rozsahu zahrnuty do ploch
pﬁírodních, ãi smí‰en˘ch nezastavûn˘ch. Nové vodní plochy navrÏeny nejsou.
Vodní toky, hydrologické podmínky a parametry:
¤e‰ené území spadá do jednoho hydrologického poﬁadí hlavního povodí 1 - 13 - 05 (Labe od Ohﬁe po
Bílinu), které se dûlí na dva pramenné úseky toku (vodní tok Modla):
hydrologické poﬁadí 1 - 13 - 05 - 004 jihozápadní polovina ﬁe‰eného území,
hydrologické poﬁadí 1 - 13 - 05 - 006 severov˘chodní polovina ﬁe‰eného území.
Sídelní útvar se nachází na rozvodnici obou pramenn˘ch úsekÛ.
Jedin˘m odvodÀovacím tokem v katastrálním území jsou otevﬁené odvodÀovací melioraãní kanály
(hlavní melioraãní zaﬁízení) v oblasti Káãova (západní ãást ﬁe‰eného území) a odvodÀovací rigoly. Tyto drobné
vodní toky jsou ve správû ZVHS Oblast povodí Ohﬁe - Pracovi‰tû Litomûﬁice.
Hydromelioraãní a závlahová zaﬁízení:
Na plochách zemûdûlského pÛdního fondu v oblasti Káãova jsou provedeny plo‰né meliorace drenáÏe. Plo‰nû meliorovaná území navazují na prvky HMZ (melioraãní odvodÀovací kanály), které odvodÀují
území do místních drobn˘ch vodoteãí (Modla) jiÏ mimo ﬁe‰ené území. V pﬁípadû ãinností znamenající
dotãení zaﬁízení plo‰n˘ch meliorací, je tﬁeba pﬁíslu‰n˘mi opatﬁeními zajistit funkãnost zb˘vajících ãástí
melioraãních zaﬁízení na okolních pozemcích, vãetnû bezproblémového odtoku vod. Návrhem ÚP jsou plo‰né
meliorace respektovány. Úpravy vodoteãí v rámci stanoven˘ch DP (tûÏebních ploch) budou ﬁe‰eny bûhem
sanace a rekultivace jámového lomu (vznik nov˘ch vodních ploch, mokﬁadÛ atp.)
Na plochách ZPF (ãást) je rovnûÏ realizován systém zásobování vodou pro zemûdûlské závlahy.
Provozovatelem tohoto zaﬁízení je spoleãnost Agrokomplex Ohﬁe a.s. Potrubní trasy závlahového systému jsou
ve v˘kresové dokumentaci zakresleny dle podkladu 37). V pﬁípadû ãinností znamenající dotãení závlahov˘ch
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zaﬁízení, je tﬁeba pﬁíslu‰n˘mi opatﬁeními zajistit funkãnost zb˘vajících ãástí tûchto zaﬁízení na okolních
pozemcích.
Vodní díla:
Umûlá vodní nádrÏ, situovaná na poz. p.ã. 1 (557 m2). NádrÏ je napájena vodou ze sráÏkové ãinnosti a
odvodÀována do bezejmenné vodoteãe - strouhy podél cesty.
Katastrálnû neevidovanou vodní plochou je rybník na Káãovû na poz. parcele ã. 40 (827 m2). Obû
vodní plochy jsou souãástí vymezeného územního systému ekologické stability.
Mal˘ neudrÏovan˘ rybník (nebe‰Èák) v obci (poz. parcela ã.147/2) byl zasypán a pozemek slouÏí pro
úãely veﬁejné zelenû (hﬁi‰tû pro dûti) - v ÚP jako plocha veﬁejného prostranství.
Záplavová území:
Drobné vodoteãe jsou málo vodné (horní - pramenné úseky vodních tokÛ)
Pro vodní toky v ﬁe‰eném území není stanoveno záplavové území. Sledovaná záplavová území zde
nejsou. Opatﬁení pro zv˘‰ení ochrany území pﬁed velk˘mi vodami v rámci ‰ir‰ího území povodí - je Ïádoucí
podél koryt vodních tokÛ zachovat volné nezastavûné území o ‰íﬁi 6 m od bﬁehové ãáry na obû strany - pro
prÛchod velk˘ch vod a zároveÀ jako manipulaãní pruh pro úãel správy a údrÏby koryta vodního toku.
-

-

Ochrana podzemních a povrchov˘ch vod:
V ﬁe‰eném území musí b˘t splnûny obecnû platné podmínky vypl˘vající zejména ze zák. ã. 254/2001
Sb., o vodách - resp. ã.20/2004 Sb. a z vyhlá‰ky Ministerstva zemûdûlství âR ã. 470/2001 Sb., kterou
se stanoví seznam v˘znamn˘ch vodních tokÛ a zpÛsob provádûní ãinnosti související se správou
vodních tokÛ.
¤e‰ené území je zaﬁazeno do zraniteln˘ch oblastí ve smyslu naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb.

c4.10) Horninové prostﬁedí, geologie
LoÏiska nerostn˘ch surovin (podklad 9,14):
______________________________________________________________________________________________________
Chránûná loÏisková území, dob˘vací prostory
Do území obce Vrbiãany (západní ãást katastru) zasahují dvû chránûná loÏisková území a dva dob˘vací
prostory stanovená pro ochranu a pﬁípadnû tûÏbu loÏiska vápence. TûÏbu vápence v dob˘vacích
prostorech provádí organizace Lafarge Cement a.s. âíÏkovice.
Obû chránûná loÏisková území je nutno respektovat ve smyslu § 18 a § 19 zák. ã. 44/1988 (horní
zákon) a jeho novely ã.439/1992Sb.,(plné znûní). V hranicích CHLÚ a DP nelze budovat stavby
netûÏebního charakteru bez souhlasného stanoviska odboru Ïivotního prostﬁedí Ústeckého krajského
úﬁadu, které bude vydáno na Ïádost stavebního úﬁadu, doloÏenou situací a vyjádﬁením a podmínkami
tûÏební organizace.
Hranice CHLÚ a DP jsou zobrazena na koordinaãním v˘kresu.
Sídelní útvar se nachází mimo CHLÚ i DP. Do CHLÚ spadá samota na Káãovû.
______________________________________________________________________________________________
loÏisko
dob˘vací prostor
CHLÚ

zpÛsob tûÏby

surovina

______________________________________________________________________________________________
B3 063700
Z3 215600
DP 60229
DP 60363
CHLÚ 6370000
CHLÚ 2560000

Úpohlavy -Chotû‰ov
Chotû‰ov -âerniv
Úpohlavy
Chotû‰ov
Úpohlavy
Chotû‰ov

souãasná povrchová
dosud netûÏeno
tûÏené
v prÛzkumu, otvírce

vápenec - vápence jílovité
vápence jílovité

______________________________________________________________________________________________
CHLÚ Úpohlavy, DP Úpohlavy:
CHLÚ Úpohlavy stanoveno rozhodnutím OBÚ Most ã.j.2313/90.
DP Úpohlavy (stanoven rozhodnutím MS ze dne 2.11.1967 pod ã.j. CEVA - CSZ/DP-160/67,
rozhodnutím MVS âSR ã.j.GMO-21/89 byla upravena jeho plocha) zasahuje katastrální území obcí
Úpohlavy, Îelechovice, Siﬁejovice, âerniv a Vrbiãany - velikost 167,15950 ha - dob˘vání vápenit˘ch
slínÛ (v˘roba hydraulického vápna) a slinit˘ch vápencÛ (v˘roba cementu).
CHLÚ Chotû‰ov, DP Chotû‰ov:
CHLÚ Chotû‰ov bylo stanoveno rozhodnutím MÎP âR ã.j.U 23/93-FI.
DP Chotû‰ov (rozhodnutí OBÚ Most, ã.j.4104/2, 12.2.2002) zasahuje katastrální území obcí Úpohlavy,
Chotû‰ov, Siﬁejovice, âerniv, Vrbiãany a âíÏkovice - velikost 220,1400 ha - dob˘vání vápenit˘ch slínÛ
(v˘roba hydraulického vápna) a slinit˘ch vápencÛ (v˘roba cementu).
Pro tento DP jsou v tomto rozhodnutí stanoveny omezující podmínky.
Hornická ãinnost:
LoÏisko jílovit˘ch vápencÛ Úpohlavy je otevﬁeno jámov˘m lomem a tûÏební ãinnost probíhá
nepﬁetrÏitû od roku 1974. Následnû probíhala tûÏba v DP Úpohlavy a DP Úpohlavy I. podle povolení
hornické ãinnosti vydaného OBÚ Most dne 15.10.1998, pod ã.j. 2889/98/II.
Rozhodnutím OBÚ Most ã.j. 944/04 ze dne 15.6.2004 byla povolena hornická ãinnost podle Plánu
otvírky, pﬁípravy a dob˘vání lomu Úpohlavy, kde jsou ﬁe‰eny tûÏební postupy v lomu ze stávajícího
roztûÏení loÏiska v DP Úpohlavy a DP Chotû‰ov ve ãtyﬁech etapách. TûÏební ﬁezy budou postupovat
nejprve severov˘chodním smûrem k obci Siﬁejovice, dále v˘chodním smûrem k obci Vrbiãany a ve 3.
a 4. etapû bude vytûÏena stﬁední a jiÏní ãást prostoru. Podmínky pro hornickou ãinnost jsou obsaÏeny
v tomto rozhodnutí (napﬁ. protihluková ochrana sídelního útvaru Vrbiãany).
DÛsleky pro tûÏební ãinnost z hlediska ochrany zdraví:
SÚ Vrbiãany bude pﬁi nejbliÏ‰ím pﬁiblíÏení tûÏební fronty ve vzdálenosti cca 200 m (pﬁedpoklad v roce
2025) od jejího jiÏního okraje a cca 300 m od jejího severov˘chodního okraje. V dÛsledku provozu
lomu nesmí ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u nejbliÏ‰í obytné zástavby pﬁekroãit hodnotu
50 dB a pro impulsní hluk nesmí ekvivalentní hladina akustického tlaku A pﬁekroãit 43 dB. Pro splnûní
tûchto podmínek byla v dokumentaci POPD navrÏena protihluková opatﬁení k minimalizaci
nepﬁíznivého vlivu na zdraví obyvatel - jedná se o vysypání protihlukového valu podél hranice
dob˘vacího prostoru (v rámci DP).
Sanace a rekultivace:
V souvislosti s tûÏbou na loÏisku bude prÛbûÏnû probíhat sanace a rekultivace dle souhrnného Plánu
sanace a rekultivace loÏisek jílovit˘ch vápencÛ (zpracovatel GET, s.r.o.), která bude zasahovat k.ú. obcí
Úpohlavy, Chotû‰ov, Siﬁejovice, âerniv, Vrbiãany, âíÏkovice a Îelechovice.
Technická rekultivace (sanace) bude ukonãena do dvou let po dotûÏení loÏiska (po roce 2040), do
deseti let po ukonãení tûÏby se uvaÏuje s provedením biologické rekultivace.
Dle studie je na loÏisku navrÏena pﬁeváÏnû zemûdûlská rekultivace, pﬁiãemÏ na men‰ích plochách
mÛÏe b˘t provedena rekultivace pﬁírodû blízk˘m zpÛsobem a vodní rekultivace (mokﬁad).
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Územní plán Vrbiãany doporuãuje zv˘‰it podíl rekultivace pﬁírodû blízk˘m zpÛsobem na úkor
zemûdûlské rekultivace, tzn. zachovat a stabilizovat v‰echny pﬁírodní prvky vznikající v prÛbûhu
tûÏby, zejména vodní plochy, mokﬁady s bﬁehov˘mi porosty, travinná spoleãenstva a náletovou
zeleÀ. DÛleÏité je, aby vytûÏená plocha nebyla zcela navrácena do zemûdûlského pÛdního fondu, ale
byla ponechána pﬁirozené nebo ﬁízené sukcesi. VytûÏen˘ prostory lze pﬁi vhodnû aplikovaném
zpÛsobu rekultivace zmûnit v pozitivního krajinotvorného ãinitele.
Biologická rekultivace bude zahrnovat prvky ÚSES, které budou navazovat na územním plánem
vymezen˘ místní systém ekologické stability (mimo tûÏební plochy).
-

Prognózní zdroje nerostn˘ch surovin:
Do okrajové ãásti ﬁe‰eného území (JV) zasahuje registrovan˘ (schválen˘) prognózní zdroj nerostn˘ch
surovin:
______________________________________________________________________________________________
registrovan˘ prognózní zdroj

zpÛsob tûÏby

surovina

______________________________________________________________________________________________
P 9049800

Rochov

dosud netûÏeno

cementáﬁské korekãní
sialitické suroviny,
vápence jílovité

______________________________________________________________________________________________
Poddolovaná území :
______________________________________________________________________________________________________
Plochy poddolovan˘ch území nejsou v rámci ﬁe‰eného území evidovány.
Sesuvná území:
______________________________________________________________________________________________________
Plochy sesuvn˘ch území nejsou v rámci ﬁe‰eného území evidovány.
c.4.11) Hygiena Ïivotního prostﬁedí
Hluk a vibrace:
______________________________________________________________________________________________________
Zdrojem hluku v ﬁe‰eném území je pﬁeváÏnû automobilová doprava na silnici II. tﬁídy ã.247. Dle
v˘sledkÛ celostátního sãítání dopravy z roku 2005 je v úseku ã.4-2170 celoroãní prÛmûr
3 428 vozidel/24hod (z toho 1150 tûÏk˘ch vozidel). NárÛst intenzity dopravy lze pﬁedpokládat rÛstov˘
koeficient 1,32 za pût let. Dopravní zátûÏ pﬁedstavuje v souãasnosti cca 143 vozidel/hod.
Územním plánem je doporuãeno, aby u staveb pro obytné úãely navrhovan˘ch podél silnice II. tﬁídy
bylo provûﬁeno, zda budou dodrÏeny limity hluku dle zákonn˘ch norem a provádûcích pﬁedpisÛ
(v pﬁípadû, Ïe se potvrdí pﬁekroãení povolen˘ch limitÛ hluku, je tﬁeba navrhnout taková technická
opatﬁení, aby byly splnûny poÏadavky na ochranu venkovního a vnitﬁního prostoru novû budovan˘ch
staveb). Zastavitelné plochy navrÏené pro bydlení, prostorovû nesouvisejí s dopravnû pomûrnû
frekventovanou silnicí II. tﬁídy.
Protihluková opatﬁení vypl˘vající z pﬁedpokládané tûÏební ãinnosti v blízkosti sídelního útvaru jsou
popsána v kap. c4.10
Pro návrhové plochy v˘roby a skladování (Z6, P1) a plochy smí‰ené v˘robní (Z5) jsou navrÏena
opatﬁení, podmiÀující v˘stavbu splnûním limitÛ hluku dan˘ch platnou legislativou a dán prostor pro
pﬁípadnou realizaci protihlukov˘ch opatﬁení.
Ochrana ovzdu‰í:
______________________________________________________________________________________________________
Pﬁi v‰ech ãinnostech v obci musí b˘t respektována a dodrÏována práva a povinnosti vypl˘vající ze
zákona ã.86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í v platném znûní a souvisejících provádûcích pﬁedpisÛ, tj
respektovat poÏadavky na ochranu ovzdu‰í k zabezpeãení jeho odpovídající kvality v souladu
s emisními limity, emisním stropem a programy sniÏování emisí zneãi‰Èujících látek.
Imisní situace:
Na základû dat za rok 2005 spadá 85% území stavebního úﬁadu Lovosice (v rámci zóny Ústeck˘
kraj) do vymezen˘ch oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (PM10 - 24hodinov˘ imisní limit).
Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na území obce, ﬁe‰ení rozvoje:
Na území obce nejsou evidovány zvlá‰È velké, velké ani stﬁední zdroje zneãi‰Èování. Obec je plo‰nû
plynofikována.
NavrÏené lokality pro v˘stavbu (pﬁevaha bydlení, obãanské vybavení) mají, vzhledem ke své funkci a
rozsahu zanedbateln˘ vliv na imisní koncentrace látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í.
Pro návrhové plochy v˘roby a skladování (Z6, P1) a plochy smí‰ené v˘robní (Z5) jsou navrÏena
opatﬁení, podmiÀující v˘stavbu plnûním imisních limitÛ pro ochranu zdraví lidí dle naﬁízení vlády
ã. 350/2002 Sb.
Radonové riziko (podklad 8):
______________________________________________________________________________________________________
Z hlediska radonového nebezpeãí je zájmové území pﬁeváÏnû v nízké aÏ pﬁechodné kategorii indexu
geologického podloÏí. Nízká kategorie radonového indexu je v pﬁevaÏující míﬁe sledována rovnûÏ
v rámci samotného sídelního útvaru Vrbiãany.
V lokalitách urãen˘ch pro zástavbu je nutné v rámci projektové pﬁípravy provést detailní radonov˘
prÛzkum (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlá‰ky ã. 307/2002 Sb., o radiaãní ochranû),
a pﬁípadnû uãinit opatﬁení k eliminaci pronikání radonu z geologického podloÏí do budov.
c4.12) Obrana státu, poÏární a civilní ochrana
PoÏadavky obrany státu
Zájmy obrany státu nejsou dotãeny (podklad 27). Pﬁi ãinnostech v obci budou dodrÏeny v‰eobecné
zásady pro územní a stavební ãinnost (zámûry k vybran˘m ãinnostem pﬁedem projednány
s Vojenskou ubytovací a stavební správou).
-

PoÏadavky poÏární ochrany (podklad 6)
PoÏární ochranu zaji‰Èuje jednotka hasiãského záchranného sboru v˘jezdem z Lovosic (územní
pÛsobnost do 20 minut jízdy).
Zásobování poÏární vodou: Na veﬁejném vodovodu v obci jsou osazeny hydranty slouÏící k úãelÛm
zásobování poÏární vodou.
Pro návrhové lokality zástavby bude potﬁeba vody pro ha‰ení poÏáru zaji‰tûna z tûchto zdrojÛ.
Pﬁi ãinnostech v obci je tﬁeba dbát na trvalou pouÏitelnost zdrojÛ vody pro ha‰ení poÏárÛ. Dále
nesmí b˘t naru‰ena funkce objektÛ poÏární ochrany a poÏárnû bezpeãnostních zaﬁízení.
Pﬁístupové komunikace pro poÏární techniku jsou totoÏné se stávajícími a navrÏen˘mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. a III. tﬁídy, místní komunikace, pﬁístupové komunikace.
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PoÏadavky civilní ochrany:
V území obce Vrbiãany nejsou známy situace, pﬁi kter˘ch by bylo nutné chránit území pﬁed
prÛchodem prÛlomové vlny vzniklé zvlá‰tní povodní.
Nejsou taktéÏ stanoveny zóny havarijního plánování (v dosahu ﬁe‰eného území se nenacházejí
zaﬁízení jaderná, ãi dal‰í vyÏadující specifickou ochranu obyvatel).
V souãasnosti je varování a vyrozumûní obyvatelstva zaji‰tûno místním rozhlasem.
Z hlediska ukrytí obyvatelstva v dÛsledku mimoﬁádné události je nutno poãítat s vyuÏitím vhodn˘ch
ãástí objektÛ jako improvizovan˘ch úkrytÛ ke sníÏení destrukãních, radioaktivních, toxick˘ch a
infekãních úãinkÛ soudob˘ch zbraní, pﬁípadnû úãinkÛ pﬁi haváriích v míru.
Pro evakuaci osob jsou zejména vyuÏitelné prostory obecního úﬁadu, sál kulturního domu.
Pro potﬁeby plo‰né evakuace bude obec postupovat v souãinnosti s orgány civilní ochrany.
Materiál civilní ochrany skladován není. Materiál humanitární pomoci mÛÏe b˘t uloÏen na obecním
úﬁadu, pﬁíp. na dal‰ích místech ve vlastnictví obce.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnûní nebezpeãn˘ch látek mimo zastavûná a zastavitelná území
obce jsou totoÏné se silnicemi II. a III. tﬁídy.
Pro záchranné, likvidaãní a obnovovací práce pro odstranûní nebo sníÏení ‰kodliv˘ch úãinkÛ
kontaminace, vznikl˘ch pﬁi mimoﬁádné události jsou vhodné zejména ãásti zaﬁízení v˘roby se
souvisl˘mi zpevnûn˘mi plochami, resp. s rampami pro údrÏbu vozidel.
V ﬁe‰eném území nejsou skladovány Ïádné nebezpeãné látky v rozsahu vyÏadujícím pﬁijetí opatﬁení.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
- Pro zaji‰tûní krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a
Velké Îernoseky. Pﬁi po‰kození zdrojÛ pitné vody by bylo nutné zajistit pitnou vodu dovozem - a to v
mnoÏství maximálnû 15l/denxobyvatele cisternami v rámci závodu SVaK, a.s. Zásobení pitnou vodou
bude doplÀováno balenou vodou PET lahve.
- Nouzové zásobování uÏitkovou vodou bude zaji‰Èováno z veﬁejného vodovodu (postup dle pokynÛ
hygienika).
- Nouzové zásobování elektrickou energií by bylo zaji‰tûno mobilními zdroji pro v˘robu elektrické
energie v souãinnosti s orgány civilní ochrany.
Bezodkladné pohﬁební sluÏby budou zaji‰tûny v rámci veﬁejn˘ch pohﬁebi‰È sousedních obcí.
Problematika záplav se ﬁe‰eného území net˘ká.
Pﬁi ãinnostech v obci je nutno respektovat poÏadavky vypl˘vající z vyhlá‰ky ã. 380/2002 Sb., k pﬁípravû
a provádûní úkolÛ ochrany obyvatelstva.
-

c4.13) Limity vyuÏití území
Limity vyuÏití území omezují, vyluãují, pﬁípadnû podmiÀují umísÈování staveb, vyuÏití území a
opatﬁení v území. Limity jsou podrobnûji popsány v dílãích kapitolách textové ãásti. Na koordinaãním v˘kresu
jsou zobrazeny jen ty limity, které jsou graficky vyjádﬁitelné.
-

-

Stávající (vstupní) limity vyuÏití území:
v˘znamn˘mi krajinn˘mi prvky jsou zde z hlediska územnû vymeziteln˘ch limitÛ lesy, vodní toky,
rybníky,
hranice 50 m od okraje lesa,
v ﬁe‰eném území se nacházejí chránûná loÏisková území (CHLÚ 6370000 a CHLÚ 21560000)
a dob˘vací prostory (DP 60229 a DP 60363) stanovená pro ochranu pﬁípadnû tûÏbu v˘hradního
loÏiska vápence.
¤e‰ené území je zaﬁazeno do zraniteln˘ch oblastí ve smyslu naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb.,
provozní pásmo pro údrÏbu vodních tokÛ,
Kulturní památky:
5 - 2454
- areál zámku ãp. 1
5 - 2455
- kaple
5 - 2456
- areál zvoniãky
OP vodovodních ﬁadÛ,
OP kanalizaãních stok,
OP nadzemního vedení VN a elektrick˘ch stanic,
OP plynovodÛ,
BP VVTL plynovodÛ,
OP telekomunikaãních kabelÛ vãetnû dálkové telekomunikaãní sítû,
OP dálnice,
OP silnic II. a III. tﬁídy.

dal‰í omezení:
Na plochách zemûdûlského pÛdního fondu jsou provedeny plo‰né meliorace - drenáÏe, navazující na
recipienty nebo na odvodÀovací ﬁady - hlavní melioraãní zaﬁízení.
Na plochách zemûdûlského pÛdního fondu je rovnûÏ realizován systém zásobování vodou pro
zemûdûlské závlahy.
Rozhodnutí stavebního úﬁadu (podklad 24): Aktuálnû vydané územní rozhodnutí - areál fy LM
Technologies, s.r.o. pro recyklaci plastov˘ch odpadÛ ve Vrbiãanech (4/2006). Rozsah území je
zapracován do v˘kresové ãásti dle projektové dokumentace pﬁikládané k územnímu ﬁízení.
-

d)

NavrÏené (v˘stupní) limity vyuÏití území:
Limity vyuÏití území vypl˘vajícími z ﬁe‰ení územního plánu obce (v˘stupní limity) jsou:
biocentra a biokoridory územního systému ekologické stability (lokální),
ochranná pásma nov˘ch elektrick˘ch stanic.
Pozn.: trasování místních telekomunikaãních kabelÛ není konkrétnû specifikováno, proto není OP
nov˘ch telekomunikaãních vedení zahrnuto do limitÛ.

Informace o v˘sledcích vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území spolu s informací, zda
a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí, popﬁípadû
zdÛvodnûní, proã toto stanovisko nebo jeho ãást nebylo respektováno

Zadání neobsahuje poÏadavek na zpracování vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území, proto (dle
§ 50 zákona ã.183/2006 Sb.) vyhodnocení vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území není souãástí návrhu územního
plánu.
Ze závûru zji‰Èovacího ﬁízení k návrhu zadání územního plánu Vrbiãany podle § 10i zákona ã. 100/
2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí, ve znûní zákona ã. 93/2004 Sb. vypl˘vá, Ïe dokumentaci
není nutno posoudit z hlediska vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí (tzv. SEA).
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e)

Vyhodnocení pﬁedpokládan˘ch dÛsledkÛ navrhovaného ﬁe‰ení na zemûdûlsk˘ pÛdní fond a
na pozemky urãené k plnûní funkcí lesa

e1)

Zemûdûlsk˘ pÛdní fond

Základní údaje:
______________________________________________________________________________________________________
V˘mûry zemûdûlské pÛdy (podklad 7):
kat. území
orná p.(ha)
zahrady(ha) ov. sady(ha) travní porosty (ha)
celkem(ha)
______________________________________________________________________________________________
Vrbiãany
196,8163
10,6449
1,1545
0,0637
208,6794
u Lovosic
Podíl zemûdûlské pÛdy v k.ú. Vrbiãany u Lovosic (241,045 ha) ãiní 86,57 %, v˘robní podoblast 01 ¤epaﬁská 1
Charakteristika pÛd v ﬁe‰eném území (dle vyhlá‰ky MZe ã. 327/1998 Sb.):
______________________________________________________________________________________________________
Je odvozena z BPEJ zastoupen˘ch v ﬁe‰eném území (podklad 1)
Klimatick˘ region:
______________________________________________________________________________________________
kód 1 symbol regionu
T1
oznaãení regionu
tepl˘, such˘
suma teplot nad 10°C
2600 - 2800
pravdûp. such˘ch veg. období
40 - 60
vláhová jistota
0-2
prÛm. roãní teplota °C
8-9
roãní úhrn sráÏek (mm)
< 500
Hlavní pÛdní jednotka:
______________________________________________________________________________________________
01
âernozemû modální, ãernozemû karbonátové, na spra‰ích nebo karpatském fly‰i, pÛdy stﬁednû
tûÏké, bez skeletu, velmi hluboké, pﬁeváÏnû s pﬁízniv˘m vodním reÏimem
06
âernozemû pelické a ãernozemû ãernické pelické na velmi tûÏk˘ch substrátech (jílech,
slínech, karpatském fly‰i a terciérních sedimentech), tûÏké aÏ velmi tûÏké s vylehãen˘m
orniãním horizontem, ojedinûle ‰tûrkovité, s tendencí povrchového pﬁevlãení v profilu
19
Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrd˘ch slínovcích nebo vápnit˘ch
svahov˘ch hlínách, stﬁednû tûÏké aÏ tûÏké, slabû aÏ stﬁednû skeletovité, s dobr˘m vláhov˘m
reÏimem aÏ krátkodobû pﬁevlhãené
20
Pelozemû modální, vyluhované a melanické, regozemû pelické, kambizemû pelické i
pararendziny pelické, vÏdy na tûÏk˘ch substrátech, jílech, slínech, fly‰i, terciérních
sedimentech a podobnû, pÛdy s malou vodopropustností, pﬁeváÏnû bez skeletu,ale i stﬁednû
skeletovité, ãasto i slabû oglejené
Kombinaãní ãíslo:
______________________________________________________________________________________________
00
rovina s moÏností vzniku plo‰né vodní eroze - v‰esmûrná expozice - bez skeletu - hluboké
04
úplná rovina - v‰esmûrná expozice - stﬁednû skeletovitá - hluboká aÏ stﬁednû hluboká
10
mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - - bez skeletu - hluboké
11
mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - bez skeletu aÏ slabû skeletovité hluboké aÏ stﬁednû hluboké
Ochrana ZPF :
______________________________________________________________________________________________________
Pro jednotlivé BPEJ v ﬁe‰eném území je uveden stupeÀ pﬁednosti v ochranû dle metodického pokynu
MÎP ze dne 1.10.1996 ã.j. OOLP/1067/96.
BPEJ
BPEJ
BPEJ
BPEJ

I. tﬁídy ochrany:
II. tﬁídy ochrany:
III. tﬁídy ochrany:
IV. tﬁídy ochrany:

1.01.00
1.06.00
1.06.10
1.20.11

1.19.04

Investice do pÛdy:
______________________________________________________________________________________________________
Hydromelioraãní a závlahová zaﬁízení:
Na plochách zemûdûlského pÛdního fondu v oblasti Káãova (západ.ãást) jsou provedeny plo‰né
meliorace - drenáÏe. Plo‰nû meliorovaná územ navazují na prvky HMZ (melioraãní odvodÀovací
kanály), které odvodÀují území do místních drobn˘ch vodoteãí (Modla) jiÏ mimo ﬁe‰ené území.
Na plochách ZPF (ãást) je rovnûÏ realizován systém zásobování vodou pro zemûdûlské závlahy.
Provozovatelem tohoto zaﬁízení je spoleãnost Agrokomplex Ohﬁe a.s.
V pﬁípadû ãinností znamenající dotãení závlahov˘ch a melioraãních zaﬁízení, je tﬁeba pﬁíslu‰n˘mi
opatﬁeními zajistit funkãnost zb˘vajících ãástí tûchto zaﬁízení na okolních pozemcích.
Zastavitelné plochy jsou navrÏeny mimo tato zaﬁízení.
Zranitelné oblasti, eroze:
______________________________________________________________________________________________________
¤e‰ené území je zaﬁazeno do zraniteln˘ch oblastí ve smyslu naﬁízení vlády ã. 103/2003 Sb.
Zemûdûlsk˘ subjekt hospodaﬁící na zemûdûlské pÛdû se musí ﬁídit tímto naﬁízením (napﬁ. pouÏívání a
skladování hnojiv a statkov˘ch hnojiv, stﬁídání plodin). PÛdy v ﬁe‰eném území nespadají do skupin
pÛd ohroÏen˘ch erozí ve smyslu tohoto naﬁízení.
Protierozní v˘znam bude mít realizace chybûjících biocenter a biokoridorÛ. Dal‰í protierozní opatﬁení
lze dle potﬁeby budovat v souladu se stanoven˘mi podmínkami vyuÏití ploch v nezastavûném území.
Komplexní pozemkové úpravy:
______________________________________________________________________________________________________
V ﬁe‰eném území není v souãasné dobû zahájeno ﬁízení o zpracování komplexních pozemkov˘ch
úprav ve smyslu zákona ã. 139/2002 Sb. Pokud pozemkov˘ úﬁad zahájí ﬁízení o zpracování KPÚ v
tomto katastrálním území, musí b˘t územní plán ve smyslu platné legislativy respektován.
ZdÛvodnûní navrhovaného ﬁe‰ení:
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______________________________________________________________________________________________________
V ﬁe‰eném území pﬁevaÏují pÛdy s vysok˘m produkãním potenciálem (I. tﬁídy ochrany severov˘chodní ãást). Tyto pÛdy se rovnûÏ v kontaktu se zastavûn˘m územím obce
PÛdy s nízk˘m produkãním potenciálem se nacházejí pouze ve stﬁední ãásti ﬁe‰eného území
a v rámci tûÏebních ploch (pÛdy III. a IV. tﬁídy ochrany).
¤e‰ení ÚP navrhuje umístûní nové zástavby v pﬁímé vazbû na zastavûné území obce. Zastavitelné
plochy logicky rozvíjejí urbanistickou strukturu sídla a rovnûÏ jsou z hlediska zaji‰tûní dopravní ãi
technické obsluhy efektivní.
Na pÛdách IV. tﬁídy ochrany jsou navrhovány zastavitelné plochy Z2, Z4, Z5. Na pÛdách I. tﬁídy ochrany
jsou navrhovány zastavitelné plochy Z1, Z3, Z6, Z7.
Cestní síÈ
Plochy zemûdûlské a lesní jsou pﬁístupné historicky vzniklou sítí úãelov˘ch komunikací. Tato síÈ
umoÏÀuje ãásteãnou prostupnost krajiny. Komunikaãní systém je moÏno povaÏovat za stabilizovan˘.
Návrh respektuje souãasné uspoﬁádání systému, místnû je síÈ doplnûna dal‰ími cestami. Jedná se o
zpﬁístupnûní navrhovan˘ch lokalit (N1), obnovu historick˘ch cest v krajinû (LBK 6, N1).
Vyhodnocení dÛsledkÛ návrhov˘ch lokalit pro zástavbu z hlediska ovlivnûní hydrologick˘ch
a odtokov˘ch pomûrÛ v území:
Vyhodnocení je provedeno ve vztahu k pﬁíslu‰n˘m dílãím povodím dle vodohospodáﬁské mapy.
NavrÏen˘mi lokalitami nedojde k podstatné zmûnû v hydrologick˘ch a odtokov˘ch pomûrech, návrh
pﬁedpokládá zejména ﬁe‰ení likvidace sráÏkov˘ch odpadních vod v rámci pﬁedmûtn˘ch lokalit
pﬁeváÏnû vsakem.
pozn.: podrobnûji kap. c4.6)
Navrhovan˘ zábor ZPF:
V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny dÛsledky ﬁe‰ení na ZPF pro navrÏené zastavitelné plochy.
NavrÏená plocha pﬁestavby v sídle nepﬁedstavuje nároky na zábor ZPF.
tab. 1 - ZASTAVITELNÉ PLOCHY A ZÁBOR ZPF
katastrální území
ãíslo lokality
celková plocha (ha)
z toho ZPF (ha)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z1
3,9310
3,9310
Z2
0,5440
0,5440
Z3
0,4177
0,4177
Z4
0,8656
0,8656
Z5
1,2519
1,2519
Z6
2,1442
2,0146
Z7
1,3222
1,3222
LBK 6 (ãást)
0,3460
0,3460
_______________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
10,6930
_______________________________________________________________________________________________________________________________

tab. 2 - SOUPIS POZEMKÒ ZEMùDùLSKÉ PÒDY DLE ZASTAVITELN¯CH PLOCH
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
katastr. území
ãíslo
orná pÛda
zahrady
trvalé travní
zemûdûlská
rozv. lokality
a sady
porosty
pÛda
kat.ã.
ha
kat.ã
ha
kat.ã.
ha
celkem ha
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z1
38/3
0,7252 38/23
0,0500
38/24
0,1750
38/1
2,9808
3,9310
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z2
124/11 0,0069 131/3
0,0550
124/1
0,3663
131/1
0,1158
0,5440
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z3
131/8
0,2043
131/9
0,2134
0,4177
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z4
128/13 0,3505
129/17 0,1197
129/1
0,3954
0,8656
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z5
129/16 0,0754
130/3
0,2855
130/1
0,2960
131/13 0,5950
1,2519
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z6
136/1
2,0146
2,0146
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z7
38/1
1,3222
1,3222
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
LBK 6
38/1
0,3315
38/3
0,0145
0,3460
_______________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
10,6930
_______________________________________________________________________________________________________________________________

tab. 3 - BONITACE KULTUR ZEMùDùLSKÉ PÒDY A JEJICH ZA¤AZENÍ DO DÍLâÍCH POVODÍ DLE PLOCH
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
katastrální území
ãíslo
dílãí povodí
BPEJ
v˘mûra ha stupeÀ pﬁednosti
rozv. lokality
v ochranû
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z1
1-13-05-006
1.01.00
3,9310
I
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z2
1-13-05-006
1.19.04
0,5440
IV
______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z3
1-13-05-006
1.01.00
0,4177
I
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z4
1-13-05-004
1.19.04
0,8656
IV
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z5
1-13-05-004
1.19.04
1,2519
IV
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z6
1-13-05-006
1.01.00
2,0146
I
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
Z7
1-13-05-006
1.01.00
1,3222
I
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Vrbiãany u Lovosic
LBK 6 (ãást)
1-13-05-006
1.01.00
0,3460
I
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

17

celkem
10,6930
_______________________________________________________________________________________________________________________________

tab. 4 - SOUHRNN¯ P¤EHLED STRUKTURY PÒDNÍHO FONDU DLE ZASTAVITELN¯CH PLOCH
(katastrální území Vrbiãany u Lovosic)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ãíslo
funkãní
v˘mûra zemûdûlské pÛdy z toho I. a II. stupeÀ
investice
zastavûná
rozv. lokality
vyuÏití
(ha)
pﬁednosti v ochranû
do pÛdy
plocha
(návrh)
celkem zastav. nezast. celkem zastav. nezast.
cca (ha)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z1
SV
3,9310 3,9310 3,9310 3,9310 0,3000
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z2
SV
0,5440 0,5440 0,0400
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z3
SV
0,4177 0,4177 0,4177 0,4177 0,0400
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z4
SV
0,7280 0,7280 0,0800
PV
0,1376 0,1376 _______________________________________________________________________________________________________________________________
Z5
PSV
1,0049 1,0049 0,2000
ZO
0,2470 0,2470 _______________________________________________________________________________________________________________________________
Z6
VS
2,0146 2,0146 2,0146 2,0146 0,4000
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Z7
OV
1,3222 1,3222 1,3222 1,3222 _______________________________________________________________________________________________________________________________
LBK 6 (ãást)
ZO
0,3460 0,3460 0,3460 0,3460 _______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
10,6930

Zkratky pro funkãní vyuÏití:
- (SV) plochy smí‰ené obytné - venkovské
- (OV) plochy obãanského vybavení
- (VS) plochy v˘roby a skladování
- (PSV) plochy smí‰ené v˘robní
- (PV) plochy veﬁejn˘ch prostranství
- (ZO) plochy sídelní zelenû - zeleÀ ostatní
e2)
-

Pozemky urãené k plnûní funkcí lesa
RozloÏení lesÛ v území, lesnatost:
Lesnatost v ﬁe‰eném území ãiní celkem 2,09%. (1,1559 ha - podklad 7).
V území se nachází ojedinûl˘ maloplo‰n˘ lesní fragment (na ãtyﬁech pozemkov˘ch parcelách) a to v
jihozápadní ãásti ﬁe‰eného území zvané “Káãov”. V lesíku se vyskytují pﬁeváÏnû listnaté druhy dﬁevin,
zejména javor mléã, jasan ztepil˘, javor babyka, dub zimní, bﬁíza bûlokorá; okrajovû se vyskytuje
borovice ãerná, ta je silnû napadená kÛrovcem. Podrost tvoﬁí bez ãern˘, rÛÏe ‰ípková, hlohy,
teplomilné traviny. Útoãi‰tû polní zvûﬁe (srnka obecná, zajíc polní, baÏant obecn˘, koroptev a
dal‰í).
Tento ojedinûl˘ lesní porost má v jinak bezlesé krajinû v˘znamnou ekostabilizaãní funkci a je zahrnut
do systému ÚSES - LBC 2. V rámci návrhu ÚSES jsou pro lesík navrÏena opatﬁení - odstranûní dﬁevin
napaden˘ch kÛrovcem (such˘ch, odumírajících).
-

Vyhodnocení poÏadavkÛ na zábory pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa:
Zábory pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa nejsou navrÏeny.

-

Ochrana lesÛ: Dle zákona o lesích je vyÏadován souhlas orgánu státní správy lesÛ k dotãení pozemkÛ
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Územním plánem je hranice 50 m od okraje lesa respektována.
Do této hranice zasahují pouze navrÏená opatﬁení nestavební povahy zvy‰ující ekologickou stabilitu
ﬁe‰eného území (LBC 2).

______________________________________________________________________________________________________
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