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NÁVRH ÚP EVA⌅ - TEXTOVÁ ⇥ÁST
a)

Vymezení zastav ného území
Na území obce Eva je vymezeno k datu 24.9.2008 celkem 13 zastav n ch území.
P⇣ehled ZÚ v ⇣e⌘eném území a jejich po⌦et
katastrální území
název
634450
Horka u Libochovic
634441
Eva

po⌦et ZÚ
2
11

Vymezení zastav ného území je znázorn no ve v kresové ⌦ásti územního plánu: v kres základního ⌦len ní
území (V.1) a hlavní v kres (V.2).
b)

Koncepce rozvoje ⇣e⌘eného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení ⇣e⌘eného území
⇧e⌘en m územím je správní území obce Eva (⌦ís. kód 564834), které tvo⇣í katastrální území: Eva (⌦íseln
kód: 634 441) a Horka u Libochovic (⌦íseln kód: 634 450) . ⇧e⌘ené území se nachází v okresu Litom ⇣ice, Ústeckém
kraji.
b.2) Koncepce rozvoje ⇣e⌘eného území
Územní plán Eva si klade za cíl vytvo⇣it územní p⇣edpoklady pro stabilizaci a rozvoj ⌦ásti regionu
Libochovicka. Cílem je reáln návrh funk⌦ního uspo⇣ádání a vyu ití území p⇣evá n pro ú⌦ely rozvoje bydlení a
drobného podnikání, v⌦etn zabezpe⌦ení technické a dopravní obsluhy území, respektování ochrany architektonick ch
a urbanistick ch hodnot, ochrany p⇣írody a krajiny a ostatních územních limit.
b.3) Ochrana hodnot vypl vajících z historického a urbanistického v voje
Územním plánem je kladen draz na ochranu tradi⌦ních urbanistick ch a architektonick ch hodnot.
Poloha sídelních útvar v kvalitním p⇣írodním a krajinném prost⇣edí vytvá⇣í dobré podmínky pro bydlení i
rekreaci. Unikátní poloha historického jádra Evan na skalnatém ostrohu je jeho nejv t⌘í devizou. Zejména zadní trakty
usedlostí se v znamn uplat ují v dálkov ch panoramatick ch pohledech. Historické jádro Evan na skalnatém ostrohu
nebude vzhledem k jeho specifické poloze dále územn rozvíjeno. Jedná se o sídlo s v razn m krajinn m rámcem
(vytvo⇣en m pásem zahrad v údolnici, Eva skou roklí), kter je nutno chránit jako nezastaviteln .
Z hlediska územního rozvoje jsou sledovány zejména tyto cíle:
- dal⌘í stavební rozvoj soust⇣edit zejména na údr bu pop⇣. obnovou pvodní zástavby v historickém jádru
sídla za p⇣edpokladu udr ení vhodného objemového a architektonického ⇣e⌘ení staveb, které odpovídá
charakteru místní venkovské zástavby (viz. kap. f2);
- v rámci územního rozvoje preferovat logickou návaznost na stávající urbanistické ⇣e⌘ení vesnice, zejména
vypl ovat proluky s navazující stávající zástavbou.
b.4) Ochrana hodnot vypl vajících z p⇣írodních a dal⌘ích podmínek území
ÚP Eva vytvá⇣í podmínky pro ochranu v⌘ech p⇣írodních hodnot v území, které v zásad respektuje a je s nimi
koordinován. V t⌘ina dochovan ch p⇣írodních prvk je územním plánem zapojena do systému ÚSES. V ⇣e⌘eném území
jsou chrán ny:
- vyhlá⌘en p⇣írodní park “Dolní Pooh⇣í”,
- v znamné krajinné prvky ze zákona - les, vodní toky a rybníky,
- str Eva ského potoka a jeho p⇣ítoku s ekosystémem zahrnujícím kombinaci zpustl ch sad, lesa, lou⌦ek a
remíz. Tento ekosystém je p⇣evá n zahrnut do územním plánem vymezeného lokálního ÚSES a navr en
jako ZCHÚ.
- zalesn n str ovit svah ⌃ebín (p⇣evá n severní expozice), kter je biocentrem nadmístního v znamu
(v znamn zalesn n komplex spadající do Dolního Pooh⇣í).
c)

Urbanistická koncepce v↵etn vymezení zastaviteln ch ploch, ploch p⇣estavby a systému
sídelní zelen

c.1) Urbanistická koncepce
Cílem koncepce uspo⇣ádání sídla je koordinace zájm a vztah v zastav ném území z hlediska rozdíln ch
mo ností jeho vyu ití, zájm ochrany urbanistick ch a architektonick ch hodnot v sídle. Za tímto ú⌦elem územní plán
stanovuje plochy s rozdíln m vyu itím v zastav ném území.
Plochy zastav ného území jsou ⌦len ny podle charakteru vyu ití, limitujících jev a prostorového obrazu sídla
na:
- (SV) plochy smí⌘ené obytné - venkovské
- (R) plochy rekreace
- (OV) plochy ob⌦anského vybavení
- (OV-Sz) plochy ob⌦anského vybavení - sportovní za⇣ízení
- (VS) plochy v roby a skladování
- (DI-S) plochy dopravní infrastruktury - silni⌦ní doprava
- (TI) plochy technické infrastruktury
- (PV) plochy ve⇣ejn ch prostranství
- (ZO) plochy sídelní zelen - zele ostatní
Charakter sídelních útvar s p⇣evahou obytné funkce a rekreace bude zachován. Je preferován zejména rozvoj
s p⇣evahou trvalého bydlení (plochy smí⌘ené obytné-venkovské) a ob⌦anské vybavenosti - sportu (Eva ).
Územní plán zachovává stávající funk⌦ní v robní za⇣ízení a plochy. Nevyu ívané plochy a objekty jsou
navr eny k p⇣estavb a asanaci (p⇣estavbové lokality P1 a P2). Nové plochy v roby a skladování nejsou navr eny.
Územním plánem jsou stanoveny regulativy funk⌦ního vyu ití území, umo ující v rámci stabilizovan ch i návrhov ch
ploch rozvoj neru⌘ící v roby a slu eb. P⇣ípustn je rozvoj zejména v oblasti ubytovacích a stravovacích slu eb,
agroturistiky, cykloturistiky ap. V stavba je p⇣ípustná i v dal⌘ích prolukách (stabilizovan ch plochách) v zastav ném
území v souladu se stanoven m funk⌦ním vyu itím a za p⇣edpokladu zaji⌘t ní dopravního p⇣ístupu.
(Eva )
Z hlediska územního rozvoje je v Evani navr eno:
- doplnit prostorové cezury v intravilánu sídla - proluky (lokality Z2, Z3);
- navázat a doplnit skupinovou v stavbu na severozápadním okraji sídla (lokality Z4, Z5);
- v rámci lokality P1 p⇣estav t zchátralé území v roby pro ú⌦ely ob⌦anské vybavenosti (konkrétní zám r sportovní vybavenost);
- navázat a doplnit skupinovou v stavbu men⌘ího rozsahu na severov chodním okraji sídla (lokality Z1, Z6).
(Horka)
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Územní rozvoj osady Horka (zastavitelné plochy vn ZÚ) není územním plánem navrhován. Eventuální
dostavba proluk je ve smyslu navr en ch regulativ (kap. f) p⇣ípustná.
c.2) Vymezení ploch p⇣estavby
Návrhem ÚP Eva jsou vymezeny tyto plochy p⇣estavby (plochy v zastav ném území, pro které je navr ena
zm na vyu ití nebo jejich prostorového uspo⇣ádání, v⌦etn umis✓ování staveb a jejich zm n):
Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
Dal⌘í podmínky:
Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
Dal⌘í podmínky:

P1
plocha ob⌦anské vybavenosti - sportovní za⇣ízení (OV-Sz)
V rámci plochy je navr ena asanace zchátral ch zem d lsk ch
objekt. Podmínkou rozvoje je realizace ochranné liniové zelen
v⌦i stávajícímu v robnímu areálu.
P2
plocha ve⇣ejn ch prostranství (PV) a sídelní zelen - zele
ostatní (ZO)
V plo⌘e (PV) realizovat parkovací stání pro stávající izolovanou
plochu rekreace. V rámci plochy (ZO) je navr ena asanace
stávajících nevyu ívan ch zem d lsk ch objekt. Stávající kaple
musí b t respektována (obnova).

Plochy p⇣estavby jsou vymezeny graficky ve v kresech ⌦. 1 a 2 návrhu ÚP Eva (V kres základního ⌦len ní,
Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu ití plochy, dal⌘í p⇣ípustné, podmín n p⇣ípustné
vyu ití a nep⇣ípustné vyu ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln m zpsobem vyu ití.
c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch
Návrhem ÚP Eva jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy ur⌦ené k zastav ní):
Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
⇥len ní plochy pro hlavní vyu ití
Max. zastav ná plocha:
Prostorové uspo⇣ádání:

Z1
plocha smí⌘ená obytná-venkovská (SV),
pozemky pro stavbu rodinn ch dom,
4 - 6 stavebních parcel,
250 m2 na jednu stavební parcelu,
max. 2 nadzemní podla í (+ podkroví)

Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
⇥len ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav ná plocha:
Prostorové uspo⇣ádání:

Z2
plocha smí⌘ená obytná-venkovská (SV),
1- 2 stavební parcely,
250 m2 na jednu stavební parcelu,
Proluka - nová zástavba musí respektovat stávající uli⌦ní ⌦áru a
nesmí p⇣ev ⌘it nejvy⌘⌘í p⇣ilehlé objekty ur⌦ující charakter místa
(ulice) - dále viz. kapitola f.2)
Je nutno respektovat stávající vodovodní zásobovací ⇣ad.

Dal⌘í podmínky:
Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
⇥len ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav ná plocha:
Prostorové uspo⇣ádání:

Z3
plocha smí⌘ená obytná-venkovská (SV),
2 stavební parcely,
250 m2 na jednu stavební parcelu,
Proluka - nová zástavba musí respektovat stávající uli⌦ní ⌦áru a
nesmí p⇣ev ⌘it nejvy⌘⌘í p⇣ilehlé objekty ur⌦ující charakter místa
(ulice) - dále viz. kapitola f.2)

Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
⇥len ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav ná plocha:
Prostorové uspo⇣ádání:
Dal⌘í podmínky:

Z4
plocha smí⌘ená obytná-venkovská (SV),
pozemky pro stavbu rodinn ch dom, komunikace
6 - 8 stavebních parcel,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podla í (+ podkroví)
Stavby pro bydlení a rekreaci sm jí b t umís✓ovány pouze mimo
ochranné pásmo silnic.

Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
⇥len ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav ná plocha:
Prostorové uspo⇣ádání:
Dal⌘í podmínky:

Z5
plocha smí⌘ená obytná-venkovská (SV),
pozemky pro stavbu rodinn ch dom, komunikace
6 - 8 stavebních parcel,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podla í (+ podkroví)
Je nutno respektovat vodovodní zásobovací ⇣ad, ⇣e⌘it p⇣elo ku
stávajícího venkovního vedení VN mimo lokalitu.

Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
⇥len ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav ná plocha:
Prostorové uspo⇣ádání:
Dal⌘í podmínky:

Z6
plocha smí⌘ená obytná-venkovská (SV),
pozemky pro stavbu rodinn ch dom, komunikace
4 - 6 stavebních parcel,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podla í (+ podkroví)
V rámci lokality je nutno respektovat stávající vzrostlou zele .

Ozna⌦ení plochy:
Funk⌦ní vyu ití:
⇥len ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav ná plocha:
Prostorové uspo⇣ádání:
Dal⌘í podmínky:

Z7
plocha smí⌘ená obytná-venkovská (SV),
1 - 2 stavební parcely,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podla í (+ podkroví)
Respektovat stávající stoku de⌘✓ové kanalizace.

Zastavitelné plochy a jejich dal⌘í ⌦len ní jsou vymezeny graficky ve v kresech ⌦. 1 a 2 návrhu ÚP Eva (V kres
základního ⌦len ní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu ití plochy, dal⌘í p⇣ípustné,
podmín n p⇣ípustné vyu ití a nep⇣ípustné vyu ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln m
zpsobem vyu ití.
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c.4) Plochy územních rezerv
Návrhem ÚP Eva nejsou vymezeny plochy územních rezerv.
c.5) Vymezení systému sídelní zelen
Územním plánem je navr en v zastav ném území systém sídelní zelen s cílem chránit plochy zelen v sídle
p⇣ed zastav ním.
Do systému sídelní zelen (zele ostatní) jsou zahrnuty n které venkovské zahrady ⌦i zem d lské pozemky,
dále pak nezem d lské pozemky zelen nap⇣. v okrajov ch partiích sídel.
Podmínkou pro p⇣estavbovou plochu P 1 je realizace ochranné liniové zelen v⌦i stávajícímu v robnímu
areálu. Tuto liniovou zele je p⇣ípustné roz⌘í⇣it i v rámci areálu ivo⌦i⌘né v roby coby korekce prostorov ch závad
(m ⇣ítko hospodá⇣sk ch staveb)
V rámci p⇣estavbové plochy P 2 jsou navr eny plochy sídelní zelen .
Je nutno respektovat stávající sídelní zele nacházející se na plochách ve⇣ejného prostranství.
V rámci v⌘ech zastaviteln ch ploch (zejména mimo ZÚ) je p⇣ípustné rozvíjet systém vyhrazené zelen
(zahrady).
Pro sídelní zele (ve⇣ejného charakteru) je nutné volit vhodnou skladbu zelen odpovídající místním
stanovi⌘tním podmínkám a rázovitosti venkovského prost⇣edí.

d)

Koncepce ve⇣ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

Silni↵ní doprava
Systém a plochy stávajících silnic zstanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy pro p⇣ípadné
odstran ní drobn ch bodov ch a liniov ch závad. Stavební ⌦inností nesmí dojít ke zhor⌘ení ⌘í⇣kov ch pom r silnic, ke
zhor⌘ení jejich technick ch parametr a bezpe⌦nosti silni⌦ního provozu.
Místní a ú↵elové komunikace
Komunika⌦ní systém je mo no pova ovat za stabilizovan . Návrh respektuje sou⌦asné uspo⇣ádání systému,
kter bude pouze místn dopl ován pro pot⇣ebu komunika⌦ního p⇣ipojení navrhovan ch lokalit pro zástavbu.
Objekty dopravní vybavenosti
P⇣i realizaci nov navrhovan ch objekt je t⇣eba po⌦ítat se zaji⌘t ním po adovan ch po⌦t stání, dle
skute⌦n ch kapacit objektu, v rámci vlastního pozemku a to ji od úvodních fází p⇣ípravné dokumentace.
Pro pot⇣eby parkování u h⇣bitova je navr eno z⇣ízení parkovacích stání. Na tato stání se bude zají d t z
roz⌘í⇣ené trasy stávající místní komunikace probíhající kolem h⇣bitova ve sm ru na osadu Horka.
Pro pot⇣eby parkování u zahrádká⇣ské kolonie je navr eno z⇣ízení parkovi⌘t v rámci ploch ve⇣ejného
prostranství v p⇣estavbové plo⌘e P 2.
Obsluha prost⇣edky hromadné dopravy
Obsluha prost⇣edky hromadné dopravy pravidelnou ve⇣ejnou autobusovou dopravou je vyhovující a zstane
zachována.

d.2) Technická infrastruktura
Eva v⌦etn místní ⌦ásti Horka je napojena na skupinov vodovod Libochovice. Pro p⇣ípadné zaji⌘t ní
zv ⌘en ch odb r el. energie má stávající rozvodná ⌦ást elektriza⌦ní soustavy p⇣enosové rezervy. Trasy
telekomunika⌦ních vedení ú⌦astnické sít nejsou v p⇣eva ující mí⇣e kabelizovány.
Odvodn ní území, srá kové odpadní vody
Nová zástavba musí b t navr ena tak, aby nebyly zhor⌘eny odtokové pom ry v území. De⌘✓ové vody budou v
maximální mo né mí⇣e likvidovány na míst jejich vzniku (tj. plo⌘n m vsakováním, vsakováním prost⇣ednictvím struh,
odvod ovacích p⇣íkop, vsakovacích jímek apod.). Pokud pom ry podlo í neumo ují vsakování - srá kovou vodu lze
pak nap⇣. odvád t prost⇣ednictvím otev⇣en ch odvod ovacích p⇣íkop. P⇣ednostn by m ly b t srá kové vody
zadr ovány (nap⇣. v p⇣íkopech, p⇣irozen ch reten⌦ních prvcích, terénních prohlubních) a následn zasakovány.
Spla⌘kové odpadní vody
(Eva , Horka, samoty)
I nadále budou spla⌘kové odpadní vody zadr ovány v bezodtok ch jímkách s následn m odvozem k likvidaci
(⇥OV Libochovice), p⇣ípadn po vy⌦i⌘t ní v domovních ⇥OV následn vypou⌘t ny do de⌘✓ové kanalizace ⌦i recipient.
Stejné ⇣e⌘ení problematiky odpadních vod je navr eno i v osad Horka a samotách.
Zásobování vodou
(Eva , Horka)
Maximální mo n po⌦et obyvatel bude zásobován pitnou vodou z ve⇣ejného vodovodu (pozn.: V PRVaK
Ústeckého kraje je navrhována postupná rekonstrukce stávající vodovodní sít ). V p⇣ípad nedostate⌦né tlakové v ⌘ky
ve v ⌘e polo ené ⌦ásti obce je nutné pro horní tlakové pásmo vodovodní sít osadit AT stanici.
Distribu⌦ní vodovodní ⇣ady ve⇣ejného vodovodu budou roz⌘í⇣eny do lokalit navrhované zástavby.
(Zahrádká⇣ská kolonie, ml n)
Individuální zásobování - studny.
Elektrifikace
Po adavky na zv ⌘ení el. p⇣íkon, pop⇣. nové el. odb ry budou postupn ⇣e⌘eny úpravou ⌦i posílením
stávajících distribu⌦ních sítí, s mo n m posílením stávajících distribu⌦ních trafostanic.
V lokalit Z 5 je navr ena p⇣elo ka ⌦ásti koncového nadzemního vedení VN 22 kV (ozn. VT 2) do nové, v⌦i
této lokalit , okrajové polohy (uvoln ní plochy pro zástavbu). Je navr ena plocha pro novou trafostanici (ozn. VT 1).
Pro navr ené lokality zástavby budou stanoveny nároky resp. pot⇣ebné kapacity v úrovni územního ⇣ízení
jednotliv ch projekt.
Telekomunikace
Místní telekomunika⌦ní sí✓ bude rozvinuta do lokalit navrhované zástavby.
Ve⇣ejné osv tlení a místní rozhlas
Je p⇣ípustné rozvinutí sítí ve⇣ejného osv tlení a místního rozhlasu do doposud neobslou en ch území a
návrhov ch lokalit.
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d.3) Ob↵anské vybavení
Ob⌦anské vybavení tvo⇣í v znamn stabiliza⌦ní prvek v území a bude zachováno.
V Evani je navr ena plocha ob⌦anské vybavenosti - sportovní za⇣ízení v rámci p⇣estavbové plochy P 1.
Vzhledem k dle itosti za⇣ízení ob⌦anského vybavení pro stabilizaci sídelního útvaru jsou stavby, za⇣ízení a
pozemky ob⌦anského vybavení p⇣ípustné ve stávajících ⌦i navr en ch funk⌦ních plochách (v souladu s
regulativy funk⌦ního vyu ití ploch).
d.4) Ve⇣ejná prostranství
Stávající ve⇣ejná prostranství jsou územním plánem respektována.
Je navr ena plocha ve⇣ejného prostranství (parkovi⌘t ) v rámci p⇣estavbové plochy P 2.

d.5) Nakládání s odpady
Návrh ÚP nevymezuje nové plochy, na kter ch by bylo p⇣ípustné ukládání odpad. Sou⌦asná koncepce
zne⌘kod ování odpad bude uplatn na i pro zastavitelné (p⇣estavbové) plochy.

e)

Koncepce uspo⇣ádání krajiny

e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu ití
Cílem koncepce uspo⇣ádání krajiny je koordinace zájm a vztah v nezastav ném území z hlediska
rozdíln ch mo ností jeho vyu ití, zájm ochrany p⇣írody a ochrany priorit a potenciál vyu ití územních oblastí. Za tímto
ú⌦elem územní plán stanovuje plochy s rozdíln m zpsobem vyu ití i v nezastav ném území.
Plochy nezastav ného území jsou ⌦len ny podle charakteru vyu ití, limitujících jev a utvá⇣ení krajiny na:
(VP) plochy vodní a vodohospodá⇣ské - zahrnující sí✓ drobn ch vodote⌦í p⇣evá n p⇣írod blízkého
charakteru;
(ZE) plochy zem d lské - s vysok m potenciálem produkce zem d lské v roby v⌦etn intenzivních forem
obhospoda⇣ování - tj. území intenzivn zem d lsky obhospoda⇣ované;
(PP) plochy p⇣írodní - s nejv t⌘ím p⇣írodním potenciálem a pot⇣ebou ochrany p⇣írodních prvk; plochy
p⇣írodní nej⌦ast ji zahrnují ji vymezené nebo k vymezení ur⌦ené prvky ochrany p⇣írody a jejich
nejbli ⌘í okolí, plochy prvk systému ekologické stability - biocentra, ZCHÚ ap;
(NS) plochy smí⌘ené nezastav ného území - u nich není mo né nebo není nezbytné stanovit
p⇣eva ující ú⌦el vyu ití. Plochy smí⌘ené nezastav ného území jsou vymezeny zejména za ú⌦elem zaji⌘t ní
podmínek pro ochranu p⇣írody a krajiny, pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické
stability a dal⌘ích ekologicky cenn ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat⇣ení.
Pro vymezené plochy v nezastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo
zm ny v jejich vyu ití (regulativy vyu ití - viz. kap. f), které jsou prost⇣edkem pro usm rn ní budoucího utvá⇣ení krajiny.
Podíl zelen ve v t⌘in vymezen ch ploch nezastav ného území krajiny je t⇣eba zvy⌘ovat, a to p⇣i realizaci
návrhu územního systému ekologické stability, liniové doprovodné zelen komunikací, vodote⌦í a mezí, zatravn ním
nebo dopln ním ploch nelesní zelen s p⇣írodní funkcí. Rodová a druhová skladba zelen musí vycházet z pvodních
rostlinn ch spole⌦enstev.
e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
ÚP Eva závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na lokální úrovni biocentra, biokoridory.Prvky navr ené jsou za⇣azeny do ve⇣ejn prosp ⌘n ch opat⇣ení (ozn. VU).
Vymezené prvky ÚSES:
Biocentra:
- biocentrum LBC 1 (funk⌦ní),
- biocentrum LBC 26 (navr ené k zalo ení),
Biokoridory:
- biokoridor LBK p (navr en k zalo ení),
- biokoridor LBK r (⌦ást navr ená k zalo ení), ⌦ást funk⌦ní),
- biokoridor LBK r. (navr en k zalo ení).
Po⌦et a rozlo ení prvk ÚSES je závazn . P⇣i následném zpracování KPÚ je v rámci plánu spole⌦n ch za⇣ízení
p⇣ípustné dále zp⇣es ovat tvar ⌦i polohu jednotliv ch prvk ÚSES.
Rozsah ploch ur⌦en ch pro realizaci místního územního systému ekologické stability (lokální biocentra a
biokoridory) je vymezen ve v kresu ⌦. 2 (Hlavní v kres).
e.3) Prostupnost krajiny, dal⌘í opat⇣ení zvy⌘ování ekologické stability krajiny
Cestní sí✓
Plochy zem d lské a lesní jsou p⇣ístupné historicky vzniklou sítí ú⌦elov ch komunikací. Tato sí✓ umo
⌦áste⌦nou prostupnost krajiny a je respektována. P⇣i stavební ⌦innosti musí b t zachován p⇣ístup na stávající
zem d lsky obhospoda⇣ované pozemky.

uje

Cyklostezky, cyklotrasy a p ⌘í trasy
Pro rozvoj lokálního cestovního ruchu je proveden návrh místní cyklotrasy (v návaznosti na stávající cyklotrasu
⌦. 30 Louny-Peruc a plánovanou cyklistickou stezku Oh⇣e).
Liniová zele
Návrhem ÚP jsou vymezena dal⌘í opat⇣ení v krajin (zm ny vyu ití území nestavební povahy) posilující
zejména ekologickou stabilitu území. Jedná se o pás doprovodné liniové zelen podél stávající dopravní spojnice SÚ
Eva a Horka. V grafické ⌦ásti ozna⌦eno jako N1. V rámci N1 je rovn p⇣ípustné roz⌘í⇣ení komunikace u ve⇣ejného
poh⇣ebi⌘t z dvod návrhu na zbudování parkovacích stání v míst . Funk⌦ní vyu ití - plochy smí⌘ené nezastav ného
území (NS).
e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat⇣ení
Funkci protierozní ochrany tvo⇣í zejména prvky ÚSES a dal⌘í navr ená opat⇣ení (N1). Dal⌘í protierozní opat⇣ení
lze dle pot⇣eby budovat v souladu se stanoven mi podmínkami vyu ití ploch v nezastav ném území.
P⇣i ⇣e⌘ení erozní ohro enosti zem d lské pdy budou up⇣ednost ována opat⇣ení s cílem podpo⇣it v voj
krajinné zelen ⌦i trval ch travních porost.
e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p⇣ed povodn mi
Pro vodní toky v ⇣e⌘eném území není stanoveno záplavové území. Sledovaná záplavová území nejsou. Podél
koryt vodních tok je nutno zachovat volné nezastav né území o ⌘í⇣i 6 m od b⇣ehové ⌦áry na ob strany - pro prchod
velk ch vod a zárove jako manipula⌦ní pruh pro ú⌦el správy a údr by koryta vodního toku. V území je p⇣ípustné
4
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realizovat stavby a jiná opat⇣ení pot⇣ebná k zaji⌘t ní bezproblémového odtoku vod nebo k revitalizaci toku, ⌦i opat⇣ení
eliminující nátoky vod do intravilánu.
e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
Dolní Pooh⇣í, kam spadá ⇣e⌘ené území, je oblastí zv ⌘eného v znamu pro rekreaci.
Stávající plochy rekreace slou ící zejména k individuální pobytové rekreaci jsou stabilizovány a není navr en
územní rozvoj pro tyto ú⌦ely.
Mo ností v zastav ném území je rehabilitace (p⇣estavba) nefunk⌦ních zem d lsk ch objekt s cílem rozvíjet
sportovn rekrea⌦ní plochy (p⇣estavbová plocha P1).
V rámci p⇣estavbové plochy P 2 jsou navr eny úpravy související s rekultivací místa a obnovou kaple
poblí staré libochovické cesty, která je zárove místní v znamnou vyhlídkovou trasou. Pro stávající plochu rekreace v
k.ú. Eva je navr eno za⇣ízení dopravní vybavenosti - parkovi⌘t .
Nezastav né území bude slou it pro nepobytovou rekreaci - p ⌘í turistiku a cyklistiku, pro kterou budou
vyu ity ú⌦elové cesty v krajin .
e.7) Stanovení podmínek pro dob vání nerost
Plochy pro dob vání nerost vymezeny nejsou.

f)

Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdíln m zpsobem vyu ití
f.1) Plochy s rozdíln m zpsobem vyu ití
Návrh ÚP Eva vymezuje z hlediska funk⌦ního vyu ití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyu ití:

Plochy smí⌘ené obytné - venkovské (SV)
Plochy smí⌘ené obytné jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro bydlení a pro p⇣im ⇣ené umíst ní,
dostupnost a vyu ívání staveb ob⌦anského vybavení a neru⌘ící v roby (v⌦etn skladování). Chov hospodá⇣sk ch zví⇣at
není vylou⌦en, pokud spl uje obecn platné p⇣edpisy.
hlavní vyu ití:
p⇣ípustné vyu ití:
podmín n p⇣ípustné vyu ití:

nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dal⌘ích zem d lsk ch
pozemk,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve⇣ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
Do ploch smí⌘en ch obytn ch lze zahrnout pozemky ob⌦anského vybavení
a neru⌘ící v roby se stavbami a za⇣ízeními, které sv m provozováním
a technick m za⇣ízením nenaru⌘ují u ívání staveb a za⇣ízení ve svém okolí
a nesni ují kvalitu prost⇣edí souvisejícího území a které sv m charakterem
a kapacitou nezvy⌘ují dopravní zát v území a spl ují tak po adavky obecn
platn ch p⇣edpis na umís✓ování staveb a za⇣ízení v plochách s p⇣eva ujícím
obytn m vyu itím.
V⌘e ostatní.

Plochy rekreace (R)
Plochy rekreace jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro rekreaci.
Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
p⇣ípustné vyu ití:
pozemky zahrad a dal⌘ích zem d lsk ch pozemk,
pozemky zahrádká⇣sk ch osad,
pozemky ve⇣ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmín n p⇣ípustné vyu ití:
Do ploch rekreace lze zahrnout pozemky dal⌘ích staveb a za⇣ízení
(nap⇣. ob⌦anského vybavení), které nesni ují kvalitu prost⇣edí ve
vymezené plo⌘e a jsou slu⌦itelné s rekrea⌦ními aktivitami.
nep⇣ípustné vyu ití:
V⌘e ostatní.
Plochy ob↵anského vybavení (OV)
Plochy ob⌦anského vybavení jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro p⇣im ⇣ené umíst ní,
dostupnost a vyu ívání staveb ob⌦anského vybavení a k zaji⌘t ní podmínek pro jejich u ívání v souladu s jejich ú⌦elem.
hlavní vyu ití:

p⇣ípustné vyu ití:
podmín n p⇣ípustné vyu ití:

nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky staveb a za⇣ízení ob⌦anského vybavení pro vzd lávání
a v chovu, sociální slu by, pé⌦i o rodinu, zdravotní slu by, kulturu,
ve⇣ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu,
t lov chovu a sport, ubytování, stravování, slu by, v du a v zkum a láze ství,
pozemky staveb a za⇣ízení ve⇣ejn ch poh⇣ebi⌘✓.
pozemky souvisejících ve⇣ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
Do ploch ob⌦anského vybavení lze zahrnout stavby byt slu ebních
a majitel za⇣ízení, pokud charakter této plochy a její uspo⇣ádání dovoluje
umíst ní staveb pro bydlení. Do ploch ob⌦anského vybavení lze zahrnout
za⇣ízení v roby a skladování, které sv m provozováním a technick m
za⇣ízením nenaru⌘ují u ívání staveb a za⇣ízení ve svém okolí a nesni ují
kvalitu prost⇣edí souvisejícího území a které sv m charakterem a kapacitou
nezvy⌘ují dopravní zát v území.
V⌘e ostatní.

Plochy ob↵anského vybavení - sportovní za⇣ízení (OV-Sz)
Plochy ob⌦anského vybavení - sportovní za⇣ízení (OV-Sz) jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro
p⇣im ⇣ené umíst ní, dostupnost a vyu ívání sportovních staveb a za⇣ízení.
hlavní vyu ití:
p⇣ípustné vyu ití:
podmín n p⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky staveb a za⇣ízení ob⌦anského vybavení pro t lov chovu a sport,
pozemky souvisejících ve⇣ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
Do ploch ob⌦anského vybavení lze zahrnout stavby byt slu ebních
5

Návrh ÚP Eva - ⌦istopis (ZÁ⇧Í 2008)

nep⇣ípustné vyu ití:

a majitel za⇣ízení, pokud charakter této plochy a její uspo⇣ádání dovoluje
umíst ní staveb pro bydlení.
V⌘e ostatní.

Plochy v roby a skladování (VS)
Plochy v roby a skladování jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní vyu ití pozemk staveb pro v robu a
skladování a zem d lsk ch staveb v p⇣ípadech, kdy z dvodu negativních vliv t chto staveb za hranicí t chto pozemk
vylu⌦uje za⌦len ní pozemk s t mito vlivy do ploch jiného zpsobu vyu ití. I pro tato za⇣ízení v⌘ak platí, e negativní
ú⌦inky a vlivy t chto staveb a za⇣ízení nesmí naru⌘ovat provoz a u ívání staveb a za⇣ízení ve svém okolí (zejména pak
staveb pro bydlení) nad p⇣ípustnou míru, danou obecn platn mi p⇣edpisy.
Plochy v roby a skladování jsou vymezeny v p⇣ímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich
p⇣ístupné.
hlavní vyu ití:
p⇣ípustné vyu ití:

podmín n p⇣ípustné vyu ití:
nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky staveb a za⇣ízení pro v robu a skladování,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za⇣ízení ob⌦anské vybavenosti (zejména obchodní, administrativní a
správní budovy a za⇣ízení),
pozemky ochranné zelen ,
Do ploch v roby a skladování lze zahrnout stavby byt slu ebních
a majitel za⇣ízení, pokud charakter této plochy a její uspo⇣ádání dovoluje
umíst ní staveb pro bydlení.
V⌘e ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - silni↵ní doprava (DI-S)
Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní vyu ití pozemk silni⌦ních dopravních
staveb a za⇣ízení a k zaji⌘t ní dopravní p⇣ístupnosti jin ch ploch.
hlavní vyu ití:
p⇣ípustné vyu ití:
nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky silnic a místních komunikací (v⌦etn pozemk, na kter ch jsou
umíst ny sou⌦ásti komunikace jako náspy, zá⇣ezy, op rné zdi, mosty
a doprovodná a izola⌦ní zele ),
pozemky staveb dopravních za⇣ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily,
odstavné a parkovací plochy),
V⌘e ostatní.

Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní vyu ití pozemk v p⇣ípadech, kdy vyu ití
pozemk pro tuto infrastrukturu vylu⌦uje jejich za⌦len ní do ploch jiného zpsobu vyu ití a kdy jiné vyu ití t chto
pozemk není mo né. Liniová vedení technické infrastruktury je p⇣ípustné vést i jinou plochou.
hlavní vyu ití:

p⇣ípustné vyu ití ploch:
nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn souvisejících
za⇣ízení (vodovod, vodojem, kanalizace, ⌦istíren odpadních vod, staveb
a za⇣ízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetick ch vedení,
komunika⌦ních vedení ve⇣ejné komunika⌦ní sít , elektronick ch komunika⌦ních
za⇣ízení ve⇣ejné komunika⌦ní sít a produktovod),
pozemky ve⇣ejn ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky ochranné zelen ,
V⌘e ostatní.

Plochy ve⇣ejn ch prostranství (PV)
Plochy ve⇣ejn ch prostranství jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro p⇣im ⇣ené umíst ní, rozsah a
dostupnost pozemk ve⇣ejn ch prostranství a k zaji⌘t ní podmínek pro jejich u ívání v souladu s jejich v znamem a
ú⌦elem.
Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
pozemky jednotliv ch druh ve⇣ejn ch prostranství,
p⇣ípustné vyu ití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌦itelné s ú⌦elem
ve⇣ejn ch prostranství,
pozemky a za⇣ízení ob⌦anského vybavení, slu⌦itelné s ú⌦elem ve⇣ejn ch
prostranství,
nep⇣ípustné vyu ití:
V⌘e ostatní.
Plochy sídelní zelen - zele✏ ostatní (ZO)
Plochy sídelní zelen - zele ostatní jsou vymezeny zejména za ú⌦elem ochrany zelen ve⇣ejného i
neve⇣ejného charakteru v zastav ném území.
hlavní vyu ití:

p⇣ípustné vyu ití:

nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky zahrad, sad a dal⌘í zem d lské pdy související s obytn m územím,
pozemky ostatní zelen v sídle,
pozemky ve⇣ejn p⇣ístupné parkové zelen (v⌦etn d tsk ch h⇣i⌘✓, prvky drobné
architektury a mobiliá⇣em pro relaxaci),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury slu⌦itelné s ú⌦elem
sídelní zelen ,
pozemky zahrádká⇣sk ch osad,
pozemky staveb, za⇣ízení a jin ch opat⇣ení pro zem d lství (u zem d lské pdy),
V⌘e ostatní.

Plochy vodní a vodohospodá⇣ské (VP)
Plochy vodní a vodohospodá⇣ské jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro nakládání s vodami,
ochranu p⇣ed jejich ⌘kodliv mi ú⌦inky a suchem, regulaci vodního re imu území a pln ní dal⌘ích ú⌦el stanoven ch
právními p⇣edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p⇣írody a krajiny.
hlavní vy ití:
p⇣ípustné vyu ití:
nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok v⌦etn doprovodn ch porost,
pozemky ur⌦ené pro p⇣eva ující vodohospodá⇣ské vyu ití,
V⌘e ostatní.
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Plochy zem d lské (ZE)
Plochy zem d lské jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro p⇣eva ující zem d lské vyu ití.
hlavní vyu ití:
p⇣ípustné vyu ití:

nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky zem d lského pdního fondu,
prvky krajinné a doprovodné liniové zelen ,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní ú⌦elové komunikace
slou ící k obhospoda⇣ování okolních pozemk),
pozemky související technické infrastruktury,
stavby a jiná opat⇣ení pot⇣ebná ke zp⇣ístupn ní pozemk, k ochran a zúrodn ní
pdního fondu, k ochran ivotního prost⇣edí, zvelebení krajiny a zv ⌘ení její
ekologické stability,
pozemky staveb, za⇣ízení a jin ch opat⇣ení pro zem d lství,
V⌘e ostatní.

Plochy p⇣írodní (PP)
Plochy p⇣írodní jsou vymezeny za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro ochranu p⇣írody a krajiny. Cílem vymezení je
územní ochrana zvlá⌘t chrán n ch území a ochrana ekosystém územního systému ekologické stability a dal⌘ích
ekologicky cenn ch ⌦ástí území (ekologické kostry území).
hlavní vyu ití:
p⇣ípustné vyu ití:
nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky evropsky v znamn ch lokalit v⌦etn pozemk smluvn chrán n ch,
pozemky ⌦ástí prvk ÚSES (biocentra) a zvlá⌘t chrán n ch ⌦ástí p⇣írody,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
V⌘e ostatní.

Plochy smí⌘ené nezastav ného území (NS)
Plochy smí⌘ené nezastav ného území jsou vymezeny zejména za ú⌦elem zaji⌘t ní podmínek pro ochranu
p⇣írody a krajiny, pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a dal⌘ích ekologicky cenn ch
území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat⇣ení.
hlavní vyu ití:

p⇣ípustné vyu ití:
nep⇣ípustné vyu ití:

Rozd lení ploch dle ur⌦ení vyu ití:
pozemky p⇣irozen ch a p⇣írod blízk ch ekosystém v⌦etn pozemk ÚSES,
ostatní plochy krajinné zelen , extenzivní sady a zahrady s travním krytem,
pozemky ur⌦ené k pln ní funkcí lesa,
pozemky zem d lského pdního fondu s up⇣ednostn ním mimoproduk⌦ních
funkcí, v⌦etn ú⌦elov ch komunikací slou ících k jejich obhospoda⇣ování,
pozemky vodních ploch a koryt vodních tok,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury
pozemky staveb, za⇣ízení a jin ch opat⇣ení pro zem d lství, lesní, vodní
hospodá⇣ství
V⌘e ostatní.

Pozn.: Uspo⇣ádání funk⌦ního vyu ití ploch je vymezeno ve v kresu ⌦. 2 (Hlavní v kres).
f.2) Podmínky prostorového uspo⇣ádání, po adavky na umis✓ování staveb
-

Pro plochy v zastav ném území platí:
Nástavba staveb je nep⇣ípustná tam, kde by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naru⌘ení
dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch hodnot daného místa nebo k naru⌘ení
architektonické jednoty celku, nap⇣íklad souvislé zástavby v ulici.
Nové stavby a zm ny staveb nesmí p⇣ev ⌘it nejvy⌘⌘í p⇣ilehlé objekty (mezi p⇣ilehlé objekty pat⇣í v⌘echny
obytné stavby ur⌦ující charakter místa).
Nov mi stavbami a zm nami staveb nesmí b t naru⌘eny urbanistické a architektonické hodnoty stávající
zástavby.
Z dvodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo no stavby pro bydlení (stavby pro rekreaci) a dal⌘í
související stavby, v⌦etn pr⌦elí budov, v nich jsou okna obytn ch místností, umístit a na hranici
pozemku (p⇣ípustn kontakt s komunikací).

Pozn.: Podmínky prostorového uspo⇣ádání a po adavky na umis✓ování staveb pro jednotlivé zastavitelné
plochy a plochy p⇣estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP Eva .

g)

Vymezení ve⇣ejn prosp ⌘n ch staveb a opat⇣ení a ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní
Návrhem ÚP Eva jsou vymezeny tyto plochy ve⇣ejn prosp ⌘n ch staveb:
Ve⇣ejn prosp ⌘né stavby technické infrastruktury
ozna⌦ení
druh
katastrální území
VT 1
trafostanice
k.ú. Eva
VT 2
venkovní vedení VN 22 kV
k.ú. Eva

⌦.pozemku*)
PP - 339/1
PP - 339/1.

Návrhem ÚP Eva jsou vymezeny tyto plochy ve⇣ejn prosp ⌘n ch opat⇣ení:
Zalo ení prvk územního systému ekologické stability
ozna⌦ení
druh
katastrální území ⌦.pozemku*)
VU 1
biokoridor LBK p
k.ú. Eva
PP - 339/1; 381/1;
735; 594; 515
VU 2
biocentrum LBC 26
k.ú. Eva
PP - 381/1; 451/2;
451/3; 451/4
VU 3
biokoridor LBK r
k.ú. Eva
PP - 594; 573; 588.
Návrhem ÚP Eva je navr eny tyto asanace:
ozna⌦ení
druh
VA 1
asanace stávajících nevyu ívan ch
zem d lsk ch objekt
v p⇣estavbové plo⌘e P 1
VA 2
asanace stávajících nevyu ívan ch
zem d lsk ch objekt
v p⇣estavbové plo⌘e P 2

katastrální území
k.ú. Eva

⌦.pozemku*)
SP - 123/8; 123/9

k.ú. Eva

SP - 176.
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*) pozn.: PP -pozemková parcela, SP -stavební parcela
Rozsah ploch ve⇣ejn prosp ⌘n ch staveb a opat⇣ení a ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní je vymezen ve
v kresu ⌦.1(Hlavní v kres) a ve v kresu ⌦. 3 (V kres ve⇣ejn prosp ⌘n ch staveb, opat⇣ení a asanací).
h)
plochy:

Vymezení ve⇣ejn prosp ⌘n ch staveb a opat⇣ení s p⇣edkupním právem
Jako ve⇣ejn prosp ⌘ná stavba a opat⇣ení, pro kterou je mo né uplatnit p⇣edkupní právo jsou vymezeny tyto
Návrhem ÚP Eva jsou vymezeny tyto plochy ve⇣ejn prosp ⌘n ch staveb:
Ve⇣ejn prosp ⌘né stavby technické infrastruktury
ozna⌦ení
druh
katastrální území
VT 1
trafostanice
k.ú. Eva
VT 2
venkovní vedení VN 22 kV
k.ú. Eva
P⇣edkupní právo: Obec Eva .

⌦.pozemku*)
PP - 339/1
PP - 339/1.

Návrhem ÚP Eva jsou vymezeny tyto plochy ve⇣ejn prosp ⌘n ch opat⇣ení:
Zalo ení prvk územního systému ekologické stability
ozna⌦ení
druh
katastrální území ⌦.pozemku*)
VU 1
biokoridor LBK p
k.ú. Eva
PP - 339/1; 381/1;
735; 594; 515
VU 2
biocentrum LBC 26
k.ú. Eva
PP - 381/1; 451/2;
451/3; 451/4
VU 3
biokoridor LBK r
k.ú. Eva
PP - 594; 573; 588.
P⇣edkupní právo: Obec Eva .
Ve⇣ejná prostranství:
ozna⌦ení
druh
PV 1
parkovací stání
P⇣edkupní právo: Obec Eva .

katastrální území
k.ú. Eva

⌦.pozemku*)
SP - 176.

*) pozn.: PP -pozemková parcela, SP -stavební parcela
Rozsah ploch pro ve⇣ejn prosp ⌘né stavby a opat⇣ení s p⇣edkupním právem je vymezen ve v kresu ⌦.
1(Hlavní v kres) a ve v kresu ⌦. 3 (V kres ve⇣ejn prosp ⌘n ch staveb, opat⇣ení a asanací).

i)

Údaje o po↵tu list územního plánu a po↵tu v kres
Textová ⌦ást návrhu ÚP má 8 ⌦íslovan ch stran, titulní list a 3 ne⌦íslované strany (údaje o po⇣izovateli
a projektantovi, záznam o ú⌦innosti a obsah. Grafická ⌦ást návrhu ÚP má 3 v kresy (1. V kres základního ⌦len ní území,
2. Hlavní v kres, 3. V kres ve⇣ejn prosp ⌘n ch staveb, opat⇣ení a asanací).
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ivotních podmínek (V⌘stník MZ ⇥R, 1992),
Podklady St edo eské plynárenské, a.s. - odbor plánování a oper. správy plynár. majetku, Ústí nad Labem,
Podklady spole nosti ⇥ESK⌦ TELECOM, a.s., Správa datového fondu liniov⇢ch staveb, Ústí nad Labem ,
Krajsk⇢ program sni ování emisí Ústeckého kraje,
Informace spole nosti AGRI s.r.o. Libochovice,
V⇢sledky konzultace na p íslu ném stavebním ú adu (M⌘Ú Libochovice - odbor v⇢stavby a ↵P,
Plán rozvoje vodovod⇡ a kanalizací Ústeckého kraje (SVaK, a.s., útvar projekce Liberec 2004),
Z. Neuhäuslová, 1998: Mapa potenciální p irozené vegetace ⇥R,
Podklady VUSS Litom⌘ ice,
M⌘stské in en⇢rství I - II (P. ⌥rytr, 1998 - 2001),
Podklady spole nosti ⇥eské radiokomunikace a.s.,
Pozemkové úpravy (F.Joná a kol.),
V⌘stník M↵P ⇥R (ro ník 1996, ástka 4),
Retrospektivní lexikon obcí ⇥SSR 1850-1970, I a II díl,
Statistické lexikony obcí ⇥R 1980, 1992,
S ítání lidu, dom⇡ a byt⇡ 2001,
Dr. Antonín Profous: Místní jména v ⇥echách, jejich vznik, p⇡vodní v⇢znam a zm⌘ny, Praha 1957,
Hrady, zámky a tvrze v ⇥echách, na Morav⌘ a ve Slezsku III. (Dr. Rudolf And⌘l a kol., 1984),
Um⌘lecké památky ⇥ech (dr. E. Poche, DrSc; ⇥SAV, Academia 1980),
Podklady a informace Vlastiv⌘dného muzea v Litom⌘ icích,
Urbanistická studie obce Eva◆ (Ing. arch. Bohuslav ⌥antr⇡ ek a kol., únor 2002).
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OD⌦VODN⌅NÍ NÁVRHU ÚP EVA⌃ - TEXTOVÁ ⇥ÁST
a)

Vyhodnocení koordinace vyu⇠ívání území z hlediska irích vztah v území

a.1) Vyhodnocení souladu s po⇠adavky vypl⌫vajícími z PÚR ⇥R
Územní plán respektuje republikové priority územního plánování pro zaji t⌘ní udr itelného rozvoje
území a to zejména ochranu a rozvoj p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území s cílem zachovat ráz
urbanistické struktury osídlení a kulturní krajiny.
⌃e ené území se nachází mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifick⇢mi hodnotami a
problémy. Rovn⌘ e en⇢m územím neprocházejí koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a
republikového v⇢znamu.
a.2) Vyhodnocení souladu s po⇠adavky vypl⌫vajícími z ÚP VÚC
Z nad azené územn⌘ plánovací dokumentace - Územního plánu VÚC okresu Litom⌘ ice pro zpracování
územního plánu Eva◆ vypl⇢vá respektovat:
- regionální biocentrum ⌥ebín s po adov⇢m íslem 30,
- respektovat p írodní park Dolní Pooh í (v dob⌘ schválení ÚP VÚC návrh, v sou asnosti vymezené území),
- hlavní rozvody pitné vody,
- respektovat PHO vodních zdroj⇡ II. stupn⌘ vn⌘j í (nov⌘: OP II. stupn⌘ vodních zdroj⇡),
- velkoplo né ochranné památkové pásmo (zámek Libochovice).
a.3) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady pro v⇢stavbu a pro udr iteln⇢ rozvoj území, spo ívající ve
vyvá eném vztahu podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá sk⇢ rozvoj a pro soudr nost spole enství
obyvatel území. Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území,
v etn⌘ urbanistického, architektonického a archeologického d⌘dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou slo ku
prost edí ivota obyvatel a základ jejich toto nosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné vyu ívání
zastav⌘ného území a zaji ⌫uje ochranu nezastav⌘ného území a nezastaviteln⇢ch pozemk⇡.
Návrh ÚP je e en v souladu s úkoly územního plánování, uveden⇢mi v §19 zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu. Zastavitelné plochy jsou v dy vymezeny v p ímém sousedství zastav⌘ného
území.
b)

Údaje o spln⇣ní pokyn (souborného stanoviska) pro zpracování návrhu
Pokyny pro zpracování návrhu byly spln⌘ny i respektovány. Návrh ÚP byl upraven ve smyslu sou asn⌘
platn⇢ch právních p edpis⇡. Rovn⌘ bylo zm⌘n⌘no ozna ení lokalit s navrhovanou zm⌘nou funk ního vyu ití (d íve
rozvojové lokality (R), nyní zastavitelné (Z) a p estavbové (P) plochy, navr ená opat ení nestavební povahy (N). Návrh
ÚP byl s Obcí Eva◆ v rozpracovanosti projednán.

c)

Komplexní zd vodn⇣ní p◆ijatého ◆eení

c.1) Zd vodn⇣ní vybrané varianty
V zadání územního plánu obce Eva◆ nebyly stanoveny situace, které by vy adovaly rozhodnutí o v⇢b⌘ru
jedné varianty nebo alternativy e ení.
c.2) Zd vodn⇣ní stanovení plochy s jin⌫m zp sobem vyu⇠ití
Územním plánem je navr en jin⇢ druh plochy, ne je uvedeno v § 4 a § 19 vyhlá ky . 501/2006 Sb.
- plochy sídelní zelen⌘ - zele◆ ostatní. (indexová zna ka ZO). Zd⇡vodn⌘ní: vymezením t⌘chto ploch budou zaji t⌘ny
podmínky pro ochranu sídelní zelen⌘ (zahrnující zejména pozemky soukromé a vyhrazené zelen⌘ (nap . zahrad, sad⇡)
související s obytn⇢m územím, pozemky ostatní zelen⌘ v sídle, pozemky ve ejn⌘ p ístupné parkové zelen⌘) p ed
zástavbou.
c.3) Vyhodnocení ú elného vyu⇠ití zastav⇣ného území a pot◆eba vymezení zastaviteln⌫ch ploch
Území obce se nachází v jihozápadní okrajové ásti okresu Litom⌘ ice (cca 20 km jihozápadn⌘ od
m⌘sta Litom⌘ ice) mimo hlavní rozvojové osy okresu. Poloha sídla je pom⌘rn⌘ p íznivá - silni ní tah II/237, kter⇢
e en⇢m územím prochází, zabezpe uje dobrou dopravní dostupnost sídla a jeho vazby zejména na sídla
st ediskového v⇢znamu (Libochovice, Lovosice).
Obec je tvo ena dv⌘ma základními sídelními útvary Eva◆ (cca 250 obyv.) a Horka (cca 30 obyv.). K Evani
nále í osamocená zahrádká ská kolonie a samota - ml⇢n na Eva◆ském potoce.
Územním plánem jsou navr eny zastavitelné plochy Z1 - Z7. Plochy Z2 a Z3 jsou navr eny v zastav⌘ném
území obce - proluky. Plocha Z 7 je do návrhu za azena na základ⌘ po adavku vlastníka pozemku uplatn⌘ného p i
projednávání konceptu. Nápl◆ p estavbov⇢ch ploch P 1 a P 2 bude mj. rozvíjet ob anskou a dopravní vybavenost
území.
c.4) Základní údaje o ◆eeném území
(Vazby na navazující území a za len⌘ní obce do systému osídlení je obsahem v⇢kresu A - ⌥ir í vztahy
- ÚP Eva◆). ⌃e ené území je toto né s územím obce Eva◆ ( ís. kód 564834), které sestává ze dvou katastrálních
území: k.ú. 634441 Eva◆ a k.ú. 634450 Horka u Libochovic. Celková v⇢m⌘ra obou katastrálních území iní 754,8965
ha.
Území obce se nachází v jihozápadní okrajové ásti okresu Litom⌘ ice (cca 20 km jihozápadn⌘ od m⌘sta
Litom⌘ ice) mimo hlavní rozvojové osy (dálnice D8). Dolní Pooh í, kam spadá e ené území, je oblastí zv⇢ eného
v⇢znamu pro rekreaci a turistiku (kulturní památky, láze◆ství) a zárove◆ oblastí s vysok⇢mi p írodními a estetick⇢mi
hodnotami (vyhlá en⇢ p írodní park, zalesn⌘n⇢ str ovit⇢ svah nad Oh í - ⌥ebín).
Z hlediska ekonomiky se projevují tradi ní vazby na sídla st ediskového v⇢znamu (Libochovice, Lovosice).
Charakter sídla je stabilizovan⇢ s p eva ující funkcí sídelní a rekrea ní.
Sousední územní obvody
⌃e ené území sousedí s obcemi (v e Ústeck⇢ kraj):
obec
K esín
Libochovice
Budyn⌘ nad Oh í
M ené-lázn⌘
Peruc
Peruc
Peruc

katastrální území
Levousy
Poplze
Kostelec nad Oh í
Brníkov
⇥ernochov
Peruc
Stradonice u Pátku

1

okres
Litom⌘
Litom⌘
Litom⌘
Litom⌘
Louny
Louny
Louny

ice
ice
ice
ice
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P◆íslunost k vybran⌫m ú◆ad m státní správy
pov⌘ en⇢m obecní ú ad
..........
stavební ú ad
..........
matri ní ú ad
..........
finan ní ú ad
..........
ú ad s roz í enou p⇡sobností
..........

Libochovice
Libochovice
Libochovice
Libochovice
Lovosice

Ú ast ve sdru⇠ení obcí
Obec Eva◆ je lenskou obcí svazku Euroregion Labe/Elbe za ú elem podpory esko-sasské p eshrani ní
spolupráce.
c.5) Obyvatelstvo
V posledním p⌘tiletém období tj. 2001 - 2006 obec zaznamenává relativn⌘ v⇢razn⇢ nár⇡st obyvatelstva
dan⇢ jednak p irozen⇢mi p ír⇡stky a kladn⇢m migra ním saldem. V sou asnosti (k. 1.1.2007) ije v obci trvale 282
obyvatel. Územním plánem je navr en p im⌘ en⇢ rozvoj odpovídajícím v⇢hledovému r⇡stovému potenciálu obce
(r⇡stov⇢ koeficient po tu obyvatelstva cca 1,1 v letech 2001 - 2006).
Obyvatelstvo podle pohlaví a v⌘ku k roku 2001:
trvale
z toho
v⌘ková skupina:
bydl. obyv.:
eny:
0-14
260
128
27

15-59
177

Návrhová velikost:
Sou asn⇢ po et obyvatel:
po et obyvatel v návrhov⇢ch lokalitách (odhad):
návrhová velikost:

282,
68 (~ 20 obyv./ha),
350.

(>60+nezj.)
56

Stavební a bytov⇢ fond:
Ve statistick⇢ch údajích t⇢kajících se domovního a bytového fondu p evládá trend trvalé stagnace (bez
v⇢razn⌘j ích v⇢kyv⇡) související zejména se zm⌘nou funk ního vyu ívání stávajících staveb. Cca 30% domovního
fondu je vyu íváno k rekreaci (chalupa ení).
Domovní a bytov⇢ fond k 1.3.2001
domy
z toho obydlené
úhrnem
domy
133
88
byty
úhrnem

byty
obydlené

145

99

obydlené
rodinné domy
88

obydlené
bytové domy
-

v tom byty
obydlené v rod.
domech
99

v tom byty
z toho byty
neobydlené v
slou í k rekreaci
neobydl. domech
45
27

c.6) Ekonomická základna
Ekonomická aktivita obyvatelstva:
Území obce se nachází v jihozápadní okrajové ásti okresu Litom⌘ ice (JZ od Libochovic) mimo hlavní
rozvojové osy regionu (dálnice D8), z hlediska ekonomiky se projevují tradi ní vazby na sídla st ediskového v⇢znamu
(Libochovice, Lovosice). V míst⌘ jsou minimální celoro ní pracovní p íle itosti, p evládá vyjí ✏ka za prací (denn⌘
mimo obec 64% ekonomicky aktivního obyvatelstva).
Charakter území s p evahou obytné a rekrea ní funkce se nebude m⌘nit. I nadále bude p evládat vyjí ✏ka za
prací.
V⇢roba a ivnosti:
V obci je evidováno celkem 59 podnikatelsk⇢ch subjekt⇡ (r. 2004). Podnikatelskou skupinou jsou zejména:
soukromí zem⌘d⌘l tí hospodá i - zejména AGRI s.r.o. Libochovice - chov jalovic, obhospoda ování polností; osoby
podnikající ve sfé e obchodu, poskytování slu eb pro ob any a pohostinství.
Charakteristika zem⌘d⌘lské v⇢roby:
Rostlinná v⇢roba: Zem⌘d⌘lskou p⇡du obhospoda uje spole enost AGRI s.r.o. Libochovice a v men í mí e
soukrom⌘ hospoda ící zem⌘d⌘lci - p eva uje hospoda ení na orné p⇡d⌘, která je intenzivn⌘ vyu ívána.
↵ivo i ná v⇢roba: Ve areálu ivo i né v⇢roby spole nosti AGRI s.r.o. Libochovice se nachází dva vyu ívané
stájové objekty - chov jalovic. V sou asnosti chov nep esahuje po et 254ks jalovic (z toho 50ks je odchov), do
budoucna se neuva uje s nav⇢ ením kapacity chovu (podklad 23). Dále jsou v areálu vyu ívané skladové a
administrativní objekty.

c.7) Dopl✓ující informace a zd vodn⇣ní (ve len⇣ní návrhu ÚP)
ad b.3) Ochrana hodnot vypl⌫vajících z historického a urbanistického v⌫voje
Archeologické nálezy:
Jedná se o starosídelní oblast s vysok⇢m kulturn⌘-historick⇢m potenciálem. Celé území obce Eva◆ je nutno
pova ovat, na základ⌘ dosavadních znalostí, za území s archeologick⇢mi nálezy.
Známé archeologické lokality (dle databáze SAS ⇥R):
k.ú.Eva◆
Eva◆ - intravilán vsi a nejbli ího okolí,
Eva◆ - pole p. Kopty,
Eva◆ - poloha Vodote a pole p. Vydry,
k.ú. Horka u Libochovic
Levousy - návr í K⇡zlátka,
Levousy - hradi t⌘ “Na ancích a les “⌥ebín”,
Horka - intravilán vsi a nejbli ího okolí.
Kulturní památky:
V e eném území se nacházejí tyto kulturní památky:
rejst ík. . 5 - 2026 - kaple sv. Josefa
rejst ík. . 5 - 2027 - barokní socha Ecce Homo (obnovena r.1894)
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Územním plánem je navr ena liniová zele◆ (kopírující hranice areálu ivo i né v⇢roby), která
vytvo í nezbytné d⇡stojné pozadí pro toto socha ské dílo.
OP zámku Libochovice:
Tém⌘ celé e ené území vyjma západní okrajové ásti k.ú. Horka u Libochovic le í v ochranném pásmu
zámku Libochovice. V prostoru OP není p ípustné m⌘nit zásadn⌘ dochovan⇢ charakter krajiny kolem Libochovic,
zejména v místech panoramaticky exponovaného obzoru Libochovic a zámeckého parku.
Územním plánem nejsou navrhovány stavby a opat ení, které by nerespektovaly krajinn⇢ ráz s
panoramaticky exponovan⇢mi místy.
Architektonicky hodnotné objekty nemající zákonn⇢ statut:
V Evani je dochováno n⌘kolik staveb a objekt⇡, které jsou potenciálními kulturními památkami - objekty
památkového zájmu a jako takové musí b⇢t p i stavební innosti respektovány. Jedná se zejména o:
Usedlost .p. 5 na severní stran⌘ návsi s ucelenou zástavbou.
Usedlost .p. 6 na severní stran⌘ návsi s ucelenou zástavbou.
P⇡vodní zd⌘ná kaple u staré libochovické cesty.
Územním plánem jsou navr ena opat ení související s rekultivací místa (p estavbová plocha P 2). Kaple
musí b⇢t respektována (obnova).
ad b.4) Ochrana hodnot vypl⌫vajících z p◆írodních a dalích podmínek území
P◆írodní podmínky
Sou asné uspo ádání krajiny je ovlivn⌘no p írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro koncepci
uspo ádání krajiny, tak i pro urbanistické e ení. Jsou to zejména podmínky klimatické, geologické a
geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické.
Klimatické podmínky - z hlediska klimatologie pat í e ené území do teplého, suchého regionu. Pr⇡m⌘rné
ro ní teploty vzduchu jsou a 8-9°C, pr⇡m⌘rn⇢ ro ní úhrn srá ek je <500mm (podklad 30).
První mrazov⇢ den se dostavuje v pr⇡m⌘ru v polovin⌘ íjna, poslední koncem dubna. P evládající sm⌘r v⌘tru
je západní, pr⇡m⌘rná síla je 2-4 Bf. Sn⌘hová pokr⇢vka le í 40 dní v roce, sn⌘ í 20-25 dní za rok. Pr⇡m⌘rná obla nost
iní 60 % ro n⌘, po et hodin slune ního svitu je 1800 za rok. ⇥etnost inverzních mlh, typick⇢ch pro Pooh í v jarním a
podzimním období není, vzhledem k vyv⇢ ené poloze sídla nad ekou, tak íseln⌘ vysoká.
Geomorfologické podmínky - (viz. grafická p íloha .1):
území je sou ástí ⇥eské tabule, podcelku Dolnooharecké tabule. Charakteristick⇢m prvkem reliéfu jsou zde
strukturn⌘ denunda ní plo iny, vázané na svrchnok ídové horniny. Ty vytvá ejí charakteristick⇢ reliéf Dolního Pooh í
spolu s inunda ním tokem eky Oh e. (podklad 39) Plo inn⇢ charakter p evládá a kontrastuje se sva it⇢m územím
nad ekou Oh e v severní ásti e eného území. Dal ím morfologicky v⇢razn⇢m prvkem je údolí Eva◆ského potoka ve
v⇢chodní ásti. Nadmo ská v⇢ ka se pohybuje v rozmezí 210 - 319 m n.m.
Geologické podmínky - zájmové území je z geologického hlediska tvo eno sedimenty k ídy. Ni í polohy
jsou budovány svrchním turonem - coniakem s p eva ujícími slínovci s vlo kami pískovc⇡. Na ostatním území je
v⇢skyt spodního turonu se slínovci, z ásti pís it⇢mi a spongilitick⇢mi.
Pedologické podmínky - viz. kapitola f).
Fytogeografie a fytocenologie - e ené území spadá do 1.2 ⌃ípského bioregionu; z hlediska
fytogeografického len⌘ní do oblasti Termofytika 7a - Libochovická tabule.
Dle mapy potenciální p irozené vegetace by se p irozen⌘ v území vyskytovala a p eva ovala ern⇢ ová
dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) s dom. dubem zimním a habrem obecn⇢m, s astou p ím⌘sí lípy a
stanovi tn⌘ náro n⌘j ích d evin jako je jasan, javor mlé i klen, t e e◆ pta í. Porosty ern⇢ ové dubohab iny pat í mezi
spole enstva ustupující vlivem lidské innosti, zvl. p evodem na jehli naté kultury. V zem⌘d⌘lské krajin⌘ asto zcela
chybí, nebo se vyskytují ve form⌘ rozpt⇢lené zelen⌘ a drobn⇢ch lesík⇡ v poli. Severní ást zalesn⌘ného komplexu
⌥ebín spadá do mapovací jednotky lu ních les⇡ jilmová doubrava (Querco-Ulmetum). St ední ást e eného území
spadá do mapovací jednotky mochnová doubrava (Potentillo albae-Quercetum).
Obecná ochrana p◆írody a krajiny
Zvlá t⌘ chrán⌘ná území p írody:
Do územního plánu je z d⇡vod⇡ ochrany soust ed⌘n⇢ch p írodních hodnot zapracován návrh PR Eva◆ská
rokle (v sou asnosti projednávan⇢). Celková rozloha lokality: 16.5649 ha.
Toto p írodn⌘ cenné území je územním plánem zahrnuto do systému lokálního ÚSES (LBC 1).
Ochranné pásmo iní 50 m od hranice ZCHÚ.
Kvalita a v⇢znam: Botanicky velice pestré a zachovalé, pravideln⌘ spásané trávníky na slínovcovém podlo í.
Nov⌘ objevená lokalita kriticky ohro ené podkovky chocholaté (Hippocrepis comosa).
Zranitelnost: Absence extenzivního obhospoda ování nebo naopak intenzifikace pastvy skotem.
Management: V⌘t í ást lokality je v sou asnosti extenzivn⌘ spásaná skotem. Pastvu by bylo vhodné roz í it i
do jin⇢ch ástí lokality. D⇡sledn⌘ dbát o odstra◆ování nedopask⇡. Vhodná by byla modifikace slo ení stáda - ovce.

4030
6210

7220
9170
9180

K3
L2.2B
T1.5

Naturové biotopy:
Stanovi t⌘/Biotopy
Rozloha(ha) Podíl(%)
______________________________________________________________________________________________
Evropská suchá v esovi t⌘
0.045
0.27
T8.1B Suchá v esovi t⌘ ní in a pahorkatin bez jalovce
obecného (Juniperus communis)
Polop irozené suché trávníky a facie k ovin na vápnit⇢ch
5.237
31.6
podlo ích (Festuco-Brometalia)
T3.4D ⌥irokolisté suché trávníky bez v⇢zna ného v⇢skytu
4.8769
29.44
vstava ovit⇢ch a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez v⇢zna ného v⇢skytu
0.3601
2.17
vstava ovit⇢ch
Petrifikující prameny s tvorbou p⌘novc⇡(Cratoneurion)
0.004
0.02
R1.3 Lesní p⌘novcová prameni t⌘
0.0040
0.02
Dubohab iny asociace Galio-Carpinetum
6.3468
38.31
L3.1 Hercynské dubohab iny
6.3468
38.31
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
0.8672
5.23
L4 Su⌫ové lesy
0.8672
5.23
Ostatní p írodní biotopy
Biotop
Rozloha(ha)
Podíl(%)
______________________________________________________________________________________________
Vysoké mezofilní a xerofilní k oviny
2.0353
12.28
Poto ní a degradované jasanovo-ol ové luhy
0.0368
0.22
Vlhké pchá ové louky
0.1964
1.18
Biotopy ady X
Biotop

Rozloha(ha)
3

Podíl(%)
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X3
X4
X9A
X12
X13

______________________________________________________________________________________________
Extenzivn⌘ obhospoda ovaná pole
0.1755
1.05
Trvalé zem⌘d⌘lské kultury
0.2265
1.36
Lesní kultury s nep⇡vodními jehli nat⇢mi d evinami
0.0656
0.39
Nálety pion⇢rsk⇢ch d evin
0.0450
0.27
Nelesní stromové v⇢sadby mimo sídla
0.8614
5.20

Ostatní chrán⌘ná území p írody:
Dle zákona o ochran⌘ p írody a krajiny vypl⇢vá, e v⇢znamn⇢mi krajinn⇢mi prvky jsou automaticky (v
p ípad⌘ e eného území obce Eva◆) lesy, vodní toky, rybníky.
Ochrana krajinného rázu:
K ochran⌘ krajinného rázu s v⇢znamn⇢mi estetick⇢mi a p írodními hodnotami byl vyhlá en p írodní park
“Dolní Pooh í”. Do p írodního parku “Dolní Pooh í” spadá celé k.ú. Horka u Libochovic a severní v⌘t í ást k.ú. Eva◆
v etn⌘ zastav⌘né ásti. Do první zóny p írodního parku spadá v k.ú. Horka u Libochovic lesní komplex ⌥ebína v etn⌘
SÚ Horka. Posláním parku je zachovat ráz krajiny s v⇢znamn⇢mi p írodními a estetick⇢mi hodnotami, zejména s
ohledem na zachování fenoménu dolního toku eky Oh e s ucelen⇢m, funk ním komplexem ekosystému lu ních
les⇡ se zachoval⇢mi p írodními meandry, neregulovan⇢mi ástmi eky s p írodními b ehy, mrtv⇢mi í ními rameny,
periodick⇢mi t⇡n⌘mi a technick⇢mi díly jako nap . ml⇢nsk⇢mi náhony a kanály.
Krajinotvorné zp⇡soby vyu ívání:
Z hlediska krajinotvorn⇢ch zp⇡sob⇡ vyu ívání se jedná o kulturní, intenzivn⌘ zem⌘d⌘lsky a áste n⌘ i lesnicky
vyu ívanou krajinu (⌥ebín). Podíl zem⌘d⌘lské p⇡dy z celkové v⇢m⌘ry katastru Evan⌘ iní 91,49%. Podíl zem⌘d⌘lské
p⇡dy z celkové v⇢m⌘ry katastru Horky u Libochovic iní 32,49%.
Lesnatost v e eném území iní pouze cca 22 % (p eva uje v k.ú. Horka u Libochovic). Koeficient ekologické
stability je v k.ú. Eva◆ velmi nízk⇢ (KES = 0,0772), celkov⌘ se tedy jedná se o krajinu ekologicky labilní - siln⌘
pozm⌘n⌘nou lov⌘kem. V k.ú. Eva◆ je proto v⇢razn⇢m a cenn⇢m nositelem biologické rozmanitosti zejména o str
Eva◆ského potoka a jeho p ítoku s ekosystémem zahrnujícím kombinaci zpustl⇢ch sad⇡, lesa, lou ek a remíz⇡. Tento
ekosystém je p evá n⌘ zahrnut do územním plánem vymezeného lokálního ÚSES a navr en jako ZCHÚ. Situace v k.ú.
Horka u Libochovic je ovlivn⌘na velk⇢m zastoupením pozemk⇡ ur en⇢ch k pln⌘ní funkcí lesa (KES = 1,9951) - jedná
se o krajinu ekologicky stabilní (p írodní). Nejv⇢razn⌘j ím nositelem biologické rozmanitosti je v k.ú. Horka u
Libochovic zalesn⌘n⇢ str ovit⇢ svah ⌥ebín (p evá n⌘ severní expozice), kter⇢ je regionálním biocentrem (v⇢znamn⇢
zalesn⌘n⇢ komplex spadající do Dolního Pooh í).
V rámci nezastav⌘ného území jsou tyto prvky za azeny mezi plochy p írodní (PP), pop ípad⌘ mezi
plochy smí ené nezastav⌘ného území (NS), p ípadn⌘ plochy vodní a vodohospodá ské (VP).
Ochrana ovzduí:
P i v ech innostech v obci musí b⇢t respektována a dodr ována práva a povinnosti vypl⇢vající ze zákona .
86/2002 Sb., o ochran⌘ ovzdu í v platném zn⌘ní a souvisejících provád⌘cích p edpis⇡, tj respektovat po adavky na
ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy
sni ování emisí zne i ⌫ujících látek.
Imisní situace:
⌃e ené území se nachází v oblasti p írodního parku Dolního Pooh í. Na základ⌘ dat za rok 2005 spadá
99,3% území stavebního ú adu Libochovice (v rámci zóny Ústeck⇢ kraj) do vymezen⇢ch oblastí se zhor enou kvalitou
ovzdu í (PM10 - 24hodinov⇢ imisní limit).
Zdroje zne i ⌫ování ovzdu í na území obce, e ení rozvoje:
Na území obce nejsou evidovány zvlá ⌫ velké, velké ani st ední zdroje zne i ⌫ování. Zna n⇢ vliv na kvalitu
ovzdu í mají domácí topeni t⌘ vytáp⌘ná tuh⇢mi palivy (pozn.: tato topeni t⌘ p edstavují
v⇢znamné zdroje látek negativn⌘ ovliv◆ující lidské zdraví).
U nov⇢ch staveb je doporu eno vyu ít alternativních energetick⇢ch zdroj⇡ (nap . tepelná erpadla,
termická solární za ízení). Je doporu eno (v rámci programu ozdrav⌘ní ovzdu í) územní studií prov⌘ it mo nosti
vyu ití centrálních zdroj⇡ tepla (energetické zdroje ve vlastnictví obce).
Navr ené lokality pro v⇢stavbu mají, vzhledem ke své funkci a rozsahu zanedbateln⇢ vliv na imisní
koncentrace látek zne i ⌫ujících ovzdu í. Územním plánem jsou navr ena opat ení, která budou mít kladn⇢ vliv na
kvalitu ovzdu í - jedná se zejména o v⇢sadbu zelen⌘ v rámci navr en⇢ch opat ení nestavební povahy.
Ochrana zdraví p◆ed ú inky hluku a zápachu:
Zdrojem hluku v e eném území je p evá n⌘ automobilová doprava na silnici II. t ídy .237. Dle
v⇢sledk⇡ celostátního s ítání dopravy z roku 2005 je v úseku Peruc -Eva◆ - Poplze celoro ní pr⇡m⌘r 525
vozidel/24hod (z toho 131 t⌘ k⇢ch vozidel). Dopravní zát⌘ tedy nep esahuje 30 vozidel/hod.
Územním plánem je doporu eno, aby u staveb pro obytné ú ely navrhovan⇢ch podél silnice II. t ídy bylo
prov⌘ eno, zda budou dodr eny limity hluku dle zákonn⇢ch norem a provád⌘cích p edpis⇡ (v p ípad⌘, e se potvrdí
p ekro ení povolen⇢ch limit⇡ hluku, je t eba navrhnout taková technická opat ení, aby byly spln⌘ny po adavky na
ochranu venkovního a vnit ního prostoru nov⌘ budovan⇢ch staveb).
Radonové riziko:
Radonové riziko je jedním z faktor⇡ ovliv◆ujících hygienickou kvalitu ivotního prost edí. Radia ní zát⌘
stavebního pozemku je v dy ovlivn⌘na také lokální situací (r⇡zná propustnost p⇡d, lokální anomálie aktivních látek v
horninách atd.) a pou it⇢mi stavebními materiály. Ur ení kategorie radonového rizika na jednotlivém stavebním
pozemku je mo no pouze m⌘ ením radonu v podlo í na konkrétním míst⌘ tak, aby byly zohledn⌘ny místní geologické
podmínky.
Z hlediska radonového nebezpe í je zájmové území p evá n⌘ v nízké a p echodné kategorii indexu
geologického podlo í. P echodná kategorie radonového indexu je v p eva ující mí e sledována rovn⌘
v rámci samotného sídelního útvaru Eva◆ (sídlo s potenciálním rozvojem).
V e eném území m⇡ e b⇢t p i vybran⇢ch stavebních innostech vy adováno provedení radonového
pr⇡zkumu (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlá ky . 307/2002 Sb., o radia ní ochran⌘, v platném
zn⌘ní) a p ípadn⌘ u init opat ení k eliminaci pronikání radonu z geologického podlo í do budov.
Ochranné pásmo ve◆ejného poh◆ebit⇣:
Ve ejné poh ebi t⌘ se nachází ve volné krajin⌘ na spojnici mezi SÚ Eva◆ a Horka.
Ochranné pásmo okolo ve ejn⇢ch poh ebi ⌫ (h bitov⇡) se z izuje v í i nejmén⌘ 100m (zákon . 256/2001
Sb., o poh ebnictví).
ad c.1) Urbanistická koncepce
Historick⇢ a stavební v⇢voj
Ves je st edov⌘kého p⇡vodu. První písemná zmínka se datuje k roku 1437 (Eva◆), 1415 (Horka).
Informace k historickému v⇢voji, p⇡vodu jména obce a o prvním grafickém mapování obcí v e eném území
(indika ní skica obce Eva◆ z r.1843) v etn⌘ grafické p ílohy je obsa ena v ásti “pr⇡zkumy a rozbory”.
(Eva◆)
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Eva◆ byla zalo ena v období vrcholného st edov⌘ku na neúrodném, skalnatém ostrohu nad údolnicí
Eva◆ského potoka a jeho p ítoku - tedy v pom⌘rn⌘ náro n⇢ch terénních podmínkách. Jednorázov⇢m vym⌘ ovacím
aktem vznikl protáhl⇢ návesní prostor tém⌘ pravidelného tvaru s paprs it⇢m (radiálním) parcelním uspo ádáním.
⌥í ka jednotliv⇢ch parcelních díl⇡ je pom⌘rn⌘ úzká, tak e dvorce, které stojí v jejich ele, vytvá ejí dojem souvislé
návesní fronty. Hlavní dvorec je umíst⌘n mimo tuto náves na rovinat⌘j í ást poblí hlavní spojovací cesty. Okru ní
systém cest podél zadních trakt⇡ úzk⇢ch parcelních díl⇡ umo ◆uje snadn⇢ p ístup k hospodá sk⇢m stavením stodolám. Pod skalnat⇢m ostrohem (v údolnici a p ilehl⇢ch svazích) pak logicky vznikl pás zahrad.
Krom⌘ zem⌘d⌘lsk⇢ch usedlostí byly vystav⌘ny rovn⌘ men í chalupy i domky na minimálních pozemcích.
Chalupami a domky se postupn⌘ zapl◆ovala v⇢chodní pi ka ostrohu a svah ji ní expozice pod návsí (provozování
ivností a emesel). Dal í t⌘ i t⌘ stavebního rozvoje je orientováno do západního sektoru podél stávajících cest.
Charakter této zástavby je r⇡zn⇢ tj. od hospodá sk⇢ch usedlostí s podéln⇢mi parcelami a po domky i chalupy
s p eva ující funkcí obytnou. Ne ⌫astn⌘ zvolená lokalizace areálu ivo i né v⇢roby zem⌘d⌘lského dru stva vyplnila
prostorovou cezuru mezi p⇡vodním jádrem obce a novodobou parcelací. Areál se tak dostává do t⌘ i t⌘ vsi a jeho
poloha v⇢razn⌘ omezuje mo nosti jejího logického stavebního rozvoje.
K Evani nále í osamocená zahrádká ská kolonie. Tato kolonie byla lokalizována na p íkr⇢ svah ve v⇢chodní
okrajové ásti katastru, rozparcelovan⇢ po spádnici a p ístupn⇢ z cest vedoucích k Poplz⇡m. K Evani nále í samota ml⇢n na Eva◆ském potoce dnes vyu íván zejména k rekrea ním ú el⇡m.
(Horka)
Jedná se o zástavbu n⌘kolika zem⌘d⌘lsk⇢ch usedlostí postupn⌘ dopln⌘n⇢ch v⇢m⌘nká sk⇢mi domky a
chalupami. Vzhledem k odlehlé poloze sídla - horní partie lesního komplexu ⌥ebína má v posledním období v⇢razn⌘
rekrea ní charakter. S tím souvisí i novodobá v⇢stavba drobn⇢ch staveb individuální rekreace do okrajov⇢ch poloh
sídla.
Funk ní uspo ádání území - sou asn⇢ stav
Eva◆ plní funkci obytnou a rekrea ní (chalupa ení, zahrádka ení, chata ení), okrajov⌘ funkci v⇢roby a slu eb
s dopl◆ujícím za ízením charakteru ob anské vybavenosti. Horka je sídlo s v⇢razn⌘ rekrea ním potenciálem bez
ob anské vybavenosti a z ejm⇢ch v⇢robních aktivit.
Návrh územního rozvoje - doporu ení pro v⇢stavbu
Územní rozvoj je navr en zejména v návaznosti na novodob⇢ typ zástavby. Proto v lokalitách, které svou
rozlohou umo ní skupinovou v⇢stavbu, je doporu eno zp⇡sob zástavby pod ídit okolní pravidelné zástavb⌘. Pro
lokality s p edpokládanou skupinovou v⇢stavbou (nad 2 rodinné domy) je doporu eno prov⌘ it prostorové vyu ití
území územní studií.
Územním plánem jsou navr eny funk ní a prostorové regulativy s ohledem na charakter, vyu ívání staveb,
jejich m⌘ ítko. Doporu en⇢m základním e ením staveb pro bydlení (a rekreaci) jsou domy obdélného p⇡dorysu
(ideální pom⌘r stran 2:1). St echy nad hlavními objekty by m⌘ly b⇢t tradi ní sedlové s doporu en⇢m sklonem 38°-45°.
Vn⌘j í hladké omítky by m⌘ly mít tlumenou barevnost.
ad d.1) Dopravní infrastruktura
⌥ir í dopravní vztahy:
Obec Eva◆ le í asi 20 km jihozápadn⌘ od m⌘sta Litom⌘ ice jako p irozeného v⇢znamného regionálního
centra ir ího území. Z hlediska ir ích dopravních vztah⇡ lze konstatovat, e obec je prakticky pln⌘ obsluhována
prost edky silni ní automobilové dopravy. Páte ní komunika ní trasou ir ího spádového území je trasa dálnice D8
procházející severn⌘ od obce ve vzdálenosti asi 10 km. Spádové území je k trase D8 p ipojeno v dálni ních
k i ovatkách Doksany a Litom⌘ ice na 35. a 45.km prost ednictvím silnic II/118, II/246 a II/247 a dal ích navazujících
silnic III. t ídy.
Nejbli í p ipojení k elezni ní doprav⌘ je v elezni ní stanici Libochovice, která je k i ovatkovou stanicí tratí
⇥D . 113 Lovosice – Most a . 095 Vra◆any - Libochovice. Ostatní dopravní obory nejsou ve vlastním e eném území
zastoupeny a ani do v⇢hledu nejsou p edpoklady pro jejich uplatn⌘ní.
Silni ní doprava:
Silni ní doprava je tedy jedin⇢m dopravním oborem, kter⇢ zaji ⌫uje p ímou dopravní obsluhu vlastního
e eného území. Páte ní trasou vlastního e eného katastrálního území je trasa silnice II/237 vedená od T ebenice na
silnici I/15 na jih do Libochovice a dále p es Eva◆ a Peruc k p ipojení na silnici I/7 v T ebízi. Do vlastního e eného
území silnice II/237 stoupá z údolí Oh e v pom⌘rn⌘ obtí n⇢ch parametrech p es obec Poplze. Stále ve stoupání
pokra uje trasa ji ve vcelku p ijateln⇢ch parametrech a k lokálnímu vrcholu trasy v centrální ásti obce. Dále
pokra uje trasa silnice II/237 ve vcelku p ijateln⇢ch parametrech v náhorní poloze jihozápadním sm⌘rem k Peruci.
Trasu silnice II/237 je pro návrhové období t eba pova ovat za stabilizovanou (v rámci b⌘ né silni ní údr by budou
provád⌘ny pouze místní opravy, bude zaji ⌫ováno uvoln⌘ní rozhledov⇢ch polí v trase i k i ovatkách a í kové
uspo ádání pr⇡jezdního pr⇡ ezu bude postupn⌘ upravováno pro vedení minimální silni ní kategorie S 7,5/70).
P i v⇢jezdu ze zastav⌘ného území obce se od hlavní trasy silnice II/237 odpojuje sm⌘rem na jih do
⇥ernochova silnice III/23744. Trasa silnice III/23744 je vedena ve vcelku dobr⇢ch parametrech a je t eba ji pova ovat
za dlouhodob⌘ stabilizovanou.
P i západní hranici katastrálního území, se od hlavní trasy silnice II/237 odpojuje sm⌘rem na sever do osady
Horka silnice III/23743, trasa silnice je vedena v dobr⇢ch parametrech a je pova ována za dlouhodob⌘ stabilizovanou.
Místní a ú elové komunikace:
Pr⇡jezdní úsek silnice II/237 je tedy páte ní trasou celého e eného území, na kterou jsou p ipojeny místní a
ú elové komunikace zp ístup◆ující ásti obce a jednotlivé objekty a jednotlivé obhospoda ované pozemky a plochy.
Komunika ní systém je v podstat⌘ mo no pova ovat za stabilizovan⇢. Návrh respektuje sou asné uspo ádání systému,
kter⇢ bude pouze místn⌘ dopl◆ován pro pot ebu komunika ního p ipojení navrhovan⇢ch lokalit pro zástavbu.
Nov⌘ navrhovaná lokalita zástavby rodinn⇢mi domky v západním sektoru obce - zastavitelná plocha Z 4
bude zp ístupn⌘na novou obslu nou komunikací (p edpoklad kategorijní typ MO7/30 s oboustrann⇢m chodníkem).
Ostatní zastavitelné plochy obce budou komunika n⌘ zp ístupn⌘ny z ízením nového sjezdu p ipojující pozemek na
stávající p ilehlou komunikaci.
Dal í za ízení pro automobilovou dopravu:
S ohledem na v⇢lu n⌘ individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel nep edstavuje
v e eném území vá n⌘j í problém. Tyto pot eby jsou pokr⇢vány v rámci vlastních objekt⇡ a pozemk⇡ nebo v krátké
p ímé vazb⌘ na n⌘.
P i realizaci nov⌘ navrhovan⇢ch objekt⇡ je t eba po ítat se zaji t⌘ním po adovan⇢ch po t⇡ stání, dle
skute n⌘ navrhovan⇢ch kapacit objektu, v rámci vlastního pozemku a to ji od úvodních fází p ípravné dokumentace.
Vlsouladu slvyhlá kou MMR ⇥R . 501/2006 Sb., o obecn⇢ch po adavcích na vyu ívání území, §20, odst. (5)
budou stavební pozemky pro RD vymezeny tak, e odstavná a parkovací stání pro pokrytí pot eb p íslu ného
rodinného domu na za ízení dopravy vlklidu budou vy e ena vlrozsahu p íslu n⇢ch ustanovení ⇥SN 73 6110
Projektování místních komunikací. Ve smyslu t⌘chto ustanovení musí b⇢t pro ka d⇢ byt rodinného domu o velikosti
do 100m2 celkové plochy navr eno jedno odstavné stání, pro ka d⇢ byt rodinného domu o velikosti nad 100m2
celkové plochy budou navr ena dv⌘ odstavná stání a dále pak nejmén⌘ jedno parkovací stání na vlastním pozemku
rodinného domu.
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Pro pot eby parkování u h bitova je navr eno z ízení zatravn⌘n⇢ch parkovacích stání situovan⇢ch kolmo k
h bitovní zdi. Na tato stání se bude zají d⌘t z roz í ené trasy stávající místní komunikace probíhající kolem h bitova ve
sm⌘ru na osadu Horka.
Pro pot eby parkování u zahrádká ské kolonie je navr eno z ízení parkovi t⌘ (n⌘kolika zatravn⌘n⇢ch
parkovacích stání) v rámci lokality P 2.
Nejbli í erpací stanice pohonn⇢ch hmot jsou situovány v návaznosti na páte ní trasu silnice II/246
v Libochovicích. Kompletní servisní slu by jsou k dispozici v nedalek⇢ch Lovosicích i Litom⌘ icích.
Zna ené turistické a cyklistické trasy:
Pom⌘rn⌘ kvalitní nenaru ené krajinné prost edí, v n⌘m je katastrální území obce Eva◆ situováno, nabízí
adu p íle itostí pro turistické a rekrea ní aktivity prakticky v ka dém ro ním období. Pro p⌘ í turistiku je k dispozici
zna ená “modrá” turistická trasa (sm⌘r Libochovice - Horka -Chrastín - Peruc). Trasa je v rámci e eného území
vedena p evá n⌘ po lesních cestách do osady Horka a dále po silnici III/23743.
Mírn⌘ zvln⌘n⇢ charakter území a relativn⌘ ni í intenzity silni ní automobilové dopravy (kap. c.4.12)
p edstavují vcelku p íznivé faktory pro v⌘t í rozvoj cyklistické dopravy a to p edev ím pro cesty na krátké vzdálenosti v
obci a blízkém okolí a také pro v poslední dob⌘ stále oblíben⌘j í cykloturistiku. Územním plánem je navr eno
zapojení stávající komunika ní sít⌘ do sít⌘ zna en⇢ch cyklotras (v návaznosti na stávající cyklotrasu . 30 Louny-Peruc
a plánovanou cyklistickou stezku Oh e). Trasa je vedena ve sm⌘ru od Poplz po tzv. staré libochovické cest⌘ do
centrální ásti obce a pokra uje v⇢chodním sm⌘rem podél h bitova do osady Horka a dále po lesní cest⌘ sm⌘rem na
Levousy.
Obsluha území prost edky hromadné dopravy:
Obsluha prost edky hromadné dopravy je realizována pravidelnou ve ejnou autobusovou dopravou, v
sou asné dob⌘ na pravidelné místní lince 552666 Libochovice - Eva - Horka (p epravce ⇥SAD Slan⇢ a.s.). Zastávka
pravidelné autobusové dopravy je situována p i pr⇡jezdním úseku silnice II/237 v centrální ásti obce Eva◆. Prakticky
celé zastav⌘né území obce je pokryto v 500 metrové docházkové vzdálenosti co p edstavuje asi 7-8 minutovou
docházkovou dobu. V osad⌘ Horka se autobus otá í (zastávka BUS je umíst⌘na v centrální ásti osady).
Organizace autobusové dopravy je vyhovující.
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma:
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném zn⌘ní, a v souladu s vyhlá kou . 104/1997 Sb., v platném zn⌘ní, spl◆ovat po adavky ⇥SN 73
6110 Projektování místních komunikací, v etn⌘ p ipojení navr en⇢ch komunikací na stávající komunikace dle ⇥SN 73
6102.
Ve vlastní e eném území se v souladu se zákonem . 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, uplat◆uje
mimo zastav⌘né území obce ochranné pásmo silnice II. a III. t ídy vedené ve vzdálenosti 15 m po obou stranách od
osy vozovky.
ad d.2) Technická infrastruktura
⌃e ené území je zahrnuto do zpracovaného Plánu rozvoje vodovod⇡ a kanalizací Ústeckého kraje, kter⇢ je
územním plánem zohledn⌘n. Zdroje po ární vody a nouzové zásobování pitnou a u itkovou vodou je popsáno v
kapitole Obrana státu, po ární a civilní ochrana.
Vodní hospodá ství - likvidace de ⌫ov⇢ch odpadních vod :
Srá kové odpadní vody jsou v zastav⌘n⇢ch územích zvládány následovn⌘: u jednotliv⇢ch nemovitostí
s pou itím vsaku nebo akumula ních prvk⇡ (s následn⇢m vyu íváním nap . pro zavla ování zelen⌘). Nevsáknuté
srá kové vody, zejména z komunikací, jsou odvád⌘ny do nejbli ího recipientu z p evá né ásti systémem p íkop⇡,
struh a propustk⇡. Dále jsou v Evani zbudovány dva krat í úseky de ⌫ové oddílné kanalizace z betonov⇢ch trub. Úsek v
délce cca 150 m (DN 500) je veden podél komunikace II. t ídy a je vyúst⌘n do rigolu pod silni ním t⌘lesem.
Kanalizace je pln⌘ funk ní za p edpokladu pravidelné údr by propustku této kanalizace pod silni ním t⌘lesem.
De ⌫ové vody z návsi jsou svedeny do nov⌘ zbudovaného úseku v délce cca 350 m (DN 300), kter⇢ je vyúst⌘n do
odvod◆ovacího rigolu (p ítok Eva◆ského potoka). Sou asn⌘ s realizací tohoto úseku de ⌫ové oddílné kanalizace bylo
prohloubeno a vy i t⌘no koryto tohoto p ítoku. V ásti Horka jsou de ⌫ové vody dovád⌘ny pomocí p íkop⇡, struh a
propustk⇡ nebo jsou vsakovány do terénu.
Nová zástavba musí b⇢t navr ena tak, aby nebyly zhor eny odtokové pom⌘ry v území. De ⌫ové vody budou v
maximální mo né mí e likvidovány na míst⌘ jejich vzniku (tj. plo n⇢m vsakováním, vsakováním prost ednictvím struh,
odvod◆ovacích p íkop⇡, vsakovacích jímek apod.). Pokud pom⌘ry podlo í neumo ◆ují vsakování - srá kovou vodu
odvád⌘t prost ednictvím otev en⇢ch odvod◆ovacích p íkop⇡. P ednostn⌘ by m⌘ly b⇢t srá kové vody zadr ovány (nap .
v p íkopech, retencích, terénních prohlubních) a následn⌘ zasakovány.
Vodní hospodá ství - likvidace spla kov⇢ch odpadních vod:
V Evani v etn⌘ osady Horka jsou spla kové odpadní vody zachycovány v bezodtokov⇢ch jímkách, odkud jsou
oficiáln⌘ vyvá eny k likvidaci na zem⌘d⌘lsky vyu ívané pozemky. ⇥asto se v ak vyskytují nekorektní potrubní p epady
t⌘chto za ízení zaúst⌘né do de ⌫ové kanalizace.
Navr ené e ení:
I nadále budou spla kové odpadní vody zadr ovány v bezodtok⇢ch jímkách (po jejich rekonstrukci) s
následn⇢m odvozem k likvidaci (⇥OV Libochovice), p ípadn⌘ po vy i t⌘ní v domovních ⇥OV následn⌘ vypou t⌘ny do
de ⌫ové kanalizace i recipient⇡. Stejné e ení problematiky odpadních vod je navr eno i v místní ásti Horka a na
samotách.
Likvidace odpadních vod (u ve ker⇢ch investi ních staveb) musí b⇢t e ena v souladu se zákonem .
254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími p edpisy (vypou t⌘ní odpadních vod z t⌘chto objekt⇡ musí spl◆ovat
po adavky na ízení vlády ⇥R . 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne i t⌘ní povrchov⇢ch vod a
odpadních vod, nále itostech povolení k vypou t⌘ní odpadních vod do vod povrchov⇢ch a do kanalizací a o citliv⇢ch
oblastech).
Ochranná pásma kanaliza ních za ízení:
Ochranná pásma kanaliza ních za ízení se ur ují dle ⇥SN 75 6081 (TNV 75 6011) “Hygienická ochrana
prost edí kolem kanaliza ních za ízení“ z roku 1996 a dle zákona íslo 274/2001 Sb., o ve ejn⇢ch vodovodech a
kanalizacích.
Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m
Vodní hospodá ství - zásobování pitnou a u itkovou vodou:
Obec Eva◆ (270 - 300 m n.m.) a v etn⌘ osady Horka (270 - 301 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z
díl ího skupinového vodovodu Libochovice. Zdrojem vody je úpravna vody Brníkov s akumulací pro v⌘tev sm⌘ ující do
této lokality p edstavované v⌘ ov⇢m vodojemem Podbradec o objemu 200 m3. Do obce Eva◆ je voda p ivád⌘na
potrubím DN 100 mm do erpací stanice Eva◆. P es distribu ní sí⌫ v Evani je voda erpána adem DN 125 mm do
vodojemu za spot ebi t⌘m VDJ Eva◆-Horka o objemu 100 m3 (úrove◆ min./max. hladiny vody: 305,07 m n.m./308,78
m n.m.). Z vodojemu je také zásobována adem DN 125 mm osada Horka. Rozvodná sí⌫ pokr⇢vá celé zastav⌘né území
obce (Eva◆, Horka) v etn⌘ v⇢robních provoz⇡ (areál⇡).
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Kvalita vody ve ve ejném vodovodu musí odpovídat po adavk⇡m vyhl. MZ . 252/2004 Sb., kterou se
stanoví po adavky na kvalitu pitné vody a rozsah a etnost její kontroly. Ve ejné studny se budou pou ívat nadále
v⇢hradn⌘ pro odb⌘r u itkové vody (kvalita vody neodpovídá po adavk⇡m vyhlá ky MZ ⇥R).
Navr ené e ení:
Oba sídelní útvary budou i nadále zásobovány pitnou vodou stávajícím zp⇡sobem (pozn.: V PRVaK
Ústeckého kraje je navrhována postupná rekonstrukce stávající vodovodní sít⌘). V p ípad⌘ nedostate né tlakové v⇢ ky
ve v⇢ e polo ené ásti obce je nutné pro horní tlakové pásmo vodovodní sít⌘ osadit AT stanici.
Distribu ní vodovodní ady ve ejného vodovodu budou roz í eny do lokalit navrhované zástavby.
Základní bilance pot eby pitné vody (p edpokládané standardní vybavení a statistické obsazenosti 2,6 obyv./1 b.j. pro sou asn⇢ stav,
návrh 68 EO) je stanovená dle p ílohy .12 vyhl. 428/2001 Sb., sou asn⌘ jde o hodnoty produkce spla kov⇢ch odpadních vod:
Sou asn⇢ stav (Eva◆+Horka):
______________________________________________________________________________________________________________________
druh objekt⇡/aktivit resp. druh
sm⌘rné íslo ro ní
po et m⌘rn⇢ch
ro ní pot eba
pot eby vody
pot eby vody
jednotek
vody
______________________________________________________________________________________________________________________
byty Eva◆ (m3/rok na obyvatele bytu)
56
249 obyv.
13.944,0
byty Horka (m3/rok na obyvatele bytu)
56
31 obyv.
1.736,0
provozovny Eva◆
50,0
6 (odhad)
300,0
(m3/rok na zam⌘stnance)
20,0
6 (odhad)
120,0
celkem (m3/rok)
16.100,0
pr⇡m⌘rná denní pot eba vody
Qd
44,11 (m3/den)
maximální denní pot eba vody
kd = 1,5
Qmax d (Qd x kd)
66,17 (m3/den)
maximální hodinová pot eba vody
kh = 1,8
Qmax h (Qmax d x kh)
1,38 (l/s)
Návrh:
______________________________________________________________________________________________________________________
druh objekt⇡/aktivit resp. druh
sm⌘rné íslo ro ní
po et m⌘rn⇢ch
ro ní pot eba
pot eby vody
pot eby vody
jednotek
vody
______________________________________________________________________________________________________________________
byty Eva◆ (m3/rok na obyvatele)
65,0
68 obyv.
4.420,0
návrh celkem (m3/rok)
20.520,0
pr⇡m⌘rná denní pot eba vody (návrh)
Qd
56,22(m3/den)
maximální denní pot eba vody
kd = 1,5
Qmax d (Qd x kd)
84,33(m3/den)
maximální hodinová pot eba vody
kh = 1,8
Qmax h (Qmax d x kh)
1,75 (l/s)

Ochranná pásma vodárensk⇢ch za ízení se ur ují dle zákona íslo 274/2001 Sb., o ve ejn⇢ch vodovodech a
kanalizacích.
Ochranné pásmo erpací stanice iní min. 10 m, v tomto konkrétním p ípad⌘ je uplatn⌘no ir í ochranné
pásmo vymezené hranicí pozemku . 150.
Pro vodojem je stanoveno ochranné pásmo I. stupn⌘ vymezené hranicí pozemku . 526/2.
Ochranné pásmo vodního zdroje dle p íslu ného rozhodnutí vodoprávního orgánu je vyzna eno v mapové
p íloze.
Ochranné pásmo vodovodních ad⇡ (do DN 500)…………….……………….1,5 m
Vytáp⌘ní
Plynofikace obce není navr ena. Vytáp⌘ní objekt⇡, které vytvá í nejvy í nároky na zásobování energiemi
p edev ím v zimním období, je zabezpe ováno p evá n⌘ spalováním tuh⇢ch paliv v lokálních topeni tích (pou ívány
zejména kotle na d evo, uhlí), áste n⌘ je kryto u itím elektrické energie (el. p ímotopy) i lokálními zásobníky plynu
(propan - butan).
S postupnou obnovou bytového fondu je mo no po ítat s investicemi do zateplování objekt⇡, které se
mohou p ízniv⌘ odrazit v bilanci spot eby energií na vytáp⌘ní. U nov⇢ch staveb je doporu eno vyu ít alternativních
energetick⇢ch zdroj⇡ (nap . tepelná erpadla, termická solární za ízení). Je doporu eno (v rámci programu ozdrav⌘ní
ovzdu í) územní studií prov⌘ it mo nosti vyu ití centrálních zdroj⇡ tepla (energetické zdroje ve vlastnictví obce).
Zásobování elektrickou energií:
Z energetického hlediska má elektrická energie v obci dominantní úlohu.
Páte í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV sm⌘rované do dvou hlavních distribu ních
trafostanic umíst⌘n⇢ch v obci Eva◆ a do jedné trafostanice lokalizované v Horce. Trafostanice jsou ve vlastnictví S⇥E
a.s., D⌘ ín. Kabelové podzemní vedení VN 22 kV v rámci e eného území není realizováno.
V devadesát⇢ch letech prob⌘hla rekonstrukce el. vedení NN, rozvody byly v p evá né ásti sídel Eva◆
a Horka provedeny v podzemních kabelov⇢ch trasách. Paraleln⌘ s rozvody NN byla v obci obnovena té sí⌫ ve ejného
osv⌘tlení. Rozvodn⇢ systém NN a jeho kapacitu (v etn⌘ rezerv) je celkov⌘ mo né pova ovat za dosta ující.
Popis distribu ních trafostanic stávajících (podklad 17):
Napájecí uzel: v sou asnosti rozvodna a trafostanice 110 kV/22 kV Libochovice
distribu ní trafostanice
typ trafostanice
v⇢kon instalovan⇢ v⇢kon max. mo n⇢
název/inventární íslo
kVA
(po úprav⌘ TS) kVA
Obec a ZD / 0190001
p íhradová
2x400
2x400
U h bitova /0190002
betonová,
1x250
400
dvousloupová
Horka /0230001
p íhradová
1x100
2x400
Navr ené e ení:
V lokalit⌘ Z 5 je navr ena p elo ka ásti koncového vedení VN 22 kV v délce cca 250 m do nové, v⇡ i této
lokalit⌘, okrajové polohy (uvoln⌘ní plochy pro zástavbu). Je navr ena nová trafostanice (ozn. VT 1). Délka nového
vedení VN 22 kV je cca 190 m (ozn. VT 2). .
Po adavky na zv⇢ ení el. p íkon⇡, pop . nové el. odb⌘ry budou dále e eny postupn⌘ p evá n⌘ posílením
stávajících sítí NN a úpravou stávajících trafostanic (v⇢m⌘na transformátoru, rozvad⌘ e).
U návrhov⇢ch lokalit bude e eno p ipojení staveb v⇢hradn⌘ podzemní kabelovou trasou NN. Dále je
doporu eno, aby venkovní rozvody NN v zastav⌘ném území obce byly postupn⌘ nahrazovány kabelov⇢mi
v podzemní trase (jedná se o pom⌘rn⌘ krátk⇢ úsek u Eva◆ky).
Pro navr ené lokality zástavby budou stanoveny nároky resp. pot ebné kapacity v úrovni územního ízení
jednotliv⇢ch projekt⇡.
Ochranná pásma elektrick⇢ch za ízení:
⌥í ka ochrann⇢ch pásem rozvodn⇢ch za ízení z izovan⇢ch po 31.12. 1994 je dána energetick⇢m zákonem
. 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl⇢mi rovinami veden⇢mi po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi e (u kabelov⇢ch vedení od krajního kabelu) na
ka dou stranu; v závorce jsou uvád⌘ny hodnoty dle zák. . 458/2000 Sb. pro nová za ízení:
· u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)……… 7 m
· u kabelov⇢ch vedení (do 52 kV)…..………… 1 m
· u el. stanic (do 52 kV)………………………. 7 m
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.u el. stanice kompaktních a zd⌘n⇢ch (do 52 kV) .....................................2 m od obrys⇡ stanice.
V p ípad⌘ zájmového území zde ve kerá d íve instalovaná za ízení (venkovní vedení VN 22 kV a distribu ní
trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka dou stranu dle zák. .79/1957 a provád⌘cích p edpis⇡ .80/1957. ⇥EZDistribuce, a.s. sou asn⌘ po aduje zachovat voln⇢ pr⇡jezdn⇢ (neoplocen⇢, bez p eká ek) pruh pod vedením VN
22 kV.
Telekomunikace a radiokomunikace:
Dálková telekomunika ní sí⌫ (podklad 39):
Okrajovou ástí e eného území (JZ) prochází dálkov⇢ metalick⇢ telekomunika ní kabel Zálu í u Mostu Kralupy nad Vltavou.
Místní telekomunika ní sí⌫:
Místní telekomunika ní sí⌫ v obci je p ipojena k uzlovému telekomunika nímu obvodu Lovosice, kter⇢ je
sou ástí tranzitního obvodu Ústí nad Labem. Telekomunika ní slu by jsou zaji t⌘ny prost ednictvím spole nosti
Telefónica O2, a.s.
Místní telekomunika ní sí⌫ Eva◆, Horka nebyla doposud kabelizována do podzemních tras. Rozvody jsou
pouze venkovní. Správce sít⌘ informace o trasování tohoto vedení neposkytl.
Jsou p ípustná tato nová za ízení: - p ipojení nov⇢ch objekt⇡ (a dal ích dosud neobslou en⇢ch
objekt⇡) na stávající místní telekomunika ní sí⌫ (trasování kabel⇡ místní telekomunika ní sít⌘ není konkrétn⌘
specifikováno)
Sí⌫ VO a MR:
V podstatné ásti obce je realizována sí⌫ VO (ve ejného osv⌘tlení) a MR (místního rozhlasu), p evá n⌘
paraleln⌘ s rozvody NN v podzemní trase. Tyto sít⌘ budou rozvinuty i do návrhov⇢ch (rozvojov⇢ch) ploch.
Ochranná pásma telekomunika ních za ízení:
Ochranná pásma jsou dána zákonem . 151/2000 Sb., resp. zákonem .127/2005 Sb., o elektronick⇢ch komunikacích.
U telekomunika ních za ízení pak iní v p ípad⌘:
- kabelového vedení p ístupové sít⌘ voln⌘ ulo eného 1,5 m na ob⌘ strany od krajních kabel⇡
- kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⇢kopové r⇢hy
- kabel⇡ transportní sít⌘ ochranné pásmo stanovuje O2 – Telefónica a..s. – Provoz p enosové techniky
(provozovatel).
Prostorová koordinace vedení technického vybavení:
Cílem koordinace v úrovni koncep ního e ení je p edvídat a p edcházet v em potenciálním vá n⇢m
konflikt⇡m a st et⇡m zájm⇡. Rozumí se nejen st et⇡m prostorov⇢m, ale i mo n⇢m disproporcím v objektivn⌘
existujících vztazích a v u it⇢ch rozhodovacích postupech. V⇢znamná je nap . koordinace in en⇢rsk⇢ch sítí ve vazb⌘ na
pozemní komunikace, p ípadn⌘ na jiné mo né p eká ky a vzájemná koordinace jednotliv⇢ch druh⇡ in en⇢rsk⇢ch sítí.
Optimálním e ením se dnes jeví u ití r⇡zn⇢ch typ⇡ sdru en⇢ch tras, nap . univerzálních multikanál⇡ apod. V
p ípadech pou ití klasického zp⇡sobu ukládání lze rovn⌘ p ipomenout nezbytnost v asného osazení ochrann⇢ch
konstrukcí pro k í ení tras in en⇢rsk⇢ch sítí s komunikacemi a v asnou p ípravu dopravn⌘ in en⇢rsk⇢ch opat ení pro
realizaci jednotliv⇢ch zám⌘r⇡.
Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení v prostoru místních komunikací musí odpovídat normov⇢m
podmínkám ⇥SN 73 6005.
ad d.3) Ob anské vybavení - sou asn⌫ stav
Ob anské vybavení tvo í stavby, za ízení a pozemky slou ící pro vzd⌘lávání a v⇢chovu, sociální slu by a pé i
o rodinu, zdravotní slu by, kulturu, ve ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Do stávajících ploch ob anského vybavení ve ejné infrastruktury jsou zahrnuty (ve smyslu §2 odst. (1)
písm. k3 stavebního zákona):
Obecní ú ad s ordinací praktického léka e.
Kaple sv. Josefa na návsi.
Víceú elové h i t⌘ v jihozápadní okrajové poloze sídla.
Areál koupali t⌘ s h i t⌘m na plá ov⇢ volejbal.
Po ární zbrojnice.
Ve ejné poh ebi t⌘.
V objektu b⇢valé koly (Eva◆ka) je zpracován zám⌘r na zbudování Venkovského centra
celo ivotního vzd⌘lávání s mo ností p echodného ubytování.
(pozn.: Archiv ⇥VUT Praha je zahrnut do ploch smí en⇢ch obytn⇢ch - venkovsk⇢ch.)
Do stávajících ploch ob anského vybavení (ob . vybavenost komer ního typu) jsou zahrnuty:
Hostinec “ U ⌥varh⇡” (v⇢ ep, sál pro spole enské vyu ití - cca 150 míst).
Obchod (Koloniál u ⌥varh⇡).
ad d.5) Nakládání s odpady
Zne kod◆ování odpad⇡:
Systém shroma ✏ování, sb⌘ru, p epravy, t íd⌘ní, vyu ívání a odstra◆ování komunálních odpad⇡ a systém
nakládání se stavebním odpadem vypl⇢vá z obecn⌘ závazné vyhlá ky obce.
Skládky, sb⌘rn⇢ dv⇡r:
V e eném území není v sou asnosti ádná evidovaná skládka.
Prostor b⇢valé obecní skládky na ji ním okraji sídla Eva◆ vyu ívá obec jako sb⌘rn⇢ dv⇡r pro objemné odpady
a separování odpad⇡ - plasty, elezo, stavební suti a v⇢kopové zeminy. Kontejnery ze sb⌘rného dvora jsou vyvá eny
na ízenou skládku.

ad e) Koncepce uspo◆ádání krajiny
ad e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Nad◆azen⌫ systém ÚSES
Dle ÚP VÚC okresu Litom⌘ ice spadá do e eného území (k.ú. Horka u Libochovic) regionální biocentrum
⌥ebín - RBC 30. Jedná se o rozsáhl⇢ lesní komplex na pravém b ehu eky Oh e na rozhraní lounského a litom⌘ ického
okresu. Do e eného území spadá ást RBC zahrnující p evá n⌘ lesní pozemky v k.ú. Horka u Libochovic.
Návaznost R - ÚSES je z ejmá z v⇢kresu A - ir í vztahy.
Lokální systém ÚSES, zele✓
Podle zákona .114/1992 Sb. se ochrana p írody a krajiny zaji ⌫uje dále ochranou a vytvo ením
územních systém⇡ ekologické stability (ÚSES) krajiny. Ty p edstavují ú elové propojení ekologicky stabilních ástí
krajiny do funk ního celku s cílem zachovat biodiverzitu p írodních ekosystém⇡ a stabiliza n⌘ p⇡sobit na okolní
antropicky naru enou krajinu.
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Územní systém ekologické stability je tedy p edpokladem záchrany genofondu rostlin, ivo ich⇡
i cel⇢ch ekosystém⇡ a zárove◆ nezbytn⇢m v⇢chodiskem pro ozdrav⌘ní krajinného prost edí a uchování v ech jeho
u ite n⇢ch funkcí.
Navr en⇢ lokální územní systém ekologické stability:
Do územního plánu je zapracován generel ÚSES podrobn⌘ zpracovan⇢ pro ir í spádové území Lovosicka
(Ing. Rothbauer). P i vymezení ÚSES byla zaji t⌘na návaznost ÚSES p es hranice e eného území dle podkladu
územního plánu sousední obce Peruc (okres Louny).
Funk ní lokální biocentrum - LBC 1 je roz í eno do rozsahu navrhovaného ZCHÚ Eva◆ská rokle - viz. v⇢ e.
V zem⌘d⌘lské krajin⌘ (v návaznosti na stávající maloplo n⇢ lesní fragment) je k zalo ení navr eno lokální
biocentrum K Horkám - LBC 26.
Dále jsou v území navr eny lokální biokoridory (LBK p, LBK r). LBK r je z ásti funk ní. Tyto biokoridory jsou
propojovacími prvky jednotliv⇢ch biocenter.
Navr ené liniové prvky lokálních biokoridor⇡ LBKp, LBKr a LBKr. budou mít zejména krajinotvorn⇢
a p⇡doochrann⇢ v⇢znam (protierozní ú inky).
Podrobn⇢ popis skladebn⇢ch prvk⇡ ÚSES v etn⌘ navr en⇢ch opat ení je za azen do grafické p ílohy .2. V
tabulkové ásti se nevyskytuje zmínka o navr eném propojovacím biokoridoru sm⌘ ovan⇢ na Podbradeck⇢ remízek
(k.ú. Brníkov). Tento lokální biokoridor v délce cca 300 m (v e eném území) s pracovním ozna ením LBK r. má
stejné parametry jako biokoridor LBK p.
Zele◆ - sou asn⇢ stav:
Krom⌘ pozemk⇡ ur en⇢ch k pln⌘ní lesa (viz. p edchozí) se stromové i ke ové patro zelen⌘ vyskytuje
zejména na ásti katastráln⌘ evidovan⇢ch ostatních ploch v extravilánu a intravilánu (zde áste n⌘ i ve form⌘ ve ejné
zelen⌘ nap . zd⇡razn⌘ní návesního prostoru). V⇢znamn⇢ je rovn⌘ vegeta ní pás venkovsk⇢ch zahrad, i ojedin⌘lé
prvky liniové zelen⌘ podél komunikací.
Liniová zele◆:
Návrhem ÚP jsou vymezena dal í opat ení v krajin⌘ (zm⌘ny vyu ití území nestavební povahy) posilující
zejména ekologickou stabilitu území. Jedná se o pásy doprovodné liniové zelen⌘ podél cestní sít⌘. V grafické p íloze
prvky ozna eny jako N1 Funk ní vyu ití - plochy smí ené nezastav⌘ného území (NS).
ad e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p◆ed povodn⇣mi
V⇢m⌘ra katastráln⌘ evidovan⇢ch vodních ploch v e eném území iní celkem 0,6933 ha (podklad 7).
V k.ú. Horka u Libochovic nejsou katastráln⌘ evidovány ádné vodní plochy. Nové vodní plochy nejsou územním
plánem navrhovány.
Vodní toky, hydrologické podmínky a parametry:
Jedin⇢m v⇢razn⇢m odvod◆ovacím prvkem v katastrálním území Eva◆ je Eva◆sk⇢ potok, s navazujícími p ítoky
charakteru “ob asné” vodote e (odvod◆ovací rigoly). Eva◆sk⇢ potok (vodní plocha katastráln⌘ evidovaná) za íná pod
v⇢tokem z místní víceú elové vodní nádr e. Nad nádr í má charakter pouze ob asné vodote e (v dob⌘ p ívalového
de t⌘).
Horní ást potoka (pod v⇢tokem z nádr e) je z p evá né ásti zatrubn⌘na. ⇥ást trvalého pr⇡toku byla
p evedena do vybudovaného koryta podél místní cesty, které je zaúst⌘no do p⇡vodního koryta pod zahradou parc. .
131/2. Eva◆sk⇢ potok je drobn⇢ vodní tok a je ve správ⌘ ZVHS - Pracovi t⌘ Litom⌘ ice.
Podstatná ást k.ú. Horka u Libochovic je odvod◆ována rigolem situovan⇢m na zalesn⌘n⇢ch pozemcích
(str ).
⌃e ené území spadá do esti díl ích povodí (v e povodí Oh e):
hydrologické po adí 1 - 13 - 04 - 040 (v⌘t ina katastrálního území Eva◆) - Eva◆sk⇢ potok
hydrologické po adí 1 - 13 - 04 - 050/2 (ji ní okrajová ást katastrálního území Eva◆)
hydrologické po adí 1 - 13 - 04 - 050/3 (jihov⇢chodní okrajová ást katastrálního území Eva◆)
hydrologické po adí 1 - 13 - 04 - 028 (jihozápadní okrajová ást katastrálního území Eva◆ a
katastrálního území Horka u Libochovic)
hydrologické po adí 1 - 13 - 04 - 037 (v⌘t ina katastrálního území Horka u Libochovic)
hydrologické po adí 1 - 13 - 04 - 039 ( ást k.ú. Horka u Libochovic a ást k.ú. Eva◆)
Vodní díla:
Víceú elová vodní nádr 15x26 m, situovaná na poz. p. .90/7. Nádr je napájena vodou z jímacího
objektu poblí (d íve slou il pro pitné ú ely) a odvod◆ována do zatrubn⌘né ásti Eva◆ského potoka. Nádr slou í k
neorganizované rekreaci (koupání na vlastní nebezpe í) a pro po ární ú ely.
Rybník na poz. parcelách . 90/13 (236 m2) a 90/14 (213 m2) situovan⇢ na koryt⌘ Eva◆ského potoka
v soukrom⇢ch zahradách.
Um⌘lá víceú elová vodní nádr - poz. parc. 249/1(417 m2) situovaná Eva◆ském potoce nad b⇢val⇢m
ml⇢nem. Nádr slou í zejména svou akumula ní funkcí pro po ární ú ely.
Riziko povod◆ov⇢ch situací, ochrana území p ed záplavou:
Pro vodní tok v e eném území není stanoveno záplavové území. Eva◆sk⇢ potok je málo vodn⇢, trval⇢ pr⇡tok
p es vodní nádr se pohybuje v rozmezí vydatnosti vodního zdroje tj. min 1,06 l/s - max. 4,63l/s.
Podél koryt vodních tok⇡ (i katastráln⌘ neevidovan⇢ch) musí b⇢t zachováno volné nezastav⌘né území o í i
6 m od b ehové áry na ob⌘ strany. Dále je t eba permanentn⌘ istit a udr ovat problematická místa koryta vodního
toku (zejména horní úsek nad nádr í, dále úsek lokalizovan⇢ v privátních zahradách nad a pod nádr í), v místech
prostup⇡ pod komunikacemi (mostky) je t eba pravideln⌘ udr ovat resp. obnovovat kapacitu pr⇡to ného profilu.
Ochrana podzemních a povrchov⇢ch vod, zranitelné oblasti:
Ochranné pásmo vodního zdroje:
K ochran⌘ vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdroj⇡ bylo stanoveno pásmo hygienické
ochrany II. stupn⌘ (vn⌘j í) jímacího území M ené-lázn⌘ -Budyn⌘ n. Oh í (6/1983), které zasahuje podstatnou ást
e eného území v etn⌘ návrhov⇢ch rozvojov⇢ch lokalit .
Pro jímací objekt na ji ním okraji Evan⌘ (pramenní jímka a zá ezy) bylo stanoveno ochranné pásmo I.
stupn⌘ v rozsahu pozemk⇡ . 62,63 (stavební parcely - dnes v ak ji katastráln⌘ neevidované) a pozemku 720/4
(pozemek oplocen) a OP II. stupn⌘ (vnit ní ást), do kterého spadá v⌘t í ást zastav⌘ného území Evan⌘ (4/1985).
Tento zdroj se pro pitné ú ely nevyu ívá. Vodou se napou tí místní nádr . Spole nost S VK a.s. podniká v sou asnosti
kroky ke zru ení tohoto OP II. stupn⌘. V PHO I. a II. stupn⌘ musí b⇢t dodr eny zásady ochrany a hospoda ení dané
rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodá ství a zem⌘d⌘lství ONV Litom⌘ ice pod .j. Vod 2/7/1983.
V e eném území musí b⇢t spln⌘ny obecn⌘ platné podmínky vypl⇢vající zejména ze zák. . 254/2001
Sb., o vodách - resp. .20/2004Sb. a z vyhlá ky Ministerstva zem⌘d⌘lství ⇥R . 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam v⇢znamn⇢ch vodních tok⇡ a zp⇡sob provád⌘ní innosti související se správou vodních tok⇡.
Správce vodního toku m⇡ e p i v⇢konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn⌘ nutné a po p edchozím
projednání s vlastníky pozemk⇡, u ívat pozemk⇡ sousedících s korytem vodního toku (dle ustanovení § 49 zákona .
254/2001 Sb., o vodách v platném zn⌘ní) do 6 a 8 m od b ehové áry - dle v⇢znamu vodních tok⇡.
⌃e ené území je za azeno do zraniteln⇢ch oblastí ve smyslu na ízení vlády . 103/2003 Sb.
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ad e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
Dolní Pooh í, kam spadá e ené území, je oblastí zv⇢ eného v⇢znamu pro rekreaci. V blízkém dosahu od
e eného území jsou rozmíst⌘ny v⇢znamné cíle turistiky a rekreace (zámek v Peruci, státní zámek Libochovice, státní
hrad Hazmburk, státní hrad Budyn⌘ nad Oh í, M ené-lázn⌘ - láze◆ské rekrea ní centrum). Územím prochází zna ená
turistická trasa.
Územním plánem jsou stanoveny regulativy funk ního vyu ití území, umo ◆ující v rámci stabilizovan⇢ch i
rozvojov⇢ch území rozvoj drobného podnikání a slu eb. ↵ádoucí a p ípustn⇢ je rozvoj zejména v oblasti ubytovacích a
stravovacích slu eb, rodinné rekreace a agroturistiky, rozvoj dal ích slu eb souvisejících s cykloturistikou ap.
Územním plánem jsou navr eny úpravy vytvá ející mj. podmínky pro p⌘ í a cyklistickou pr⇡chodnost
územím. Pro rozvoj lokálního cestovního ruchu je proveden návrh místní cyklotrasy (v návaznosti na stávající
cyklotrasu . 30 Louny-Peruc a plánovanou cyklistickou stezku Oh e). Jsou navr eny úpravy související s rekultivací
místa a obnovou kaple poblí staré libochovické cesty, která je zárove◆ vyhlídkovou trasou.
ad e.7) Stanovení podmínek pro dob⌫vání nerost
Lo iska nerostn⇢ch surovin (podklad 9):
⌃e ené území se nachází mimo v⇢hradní lo iska u itkov⇢ch nerost⇡, chrán⌘ná lo isková území a dob⇢vací
prostory nerostn⇢ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr eny.
Poddolovaná území:
Dle podkladu 9) je v ak v zájmovém území evidováno toto poddolované území (ojedin⌘l⇢ rozsah):
id. .
název lokality
surovina
projevy
rozsah
rok
1823
Horka
nerudy
ojedin⌘lá
1984
Plochy poddolovan⇢ch území je mo no charakterizovat jako území s nep ízniv⇢mi in en⇢rsko-geologick⇢mi
pom⌘ry ve smyslu § 13 zákona .62/1988 Sb., v platném zn⌘ní. Oba sídelní útvary v etn⌘ návrhov⇢ch lokalit se
nacházejí mimo toto poddolované území.
Sesuvná území:
Dle podkladu 9) je v kat. území Horka u Libochovic zaznamenáno potenciální sesuvné území id. . 537 Horka (rok revize 1987, celkov⇢ rozsah sesuvu 300 x 700m - zasahuje e ené území pouze z ásti).
Sesuvná území je mo no charakterizovat jako území s nep ízniv⇢mi in en⇢rsko-geologick⇢mi pom⌘ry ve
smyslu § 13 zákona .62/1988 Sb. v platném zn⌘ní. V t⌘chto územích mohou orgány územního plánování vydat
územní rozhodnutí pouze s p edchozím souhlasem M↵P ⇥R nebo po spln⌘ní jím stanoven⇢ch podmínek.
Sesuvné území zasahuje ást str ovitého svahu lesního komplexu ⌥ebín. Oba sídelní útvary v etn⌘
návrhov⇢ch lokalit se nacházejí mimo toto sesuvné území.

d)

Limity vyu⇠ití území
Limity vyu ití území omezují, vylu ují, p ípadn⌘ podmi◆ují umís⌫ování staveb, vyu ití území a opat ení v
území. Limity jsou podrobn⌘ji popsány v díl ích kapitolách textové ásti. Na koordina ním v⇢kresu jsou zobrazeny jen
ty limity, které jsou graficky vyjád itelné.

-

d.1) Limity vyu⇠ití území stávající
(podrobn⌘ji v díl ích kapitolách)
Stávající (vstupní) limity vyu ití území vypl⇢vající z právních p edpis⇡ a správních rozhodnutí:
RBC ⌥ebín ( . 30),
p írodní park Dolní Pooh í,
v⇢znamn⇢mi krajinn⇢mi prvky jsou zde z hlediska územn⌘ vymeziteln⇢ch limit⇡ lesy, vodní toky, rybníky ,
hranice 50 m od okraje lesa,
PHO I. a II. stupn⌘ pro jímací území vodního zdroje Eva◆,
PHO II. stupn⌘ pro jímací území M ené-lázn⌘ - Budyn⌘ n. Oh í ,
⌃e ené území je za azeno do zraniteln⇢ch oblastí ve smyslu na ízení vlády . 103/2003 Sb.,
provozní pásmo pro údr bu vodních tok⇡,
OP ve ejného poh ebi t⌘,
Kulturní památky:
. 5 - 2026
- kaple sv. Josefa
. 5 - 2027
- socha Ecce Homo
OP (vn⌘j í) zámku Libochovice,
OP vodovodních ad⇡,
OP kanaliza ních stok,
OP vodárensk⇢ch za ízení,
OP nadzemního vedení VN a elektrick⇢ch stanic,
OP telekomunika ních kabel⇡,
OP silnic II. a III. t ídy.
OP mikrovlnn⇢ch spoj⇡ A⇥R
dal í omezení mající limitní charakter:
Na plochách zem⌘d⌘lského p⇡dního fondu jsou p⇡dy I. t ídy ochrany, p⇡dy v⇢razn⌘ sva ité a p⇡dy ohro ené
vodní erozí (Eva◆ská rokle).
Ojedin⌘l⇢ v⇢skyt poddolovan⇢ch a sesuvn⇢ch území (území s nep ízniv⇢mi in en⇢rskogeologick⇢mi pom⌘ry).
d.2) Limity vyu⇠ití území vypl⌫vající z navr⇠eného rozvoje
Limity vyu ití území vypl⇢vajícími z navr eného rozvoje obce jsou:
- návrh lokálního ÚSES,
- návrh ZCHÚ - PR Eva◆ská rokle v etn⌘ OP,
- ochranné pásmo ve ejného vodovodu a kanalizace,
- ochranné pásmo elektrorozvod⇡,
- ochranné pásmo telekomunika ních kabel⇡.

e)

Vyhodnocení vliv na udr⇠iteln⌫ rozvoj území (stanovisko k vyhodnocení vliv na P)
Zadání neobsahuje po adavek na zpracování vyhodnocení vliv⇡ na udr iteln⇢ rozvoj území, proto (dle § 50
zákona .183/2006 Sb.) vyhodnocení vliv⇡ na udr iteln⇢ rozvoj území není sou ástí návrhu územního plánu.
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Ze záv⌘ru zji ⌫ovacího ízení k návrhu zadání územního plánu Eva◆ podle § 10i zákona . 100/2001 Sb., o
posuzování vliv⇡ na ivotní prost edí, ve zn⌘ní zákona . 93/2004 Sb. vypl⇢vá, e dokumentaci není nutno posoudit z
hlediska vliv⇡ na ivotní prost edí (tzv. SEA).

f)

Vyhodnocení p◆edpokládan⌫ch d sledk navrhovaného ◆eení na zem⇣d⇣lsk⌫ p dní fond
f.1) Veobecné údaje o zem⇣d⇣lském p dním fondu v ◆eeném území
Charakteristika klimatick⌫ch podmínek
kód 1
symbol regionu
ozna ení regionu
suma teplot nad 10°C
pravd⌘p. such⇢ch veg. období
vláhová jistota
pr⇡m. ro ní teplota °C
ro ní úhrn srá ek (mm)

T1
tepl⇢, such⇢
2600 - 2800
40 - 60
0-2
8-9
< 500

Základní údaje
V⇢m⌘ry zem⌘d⌘lské p⇡dy (podklad 7):
kat. území
orná p.(ha)
zahrady(ha)
Eva◆
433,6514
12,7023
Horka u L.
73,8279
2,2820
celkem
507,4793
14,9843

ov. sady(ha)
5,2690
1,3312
6,6002

travní porosty (ha) celkem(ha)
18,4309
470,0536
0,9238
78,3649
19,3547
548,4185

Podíl zem⌘d⌘lské p⇡dy v k.ú. Eva◆ (513,7651ha) iní 91,49%, v⇢robní podoblast ⌃2 - ⌃epa ská 2. Podíl
zem⌘d⌘lské p⇡dy v k.ú. Horka u Libochovic (241,1314ha) iní 32,49%, v⇢robní podoblast ⌃3- ⌃epa ská 3.
Pozn.:
V e eném území není v sou asné dob⌘ zahájeno ízení o zpracování komplexních pozemkov⇢ch úprav ve
smyslu zákona . 139/2002 Sb. Pokud pozemkov⇢ ú ad zahájí ízení o zpracování KPÚ v tomto katastrálním území,
musí b⇢t územní plán ve smyslu platné legislativy respektován.
Charakteristika p d v ◆eeném území
01
10
19
37
41

00
01
04
11
16
44
46
51
54
78

Hlavní p⇡dní jednotka (HPJ):
⇥ernozem⌘ modální, ernozem⌘ karbonátové, na spra ích nebo karpatském fly i, p⇡dy st edn⌘ t⌘ ké, bez
skeletu, velmi hluboké, p evá n⌘ s p ízniv⇢m vodním re imem
Hn⌘dozemn⌘ modální v etn⌘ slab⌘ oglejen⇢ch na spra ích, st edn⌘ t⌘ ké s mírn⌘ t⌘ í spodinou, bez
skeletu, s p ízniv⇢mi vláhov⇢mi pom⌘ry a su í
Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrd⇢ch slínovcích nebo vápnit⇢ch svahov⇢ch
hlínách, st edn⌘ t⌘ ké a t⌘ ké, slab⌘ a st edn⌘ skeletovité, s dobr⇢m vláhov⇢m re imem a krátkodob⌘
p evlh ené
Kambizem⌘ litické, kambizem⌘ modální, kambizem⌘ rankerové a rankery modální na pevn⇢ch substrátech
bez rozli ení, v podorni í od 30cm siln⌘ skeletovité nebo s pevnou horninou, slab⌘ a st edn⌘ skeletovité, v
ornici st edn⌘ t⌘ ké leh í a lehké, p evá n⌘ v⇢su né, závislé na srá kách
P⇡dy se sklonitostí vy í ne 12 stup◆⇡, kambizem⌘, rendziny, pararendziny, rankery, regozem⌘, ernozem⌘,
hn⌘dozem⌘ a dal í, zrnitostn⌘ st edn⌘ t⌘ ké a t⌘ ké s pon⌘kud p ízniv⌘j ími vláhov⇢mi pom⌘ry
Kombina ní íslo:
rovina s mo ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌘rná expozice - bez skeletu - hluboké
rovina s mo ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌘rná expozice - bez skeletu a slab⌘ skeletovité hluboké a st edn⌘ hluboké
úplná rovina - v esm⌘rná expozice - st edn⌘ skeletovitá - hluboká a st edn⌘ hluboká
mírn⇢ svah slab⌘ ohro en⇢ erozí - v esm⌘rná expozice - bez skeletu a slab⌘ skeletovité - hluboké a
st edn⌘ hluboké
mírn⇢ sklon - v esm⌘rná expozice - st edn⌘ skeletovitá - m⌘lká
st ední sklon - v esm⌘rná expozice - st edn⌘ skeletovitá - hluboká a st edn⌘ hluboká
st ední sklon - v esm⌘rná expozice - st edn⌘ skeletovitá - m⌘lká
st ední svah mírn⌘ a st edn⌘ ohro en⇢ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu a slab⌘ skeletovité hluboké a st edn⌘ hluboké
st ední svah mírn⌘ a st edn⌘ ohro en⇢ vodní erozí - severní expozice - st ední skeletovitost - st edn⌘
hluboké a hluboké
v⇢razn⇢ svah st edn⌘ ohro en⇢ erozí - severní expozice - st ední a v⇢razná skeletovitost - m⌘lké a hluboké.

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v e eném území je uveden stupe◆ p ednosti v ochran⌘ dle metodického pokynu M↵P
ze dne 1. 10. 1996 ( . j.: OOLP/1067/96):
BPEJ I. t ídy ochrany:
1.01.00
1.10.00
BPEJ III. t ídy ochrany:
1.19.01
BPEJ IV. t ídy ochrany:
1.19.11
1.19.04
1.19.51
BPEJ V. t ídy ochrany:
1.19.54
1.19.44
1.37.46
1.41.78
1.37.16
Investice do zem⇣d⇣lské p dy
Investice do p⇡dy (nap . závlahy, meliorace) nejsou v e eném území registrovány.
Eroze
⌃e ené území je za azeno do zraniteln⇢ch oblastí ve smyslu Na ízení vlády ⇥R . 103/2003 Sb.Dle tohoto
na ízení jsou erozí ohro ené tyto p⇡dy: 1.19.44, 1.19.54, 1.19.51 a 1.41.78.
Jde o území v morfologicky exponované ásti údolí Eva◆ského potoka, které je ohro eno vodní erozí. Jedná
se zejména o pozemky zahrad a trval⇢ch travních porost⇡, v malé mí e je zastoupena p⇡da orná. Dále se jedná o
kontaktní pozemky (trvalé travní porosty) s lesními porosty na osad⌘ Horka. P⇡dy ohro ené vodní erozí jsou
zobrazeny v grafické ásti od⇡vodn⌘ní. Pro tyto p⇡dy jsou v citovaném na ízení vlády ⇥R stanovena protierozní
opat ení.
Intenzivn⌘ obhospoda ované pozemky orné p⇡dy ve st ední a ji ní ásti e eného území jsou potenciáln⌘
ohro eny v⌘trnou erozí (náhorní plo ina). Ochrana p⇡dy p ed v⌘trnou erozí se navrhuje jako soubor opat ení
organiza ních, agrotechnick⇢ch a technick⇢ch. Jako v⇢znamné technické opat ení budou slou it územním plánem
navrhované biokoridory a koridor doprovodné liniové zelen⌘ v rámci navr en⇢ch opat ení nestavební povahy, které
mají protierozní ú innost (v⌘trolamy). Navr ené pásy zelen⌘ (N1, LBKp) je doporu eno kombinovat s biopásy.
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f.2) Vyhodnocení p◆edpokládan⌫ch d sledk navrhovaného ◆eení na ZPF
V k.ú. Eva◆ p eva ují p⇡dy s vysok⇢m produk ním potenciálem (I. t ídy ochrany). Tyto p⇡dy se nacházejí v
rovinaté ásti území a rovn⌘ v kontaktu se sou asn⌘ zastav⌘n⇢m územím obce Eva◆. Vzhledem k tomuto faktu
plo n⇢ rozvoj sídla mimo ZÚ nárokuje zábory takov⇢ch kvalitních p⇡d. P⇡dy s nízk⇢m produk ním potenciálem se
nacházejí pouze v morfologicky exponované a p írodn⌘ cenné ásti údolí Eva◆ského potoka (nezastavitelné území).
⌃e ení ÚP navrhuje umíst⌘ní nové zástavby v p ímé vazb⌘ na sou asn⌘ zastav⌘né území obce. Zastavitelné plochy
logicky rozvíjejí urbanistickou strukturu sídla a rovn⌘ jsou z hlediska zaji t⌘ní dopravní i technické obsluhy efektivní.
V rámci p estavbové plochy P2 je navr ena asanace stávajícího nevyu ívaného silá ního labu a úpravy
související zejména s rekultivací místa (zele◆).
Dva stájové objekty v západní ásti areálu ivo i né v⇢roby v Evani jsou v sou asnosti bez vyu ití. Územním
plánem je v této ásti (p estavbová plocha P1) navr ena zm⌘na funk ního vyu ití území na plochu ob anské
vybavenosti (sportovní za ízení). V rámci lokality je navr ena asanace zchátral⇢ch zem⌘d⌘lsk⇢ch objekt⇡.
Systém stávajících polních cest z⇡stává zachován.
Vyhodnocení d⇡sledk⇡ rozvojov⇢ch lokalit z hlediska ovlivn⌘ní hydrologick⇢ch a odtokov⇢ch pom⌘r⇡ v
území:
Vyhodnocení je provedeno ve vztahu k p íslu n⇢m díl ím povodím dle vodohospodá ské mapy. Navr en⇢mi
rozvojov⇢mi lokalitami nedojde k podstatné zm⌘n⌘ v hydrologick⇢ch a odtokov⇢ch pom⌘rech, návrh p edpokládá
zejména e ení likvidace srá kov⇢ch odpadních vod v rámci p edm⌘tn⇢ch lokalit p evá n⌘ vsakem.
V p ípad⌘ navr eného systému kanalizací platí u v ech rozvojov⇢ch lokalit, e odvod odpadních vod bude
e en v rámci stávajícího díl ího povodí tj ⇥HP 1-13-04-040.

lokality.

Navrhovan⇢ zábor ZPF:
V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny d⇡sledky e ení na ZPF pro navr ené zastavitelné a p estavbové

tab. 1 - PLOCHY NÁVRHOV⌦CH LOKALIT A ZÁBOR ZPF
katastrální území
íslo lokality
celková plocha (ha)
z toho ZPF (ha)
____________________________________________________________________________________________________________________
Zastavitelné plochy:
Eva◆
Z1
0,6393
0,6393
Z2
0,1800
0,1800
Z3
0,1200
0,1200
Z4
0,9652
0,9652
Z5
0,9900
0,9900
Z6
0,4500
0,4500
Z7
0,0975
0,0975
Plochy p estavby:
Eva◆
P1
0,7000
P2
0,2388
____________________________________________________________________________________________________________________
celkem
3,4420
tab. 2 - SOUPIS POZEMK ZEM⌅D⌅LSKÉ P DY DLE NÁVRHOV⌦CH LOKALIT
katastr. území

íslo
orná p⇡da
zahrady
trvalé travní
zem⌘d⌘lská
rozv. lokality
a sady
porosty
p⇡da
kat. . ha
kat.
ha
kat. . ha
celkem ha
____________________________________________________________________________________________________________________
Eva◆
Z1
296/5 0,1818
296/6 0,1799
299/1 0,2776
0,6393
Eva◆
Z2
56/1 0,1800
0,1800
Eva◆
Z3
65
0,0600
64
0,0600
0,1200
Eva◆
Z4
381/19 0,9401
343/3 0,0251
0,9652
Eva◆
Z5
339/1 0,9900
0,9900
Eva◆
Z6
296/2 0,4500
0,4500
Eva◆
Z7
93
0,0310
94
0,0238
95
0,0201
96
0,0226
0,0975
____________________________________________________________________________________________________________________
celkem
3,4420
tab. 3 - BONITACE KULTUR ZEM⌅D⌅LSKÉ P DY A JEJICH ZA⌃AZENÍ DO DÍL⇥ÍCH POVODÍ DLE LOKALIT
katastrální území
íslo
díl í povodí
BPEJ
v⇢m⌘ra ha
stupe◆ p ednosti
rozv. lokality
v ochran⌘
____________________________________________________________________________________________________________________
Eva◆
Z1
1-13-04-040
1.01.00
0,6393
I
Eva◆
Z2
1-13-04-040
1.19.01
0,1800
III
Eva◆
Z3
1-13-04-040
1.19.01
0,1200
III
Eva◆
Z4
1-13-04-040
1.01.00
0,6379
I
1.19.01
0,3273
III
Eva◆
Z5
1-13-04-040
1.01.00
0,9900
I
Eva◆
Z6
1-13-04-040
1.01.00
0,4500
I
Eva◆
Z7
1-13-04-040
1.37.46
0,0975
V
____________________________________________________________________________________________________________________
celkem
3,4420

tab. 4 - SOUHRNN⌦ P⌃EHLED STRUKTURY P DNÍHO FONDU DLE NÁVRHOV⌦CH LOKALIT
(katastrální území Eva◆)
íslo
funk ní
v⇢m⌘ra zem⌘d⌘lské p⇡dy z toho I. a II. stupe◆
investice
zastav⌘ná
rozv. lokality vyu ití
(ha)
p ednosti v ochran⌘
do p⇡dy
plocha
(návrh)
celkem zastav. nezast.
celkem zastav. nezast.
cca (ha)
____________________________________________________________________________________________________________________
Z1
SV
0,6393 0,6393
0,6393 0,6393
0,0800
Z2
SV
0,1800 0,1800
0,0300
Z3
SV
0,1200 0,1200
0,0200
Z4
SV
0,9652 0,9652
0,6379 0,6379
0,1200
Z5
SV
0,9900 0,9900
0,9900 0,9900
0,1200
Z6
SV
0,4500 0,4500
0,4500 0,4500
0,0800
Z7
SV
0,0975 0,0975
0,0100
____________________________________________________________________________________________________________________
celkem
3,4420
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Zkratky pro funk ní vyu ití:
SV - plochy smí ené obytné - venkovské.

g)

Vyhodnocení p◆edpokládan⌫ch d sledk navrhovaného ◆eení na PUPFL

Rozlo ení les⇡ v území, lesnatost:
Lesnatost v e eném území iní celkem 21,79%. (10,9099ha PUPFL k.ú. Eva◆, 153,6483 ha PUPFL k.ú.
Horka u Libochovic - podklad 7). V⌘t í lesní celky jsou soust ed⌘ny do morfologicky exponovan⌘j ích poloh. V k.ú.
Horka u Libochovic se jedná o rozsáhl⇢ lesní komplex ⌥ebín (za azen⇢ v rámci systému ÚSES do regionálního
biocentra). V k.ú. Eva◆ se jedná o zalesn⌘n⇢ str ovit⇢ svah nad Eva◆sk⇢m potokem - tzv. Eva◆ská rokle, ojedin⌘l⇢
maloplo n⇢ lesní fragment ve st ední zem⌘d⌘lsky vyu ívané ásti území a lesní pozemky v údolí Eva◆ského potoka.
P írodní lesní oblasti, OPRL:
P írodními lesními oblastmi jsou souvislá území s obdobn⇢mi r⇡stov⇢mi podmínkami pro les.Lesy v
e eném území spadají do p írodní lesní oblasti 17 - Polabí. ( ást b).Rámcové zásady pro hospoda ení pro jednotlivé
PLO jsou stanoveny v oblastním plánu rozvoje les⇡ OPLR. Platnost OPRL od 20.4.2001 - do roku 2020.
Lesní hospodá ské celky - LHC, lesní hospodá ské plány - LHP:
Lesní hospodá ství v e eném území je ízeno Oblastním inspektorátem Les⇡ ⇥R Teplice (Lesní správa
Litom⌘ ice - LHC Litom⌘ ice). LHC Litom⌘ ice, má zpracován LHP s platností 10 let.
Funk ní potenciál, deklarované funkce:
Lesy v e eném území áste n⌘ spadají do potenciáln⌘ sesuvného území.
⇥ást PUPFL spadá do PHO II. stupn⌘ (resp. PHO 2b) pro jímací území vodních zdroj⇡.
P evá ná v⌘t ina lesních porost⇡ nacházejících se v e eném území spadá do RBC ⌥ebín.
Opat ení ochrany, kategorizace lesa:
Lesy v e eném území jsou zahrnuty do pásma “D” z hlediska ohro ení imisemi (nejni í pásmo ohro ení D60+). Lesy v e eném území pat í do kategorie les⇡ hospodá sk⇢ch.V území jsou evidovány dv⌘ lokality les⇡ s funkcí
ochrannou - vyskytujících se na mimo ádn⌘ nep ízniv⇢ch stanovi tích.
Vymezení cílov⇢ch hospodá sk⇢ch soubor⇡, lesní vegeta ní stupn⌘:
Mezi základní cílové hospodá ské soubory v e eném území pat í:
- .01 - pro lesy ochranné
- .21, 23, 25, 29 - pro lesy hospodá ské
Lesy v e eném území spadají p evá n⌘ do 1. vegeta ního stupn⌘ (dubov⇢), severní okrajové ásti lesních
porost⇡ ⌥ebína spadají 2. vegeta ního stupn⌘ (bukodubov⇢).
Vyhodnocení po adavk⇡ na zábory pozemk⇡ ur en⇢ch k pln⌘ní funkcí lesa:
Zábory pozemk⇡ ur en⇢ch k pln⌘ní funkcí lesa nejsou navr eny.
Ochrana les⇡:
Dle zákona o lesích je vy adován souhlas orgánu státní správy les⇡ k dot ení pozemk⇡ do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa. Toto pásmo v⇢razn⌘ zasahuje do zastav⌘ného území obce Eva◆ i osady Horka. Územním plánem je
hranice 50 m od okraje lesa respektována. Do této hranice zasahují pouze navr ená opat ení nestavební povahy
zvy ující ekologickou stabilitu e eného území.

i)

Návrh ◆eení po⇠adavk obrany státu, po⇠ární ochrany a civilní ochrany

Po⇠adavky obrany státu
V e eném území se nenacházejí objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany ⇥R. Musí b⇢t
respektováno ochranné pásmo mikrovlnn⇢ch spoj⇡ A⇥R, které zasahuje v⇢chodní okrajovou ást e eného území (viz.
Koordina ní v⇢kres). Ve kerá nadzemní stavební innost v tomto pásmu ochrany musí b⇢t p edem projednána s VUSS
Praha (pracovi t⌘ Litom⌘ ice). V tomto pásmu nejsou územním plánem navrhovány zastavitelné a p estavbové plochy.
Obecn⌘ platí, e v zájmu zaji t⌘ní obrany státu lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen se
souhlasem Ministerstva obrany.
Po⇠adavky po⇠ární ochrany
P i v ech innostech v obci je t eba dbát na trvalou pou itelnost zdroj⇡ vody pro ha ení po ár⇡ a nesmí b⇢t
naru ena funkce objekt⇡ po ární ochrany nebo po árn⌘ bezpe nostních za ízení. Navr ené ady ve ejného vodovodu
budou pro ú ely zásobování po ární vodou e eny v souladu s ⇥SN 73 0873 (t. j. budou dodr eny hodnoty nejmen í
dimenze potrubí, budou v dostate n⇢ch vzdálenostech osazeny hydranty ap.).
P i realizaci jednotliv⇢ch staveb je t eba vycházet z platn⇢ch p edpis⇡ a p edkládat po árn⌘ bezpe nostní
e ení ve smyslu vyhlá ky 23/2008 Sb. (O technick⇢ch podmínkách po ární ochrany staveb), plnit po adavky na
po ární ochranu vypl⇢vající z vyhlá ky . 137/1998 Sb. a p i umis⌫ování staveb plnit po adavky vypl⇢vající z vyhlá ky .
501/2006 Sb.
Po ární ochrana je zaji t⌘na v⇢jezdem Hasi ského záchranného sboru Lovosice a jednotkou Sboru
dobrovoln⇢ch hasi ⇡ obce Eva◆. Po ární zbrojnice se nachází u víceú elové nádr e v Evani.
P ístupové komunikace pro po ární techniku jsou toto né se stávajícími a navr en⇢mi komunikacemi v této
hierarchii: silnice II. a III. t ídy, místní komunikace, p ístupové komunikace.
Zásobování po ární vodou: Pot eba po ární vody pro sídelní útvar Eva◆ je kryta z víceú elové nádr e 15x26
m situované na poz. p. .90/7. Um⌘lá víceú elová vodní nádr - poz. parc. 249/1 (417 m2) situovaná nad b⇢val⇢m
ml⇢nem slou í mj. jako zásobárna vody pro po ární ú ely v této lokalit⌘. Na ve ejném vodovodu v obci (Horka) jsou
osazeny hydranty slou ící k ú el⇡m zásobování po ární vodou. Pro návrhové lokality zástavby bude pot eba vody pro
ha ení po áru zaji t⌘na z t⌘chto zdroj⇡.
Po⇠adavky civilní ochrany
P i innostech v obci budou dodr ovány po adavky vypl⇢vající z vyhlá ky . 380/2002 Sb., k p íprav⌘ a
provád⌘ní úkol⇡ ochrany obyvatelstva.
V e eném území nejsou známy situace, p i kter⇢ch by bylo nutné chránit území p ed pr⇡chodem pr⇡lomové
vlny vzniklé zvlá tní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu e eného území se nenacházejí za ízení jaderná, i
dal í vy adující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
Varování a vyrozum⌘ní obyvatelstva je zaji t⌘no místním rozhlasem (nová úst edna, pr⇡b⌘ n⌘ probíhá
posílení sly itelnosti MR). Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d⇡sledku mimo ádné události mohou b⇢t jako
improvizované úkryty (slou ící ke sní ení destruk ních, radioaktivních, toxick⇢ch a infek ních ú ink⇡ soudob⇢ch
zbraní) vyu ívány vhodné ásti stavebních objekt⇡.
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V objektu Obecního ú adu p íp. na dal ích místech ve vlastnictví obce jsou prostory vyu itelné jako sklad
prost edk⇡ CO a humanitární pomoci. P i evakuaci obyvatelstva v obci je vyu itelné provizorní ubytování v za ízeních
obce (prostory obecního ú adu, sál hostince “U ⌥varh⇡”). Pro pot eby plo né evakuace bude obec postupovat v
sou innosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladn⌘ní nebezpe n⇢ch látek mimo zastav⌘ná území jsou toto né se
silnicemi II. a III. t ídy, které zp ístup◆ují jednotlivá sídla v e eném území. Pro záchranné, likvida ní a obnovovací
práce pro odstran⌘ní nebo sní ení kodliv⇢ch ú ink⇡ kontaminace, vznikl⇢ch p i mimo ádné události jsou vhodné
zejména ásti za ízení v⇢roby se souvisl⇢mi zpevn⌘n⇢mi plochami, resp. s rampami pro údr bu vozidel.
V e eném území nejsou skladovány ádné nebezpe né látky v rozsahu vy adujícím p ijetí opat ení.
Bezodkladné poh ební slu by budou zaji t⌘ny v rámci stávajícího ve ejného poh ebi t⌘.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Pro zaji t⌘ní krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké
↵ernoseky. P i po kození zdroj⇡ pitné vody by bylo nutné zajistit pitnou vodu dovozem - a to v mno ství maximáln⌘
15l/den x obyvatele cisternami v rámci závodu SVaK, a.s. Zásobení pitnou vodou bude dopl◆ováno balenou vodou
PET lahve. Nouzové zásobování u itkovou vodou bude zaji ⌫ováno z ve ejného vodovodu (postup dle pokyn⇡
hygienika).Nouzové zásobování elektrickou energií by bylo zaji t⌘no mobilními zdroji pro v⇢robu elektrické energie v
sou innosti s orgány civilní ochrany.
Záplavové území a protipovod◆ová opat ení:
Pro Eva◆sk⇢ potok nebylo stanoveno záplavové území. Dopl◆ující informace jsou uvedeny v kapitole ad e.5).
Území s nep ízniv⇢mi in en⇢rsko-geologick⇢mi pom⌘ry:
Okrajovou ást území je mo no charakterizovat jako území s nep ízniv⇢mi in en⇢rsko-geologick⇢mi
pom⌘ry - podmínky a informace o t⌘chto územích jsou uvedeny v kapitole ad e.7).
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