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.j. ...............

Obec Eva⇤

Ve EVANI dne ...............

Zm⇥na . 1 územního plánu Eva⇤
Zastupitelstvo obce Eva⌃, p⌥íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona ⌅. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ⌥ádu (stavební zákon), ve zn⇧ní pozd⇧j ích p⌥edpis⌦, za pou ití § 188 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 2, § 43
a § 50 a 54 stavebního zákona, dále za pou ití § 16 vyhlá ky ⌅. 100/2006 Sb., o územn⇧ analytick↵ch podkladech,
územn⇧ plánovací dokumentaci a zp⌦sobu evidence územn⇧ plánovací ⌅innosti, § 171 a následujících zákona ⌅.
100/2004 Sb., správní ⌥ád, a § 188 odst. 4 stavebního zákona
vydává
.........).

zm⇧nu ⌅. 1 územního plánu Eva⌃, kter↵ nabyl ú⌅innosti dne ..................... (opat⌥ení obecné povahy Eva⌃ ⌅.
Závazná ⌅ást uvedené územn⇧ plánovací dokumentace se m⇧ní zm⇧nou ⌅. 1 takto:

I.

Textová ⇧ást

1.

V ⌅lánku a) se upravuje zn⇧ní první v⇧ty na: “Na území obce Eva⌃ je vymezeno k datu 11.4.2021
celkem 11 zastav⇧n↵ch území.“ a po⌅et ZÚ v katastrálním území Eva⌃ (634441) se m⇧ní na: “9“

2.

V ⌅lánku b) bodu b.3) se na konec vkládá text:
“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.
Území s archeologick↵mi nálezy (kategorie UAN I):
k.ú.Eva⌃
Eva⌃ - intravilán vsi a nejbli ího okolí,
Eva⌃ - pole p. Kopty.
k.ú. Horka u Libochovic
Levousy - les Borová,
Levousy - hradi t⇧ "Na ancích" a hrad ⇥ebín
Horka - intravilán vsi a nejbli ího okolí.
Do území s archeologick↵mi nálezy (kategorie UAN II) spadá pásmo v k.ú. Horka u Libochovic.

v↵krese).

Nemovité kulturní památky v⌅etn⇧ ochrann↵ch pásem
(zobrazení a popis s aktuálními katalogov↵mi ⌅ísly dle evidence NKP je zobrazen rovn⇧ v koordina⌅ním
krajiny

rejst. ⌅. ÚSKP 19779/5-2026 - kaple sv. Josefa,
rejst. ⌅. ÚSKP 23971/5-2027, - barokní socha Ecce Homo.
rejst. ⌅. ÚSKP 3339 - Ochranné pásmo p⌥i archeologické nemovité kulturní památce Levousy
Ochranné pásmo zahrnuje území mohylového poh⌥ebi t⇧, pásmo knovízského a pozd⇧ji
slovanského v↵ inného sídli t⇧ v poloze "Na ancích".
rejst. ⌅. ÚSKP 3201 - Ochranné pásmo státního 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
kolem Libochovic, zejména v místech panoramaticky exponovaného obzoru Libochovic a
zámeckého parku.

Objekty památkového zájmu:
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).
Drobné památky:
Na návsi v Evani za kapli⌅kou je památník padl↵m v 1. sv⇧tové válce.
Na k⌥i ovatce silnic na Horka je litinov↵ k⌥í na kamenném podstavci s nápisem D⌦v⇧⌥uj v Boha. “
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3.

V ⌅lánku b) bodu b.4) se na konci t⌥etí odrá ky ru í slova: “a navr en jako ZCHÚ“ a p⌥idává v⇧ta:
“Vyhlá ena je zde p⌥írodní památka Eva⌃ská rokle, p⌥edm⇧tem ochrany je evropsky v↵znamná
lokalita Eva⌃ská rokle (CZ0420044) s evropsk↵mi stanovi ti a s v↵znamn↵m v↵skytem vzácn↵ch druh⌦
rostlin.“

4.

V ⌅lánku b) bodu b.4) se v textu ⌅tvrté odrá ky slovo: “nadmístního“ nahrazuje slovem:
“nadregionálního“

5.

V ⌅lánku c) se název m⇧ní na: “Urbanistická koncepce v⌅etn⇧ urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdíln↵m zp⌦sobem vyu ití, zastaviteln↵ch ploch, ploch p⌥estavby a systému sídelní zelen⇧“

6.

V ⌅lánku c) bodu c.1) se název upravuje na: “Urbanistická koncepce v⌅etn⇧ urbanistické kompozice, vymezení
ploch s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu ití“

7.

V ⌅lánku c) bodu c.1) se na konci druhé v⇧ty t⌥etího odstavce ru í slovo: “- sportu“

8.

V ⌅lánku c) bodu c.1) se v závorce druhé v⇧ty ⌅tvrtého odstavce upravuje text na: “p⌥estavbové lokality
ZM1/P1, ZM1/P3 a P2“

9.

V ⌅lánku c) bodu c.1) se v druhé odrá ce pátého odstavce upravuje text na: “navázat a doplnit skupinovou
v↵stavbu na severozápadním okraji sídla (lokality ZM1/Z1, Z5)“

10.

V ⌅lánku c) bodu c.1) se ve t⌥etí odrá ce pátého odstavce opravuje text na: “v rámci lokality ZM1/P1 p⌥estav⇧t
zchátralé území v↵roby p⌥evá n⇧ pro ú⌅ely bydlení“

11.

V ⌅lánku c) bodu c.1) se text ⌅tvrté odrá ky pátého odstavce m⇧ní na: “ZM1/P3 p⌥es v rámci lokality tav⇧t
zchátralé území hospodá⌥ského dvora ⌅.p.1 p⌥evá n⇧ pro ú⌅ely ob⌅anské vybavenosti“

12.

V ⌅lánku c) bodu c.2) se v první v⇧t⇧ slovo: “Návrhem“ nahrazuje slovy: “Územním plánem“

13.

V ⌅lánku c) bodu c.2) se ru í text odstavce: “Ozna⌅ení plochy: P1“

14.

V ⌅lánku c) bodu c.2) se za odstavec Ozna⌅ení plochy: P2 vkládá:
“ Zm⇧nou ⌅. 1 územního plánu je plocha b↵valého zem⇧d⇧lského dvora na severozápadním okraji Evan⇧
navr ena k p⌥estavb⇧ pro vyu ití s p⌥evahou bydlení:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
prostranství
Dal í podmínky:
Prostorové uspo⌥ádání:
len⇧ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav⇧ná plocha/parcela:
V↵ ková regulace:

ZM1/P 1
plochy smí ené obytné-venkovské (SV),
pozemky pro stavby rodinn↵ch dom⌦, ve⌥ejná
Plochu prov⇧⌥it územní studií.
Podmínkou rozvoje je realizace pásu ochranné liniové
zelen⇧ v⌦⌅i stávajícímu v↵robnímu areálu.
min. velikost stavební parcely 800 m2
200 m2
max. 1 nadzemní podla í + podkroví

Zm⇧nou ⌅. 1 územního plánu je k p⌥estavb⇧ navr ena plocha brownfieldu hospodá⌥ského dvora ⌅.p.1 v Evani:
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
související nádvo⌥í a zele⌃,
Dal í podmínky:

ZM1/P 3
plochy smí ené obytné - areál panského dvora (SC)
stavby ob⌅anské vybavenosti v⌅etn⇧ sportovních za⌥ízení,
Plochu prov⇧⌥it územní studií
P⌥i ve ker↵ch stavebních ⌅innostech nesmí dojít k
naru ení dochovan↵ch architektonick↵ch a kulturních
hodnot dotvá⌥ející charakter zástavby p⌦vodního areálu
panského dvora. “

15.

V ⌅lánku c) bodu c.2) se v první v⇧t⇧ posledního odstavce ru í slovo: “návrhu“

16.

V ⌅lánku c) bodu c.3) se v první v⇧t⇧ slovo: “Návrhem“ nahrazuje slovy: “Územním plánem“

17.

V ⌅lánku c) bodu c.3) se v odstavci Ozna⌅ení plochy: Z1 upravuje text na:
“ len⇧ní plochy pro hlavní vyu ití: 2 stavební parcely“

18.

V ⌅lánku c) bodu c.3) se ru í text odstavc⌦: “Ozna⌅ení plochy: Z4“ a “Ozna⌅ení plochy: Z6“

19.

V ⌅lánku c) bodu c.3) se za odstavec Ozna⌅ení plochy: Z7 vkládá:
“ Zm⇧nou ⌅. 1 územního plánu je na západním okraji Evan⇧ vymezena zastavitelná plocha ZM1/Z1.
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Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:
len⇧ní plochy pro hlavní vyu ití:

Prostorové uspo⌥ádání:
len⇧ní plochy pro hlavní vyu ití:
Max. zastav⇧ná plocha/parcela:
V↵ ková regulace:
Dal í podmínky:

ZM1/Z1
plocha smí ená obytná-venkovská (SV),
pozemky pro stavby rodinn↵ch dom⌦, komunikace, zele⌃
Podél stávajícího uli⌅ního ve⌥ejného prostranství vymezit
ve⌥ejné prostranství tak, aby jeho celková í⌥ková dimenze
odpovídala uli⌅nímu ve⌥ejnému prostranství kontaktní
navazující zástavby. Sm⇧rem do volné krajiny umis ovat
zahrady.
Zástavba musí mít jednotn↵ charakter.
min. velikost stavební parcely 800 m2
200 m2
max. 1 nadzemní podla í + podkroví
Respektovat OP silnice II. t⌥ídy (stavby pro bydlení a rekreaci
sm⇧jí b↵t umís ovány pouze mimo ochranné pásmo silnic). “

20.

V ⌅lánku c) bodu c.3) se v první v⇧t⇧ posledního odstavce ru í slovo: “návrhu“

21.

V ⌅lánku c) se ru í text bodu: “c.4) Plochy územních rezerv“

22

V ⌅lánku c) se název bodu c.5) upravuje na: “c.4) Vymezení systému sídelní zele⌃⇧“

23.

V ⌅lánku c) bodu c.4) se první v⇧ta t⌥etího odstavce upravuje na: “Podmínkou pro p⌥estavbovou plochu
ZM1/P1 je realizace ochranné liniové zelen⇧ v⌦⌅i stávajícímu v↵robnímu areálu.“

24.

V ⌅lánku d) bodu d.3) se text druhé odrá ky m⇧ní na: “Zm⇧nou ⌅. 1 jsou navr eny plochy smí ené obytné areál panského dvora (SC) a to v rozsahu plochy
p⌥estavby ZM1/P3. Toto území bude mít
polyfunk⌅ní charakter (ve⌥ejná i komer⌅ní ob⌅anská vybavenost,
bydlení, neru ící v↵roba).“

25.

V ⌅lánku d) bodu d.5) se v první v⇧t⇧ slovo: “Návrh“ nahrazuje slovy: “Územní plán“

26.

V ⌅lánku e) bodu e.1) se na konec vkládá text:
“Zm⇧nou ⌅. 1 ÚP Eva⌃ jsou vymezeny plochy zm⇧n v krajin⇧:

ZM1 /K 1 zahrnuje zm⇧nu funk⌅ního vyu ití stávajících zahrad (evidence podle katastru nemovitostí) nacházejících se
ji n⇧ a JV od obce, v bezprost⌥ední návaznosti na zastav⇧né území ⌅i vklín⇧n↵ch do zastav⇧ného území na
úbo⌅í ostrohu pod obcí. Územním plánem byly tyto zahrady za⌥azeny do ploch smí en↵ch nezastav⇧ného
území. Zm⇧nou ⌅. 1 ÚP je vymezena nová plocha ZE-Z:
(ZE-Z) plochy zem⇧d⇧lské – zahrady, sady, záhumenky jsou vymezeny za ú⌅elem zaji t⇧ní podmínek pro
p⌥eva ující zem⇧d⇧lské vyu ití na plochách, které souvisejí se zastav⇧n↵m územím a jsou vyu ívány p⌥evá n⇧
jako oplocené zahrady a sady nebo drobná polí⌅ka ( tzv. záhumenky), mo nost v↵stavby plo n⇧ mal↵ch
rekrea⌅ních objekt⌦, pop⌥. „p⌥íst⌥e k⌦ slou ících k ukrytí p⌥ed nepohodou po⌅así a slou ících k ulo ení
ná⌥adí“.
ZM1 /K 2 zahrnuje lokální biokoridor LBK 14 "Stará p⇧ ina na Podbradec" vymezen↵ v návaznosti na prvky ÚSES (LBK 14)
v obci Peruc. Jedná se o plochu s funk⌅ním vyu itím NS – plochy smí ené nezastav⇧ného území. Biokoridor
navr en k zalo ení jako doprovod polních cest. “
27.

V ⌅lánku e) bodu e.2) se upravuje zn⇧ní na:
“ÚP Eva⌃ závazn⇧ vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na nadregionální a
lokální úrovni - biocentra, biokoridory. Zm⇧nou ⌅. 1 ÚP bylo dále prov⇧⌥eno vedení regionálního biokoridoru
RBK 621 "⇥ebín – Myslivna nad Oh⌥í", trasa se net↵ká ⌥e eného území, je vymezena na území obce
Libochovice Prvky navr ené jsou za⌥azeny do ve⌥ejn⇧ prosp⇧ n↵ch opat⌥ení (ozn. VU).
Vymezené prvky ÚSES:
Biocentra:
- nadregionální biocentrum NRBC 2 "⇥ebín" (vymezeno dle aZÚR Ústeckého kraje, v souladu s návrhem M⇤P;
funk⌅ní)
- lokální biocentrum LBC 1 "Eva⌃sk↵ háj" (funk⌅ní),
- lokální biocentrum LBC 26 "K Horkám" (navr ené k zalo ení),
Biokoridory:
- lokální biokoridor LBK p (navr en↵ k zalo ení),
- lokální biokoridor LBK r (⌅ást navr ená k zalo ení), ⌅ást funk⌅ní),
- lokální biokoridor LBK r. (navr en↵ k zalo ení),
- lokální biokoridor LBK 14 (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).“

28.

V ⌅lánku e) bodu e.3) se na konec odstavce Cyklostezky, cyklotrasy a p⇧ í trasy vkládá text:
“Zm⇧nou ⌅. 1 ÚP je v návaznosti na cyklostezku Oh⌥e vymezeno její propojení z K⌥e ína (na území m⇧sta
Libochovice) na ji vybudovanou cyklostezku v sousední obci Peruc. Trasa cyklostezky sm⇧⌥uje p⌥es Krásnou
vyhlídku sm⇧rem na Chra tín.“
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29.

V ⌅lánku e) bodu e.3) se v první v⇧t⇧ odstavce Liniová zele⌃ slovo: “Návrhem“ nahrazuje slovy:
“Územním plánem“ a jako t⌥etí v⇧ta se vkládá text: “V plo e ochranného pásma nadzemního vedení VN 22 kV
nutno respektovat podmínky pro v↵sadbu zelen⇧, tzn. je mo né pouze zalo it TTP a vysazovat ke⌥e s r⌦stovou
v↵ kou do max. 3 m.“

30.

V ⌅lánku e) bodu e.6) se na konec druhého odstavce vkládá text: “Zm⇧nou ZM1/R jsou podle sou⌅asného
stavu vyu ívání (evidence KN) dopln⇧ny plochy vyu ívané pro individuální rekreaci v Evani.“

31.

V ⌅lánku e) bodu e.6) se upravuje zn⇧ní t⌥etího odstavce na: “Mo ností v zastav⇧ném území je rehabilitace
(p⌥estavba) nefunk⌅ních zem⇧d⇧lsk↵ch objekt⌦ s cílem rozvíjet sportovn⇧ rekrea⌅ní vyu ití v rámci
p⌥estavbové plochy ZM1/P3.“

32.

V ⌅lánku e) bodu e.7) se název upravuje na: “Stanovení podmínek pro dob↵vání nerost⌦, sesuvy a
poddolovaná území“ a na konec se vkládá text: “Severní svah ⇥ebína je nestabilní. Do katastru Horka u
Libochovic zasahuje do⌅asn⇧ uklidn⇧n↵ sesuv Horka (537) a okrajov⇧ i uklidn⇧n↵ plo n↵ sesuv (délka nad 50
m). Sesuvná území jsou na pozemcích ur⌅en↵ch k pln⇧ní funkcí lesa.
V katastru Horka u Libochovic je evidováno poddolované území Horka ⌅. 1823 související s t⇧ bou jíl⌦.“

33.

V ⌅lánku f) bodu f.1) se v první v⇧t⇧ slova: “Návrh ÚP“ nahrazují slovy: “Územní plán“

34.

V ⌅lánku f) bodu f.1) se za odstavec Plochy smí ené obytné - venkovské (SV) vkládá odstavec ve zn⇧ní:
“Plochy smí ené obytné - areál panského dvora (SC)
jsou vymezeny za ú⌅elem zaji t⇧ní p⌥im⇧⌥eného vyu ívání, zachování, vhodné dopln⇧ní a obnovu souboru
p⌦vodních a architektonicky cenn↵ch staveb hospodá⌥ského dvora v centru Evan⇧. Toto území bude mít
polyfunk⌅ní charakter (ve⌥ejná i komer⌅ní ob⌅anská vybavenost, bydlení, neru ící v↵roba).
hlavní vyu ití:
p⌥ípustné vyu ití:
podmín⇧n⇧ p⌥ípustné vyu ití:

nep⌥ípustné vyu ití:

35.

Rozd⇧lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
stavby ob⌅anské vybavenosti v⌅etn⇧ sportovních za⌥ízení, související nádvo⌥í a
zele⌃,
stavby pro bydlení, ve⌥ejná prostranství v⌅etn⇧ ve⌥ejn⇧ p⌥ístupné zelen⇧ a
vodních ploch,
související dopravní a technická infrastruktura.
pozemky staveb a za⌥ízení (nap⌥.stavby a za⌥ízení pro malov↵robu, ⌥emeslnou
⌅i p⌥idru enou v↵robu, v↵robní i nev↵robní slu by v⌅etn⇧ p⌥idru eného
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,
v e ostatní (zejména umis ování staveb a za⌥ízení, sni ujících kvalitu prost⌥edí
v této plo e, nap⌥íklad pro t⇧ bu, hutnictví, chemii, t⇧ ké strojírenství,
asana⌅ní slu by). Nep⌥ípustné je umis ování ubytoven.“

V ⌅lánku f) bodu f.1) se za odstavec Plochy zem⇧d⇧lské (ZE) vkládá odstavec ve zn⇧ní:

“Plochy zem⇧d⇧lské - zahrady, sady, záhumenky (ZE-Z)
Plochy jsou vymezeny za ú⌅elem zaji t⇧ní podmínek pro p⌥eva ující zem⇧d⇧lské vyu ití na plochách, které
souvisejí se zastav⇧n↵m územím a jsou vyu ívány p⌥evá n⇧ jako zahrady a sady nebo drobná polí⌅ka ( tzv. záhumenky).
Rozd⇧lení ploch dle ur⌅ení vyu ití:
hlavní vyu ití:
malov↵robn⇧ obhospoda⌥ované plochy zem⇧d⇧lského p⌦dního fondu v
drobné dr b⇧ (zahrady, sady, záhumenky) v p⌥ímé návaznosti na zastav⇧né
území, s cílem zaji ování zem⇧d⇧lské produkce mal↵ch a drobn↵ch
soukrom↵ch zem⇧d⇧lsk↵ch subjekt⌦.
p⌥ípustné vyu ití:
oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekrea⌅ní a u itkovou,
drobná p⇧stitelská a chovatelská ⌅innost,
dopl⌃ování a obnova stromov↵ch v↵sadeb,
nezbytn⇧ nutná vedení liniov↵ch staveb - p⌥ístupov↵ch komunikací a za⌥ízení
technické vybavenosti,
stavby a jiná opat⌥ení pot⌥ebná, k ochran⇧ a zúrodn⇧ní p⌦dního fondu, ke
zv↵ ení ekologické stability,
stavby slou ící prokazateln⇧ pro zabezpe⌅ování malov↵robní zem⇧d⇧lské
produkce o celkové zastav⇧né plo e do 30 m2, nap⌥. p⌥íst⌥e ky slou ící k
ukrytí p⌥ed nepohodou po⌅así a slou ící k ulo ení ná⌥adí, su árny ovoce,
drobné zahradní stavby (fóliovníky, skleníky apod.) a jiné drobné p⌥ízemní
stavby (nap⌥. altány, venkovní krby apod.)
podmíne⌅n⇧ p⌥ípustné vyu ití:
p⌥evád⇧ní zahrad, sad⌦ a luk na ornou p⌦du
oplocování ploch zem⇧d⇧lského p⌦dního fondu v drobné dr b⇧ ve volné
krajin⇧ pouze v bezprost⌥ední návaznosti na sou⌅asn⇧ zastav⇧né území
nep⌥ípustné vyu ití:
V e ostatní. “
36.

V ⌅lánku f) bodu f.2) se v poslední v⇧t⇧ ru í slovo: “návrhu“
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37.

lánek g) se upravuje ve zn⇧ní:
“Vymezení ve⌥ejn⇧ prosp⇧ n↵ch staveb a opat⌥ení, staveb a opat⌥ení k zaji ování obrany a bezpe⌅nosti státu a
ploch pro asanaci s právem vyvlastn⇧ní
Územním plánem Eva⌃ jsou vymezeny tyto plochy ve⌥ejn⇧ prosp⇧ n↵ch staveb:
Ve⌥ejn⇧ prosp⇧ né stavby technické infrastruktury
ozna⌅ení
druh
VT 1
trafostanice
VT 2
venkovní vedení VN 22 kV

katastrální území
k.ú. Eva⌃
k.ú. Eva⌃

Územním plánem Eva⌃ jsou vymezeny tyto plochy ve⌥ejn⇧ prosp⇧ n↵ch opat⌥ení:
Zalo ení prvk⌦ územního systému ekologické stability
ozna⌅ení
druh
VU 1
biokoridor LBK p
VU 2
biocentrum LBC 26
VU 3
biokoridor LBK r

katastrální území
k.ú. Eva⌃
k.ú. Eva⌃
k.ú. Eva⌃

Územním plánem Eva⌃ je navr eny tyto asanace:
ozna⌅ení
druh
katastrální území
VA 2
asanace stávajících nevyu ívan↵ch k.ú. Eva⌃
zem⇧d⇧lsk↵ch objekt⌦
v p⌥estavbové plo e P 2

⌅.pozemku*)
SP - 176.

*) pozn.: 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).“
38.

lánek h) se upravuje ve zn⇧ní:
“Vymezení ve⌥ejn⇧ prosp⇧ n↵ch staveb, opat⌥ení a ve⌥ejn↵ch prostranství s mo ností uplatn⇧ní p⌥edkupního
práva
Jako ve⌥ejn⇧ prosp⇧ ná stavba a opat⌥ení, pro kterou je mo né uplatnit p⌥edkupní právo jsou vymezeny tyto
plochy:
Ve⌥ejná prostranství:
ozna⌅ení
druh
PV 1
parkovací stání
P⌥edkupní právo: Obec Eva⌃.

katastrální území
k.ú. Eva⌃

⌅.pozemku*)
SP - 176.

*) pozn.: SP -stavební parcela
Rozsah ploch 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).“
39.

Ozna⌅ení ⌅lánku i) se m⇧ní na: “ lánek k)“ a za⌅átek první v⇧ty se upravuje ve zn⇧ní: “Textová ⌅ást ÚP
ve zn⇧ní zm⇧ny ⌅.1 má ...“

40.

Vkládá se ⌅lánek i) ve zn⇧ní:
“Stanovení kompenza⌅ních opat⌥ení podle §50 odst.6 stavebního zákona
Kompenza⌅ní opat⌥ení nebyla po adována.“

41.

Vkládá se ⌅lánek j) ve zn⇧ní:
“Vymezení ploch a koridor⌦ ve kter↵ch je rozhodování o zm⇧nách v území podmín⇧no zpracováním
územní studie

Zm⇧nou ⌅.1 jsou vymezeny plochy ZM1/P 1 a ZM1/P 3 ve kter↵ch je rozhodování o zm⇧nách v území
podmín⇧no zpracováním územní studie.
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

ZM1/P 1
plocha smí ená obytná-venkovská (SV),
pozemky pro stavby rodinn↵ch dom⌦, ve⌥ejná prostranství

Podmínky pro její po⌥ízení:
P⌥edm⇧tem ⌥e ení územní studie bude zejména návrh ⌥e ení vedoucí ke kultivované skupinové zástavb⇧,
která nebude naru ovat ir í krajinné prost⌥edí - plocha je pohledov⇧ exponována. Budou navr eny podrobn⇧j í
prostorové regulativy a navr eno ⌅len⇧ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zaji t⇧na zaji t⇧na mo nost dopravní
a technické obsluhy v optimálním rozsahu. V maximální mí⌥e návrhem respektovat stávající kvalitní stromovou zele⌃.
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Podmínkou rozvoje je realizace pásu ochranné liniové zelen⇧ v⌦⌅i stávajícímu v↵robnímu areálu. V↵ ková regulace:
max. 1 nadzemní podla í + podkroví.
Dal í limity vyu ití území:
OP za⌥ízení technické infrastruktury;
Území s archeologick↵mi nálezy (kategorie UAN I) Eva⌃ - intravilán vsi a nejbli ího okolí;
OP vodního zdroje II. stupn⇧.
Ozna⌅ení plochy:
Funk⌅ní vyu ití:
Hlavní vyu ití:

ZM1/P 3
plochy smí ené obytné - areál panského dvora (SC)
stavby ob⌅anské vybavenosti v⌅etn⇧ sportovních za⌥ízení,
související nádvo⌥í a zele⌃

Podmínky pro její po⌥ízení:
V sou⌅asnosti nevyu ívan↵ hospodá⌥sk↵ dv⌦r ⌅.p.1 v Evani je z hlediska hodnot v území hodnotn↵m p⌥íkladem
dochovaného panského dvora. P⌥edm⇧tem ⌥e ení územní studie bude zejména návrh ⌥e ení vedoucí ke kultivované
obnov⇧ areálu. P⌥i ve ker↵ch stavebních ⌅innostech nesmí dojít k naru ení dochovan↵ch architektonick↵ch a kulturních
hodnot dotvá⌥ející charakter zástavby p⌦vodního areálu (monumentální m⇧⌥ítko hospodá⌥sk↵ch staveb a jejich
architektonick↵ v↵raz (materiálové provedení - opukové zdivo v kombinaci s omítan↵mi plochami, zast⌥e ení keramickou
pálenou krytinou s minimem st⌥e ních otvor⌦..apod.) v⌅etn⇧ dochované kontaktní zelen⇧.
Dal í limity vyu ití území:
OP za⌥ízení technické infrastruktury;
Území s archeologick↵mi nálezy (kategorie UAN I) Eva⌃ - intravilán vsi a nejbli ího okolí;
OP vodního zdroje II. stupn⇧.
Lh⌦ta pro po⌥ízení územních studií a pro vlo ení dat o t⇧chto studií do evidence územn⇧ plánovací ⌅innosti:
Lh⌦ta pro po⌥ízení v ech územních studií a pro vlo ení dat o této studii do evidence územn⇧ plánovací
⌅innosti je stanovena na 6 let od vydání zm⇧ny ⌅.1 územního plánu. “

II.

Grafická ⇧ást
Sou⌅ástí zm⇧ny ⌅. 1 územního plánu jsou tyto v↵kresy grafické ⌅ásti:
1. V↵kres základního ⌅len⇧ní území (M1 : 5000);
2. Hlavní v↵kres (M1 : 5000).
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ÚZEMNÍ PLÁN EVA⇥

NÁVRH ÚP EVA⇥ - TEXTOVÁ ÁST
a)

Vymezení zastav ného území
Na území obce Eva je vymezeno k datu 24.9.2008 11.4.2021 celkem 13 11 zastav n ch území.
P⌦ehled ZÚ v ⌦e↵eném území a jejich po⌥et
katastrální území
název
po⌥et ZÚ
634450
Horka u Libochovic
2
634441
Eva
119

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 d raz 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 p vodní 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.
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.
Území s archeologick mi nálezy (kategorie UAN I):
k.ú.Eva
Eva - intravilán vsi a nejbli✏↵ího okolí,
Eva - pole p. Kopty.
k.ú. Horka u Libochovic
Levousy - les Borová,
Levousy - hradi↵t "Na ↵ancích" a hrad ⌅ebín
Horka - intravilán vsi a nejbli✏↵ího okolí.
Do území s archeologick mi nálezy (kategorie UAN II) spadá pásmo v k.ú. Horka u Libochovic.

v krese).

Nemovité kulturní památky v⌥etn ochrann ch pásem
(zobrazení a popis s aktuálními katalogov mi ⌥ísly dle evidence NKP je zobrazen rovn ✏ v koordina⌥ním
-

rejst. ⌥. ÚSKP 19779/5-2026 - kaple sv. Josefa,
rejst. ⌥. ÚSKP 23971/5-2027, - barokní socha Ecce Homo.
rejst. ⌥. ÚSKP 3339 - Ochranné pásmo p⌦i archeologické nemovité kulturní památce Levousy
Ochranné pásmo zahrnuje území mohylového poh⌦ebi↵t , pásmo knovízského a pozd ji
slovanského v ↵inného sídli↵t v poloze "Na ↵ancích".
rejst. ⌥. ÚSKP 3201 - Ochranné pásmo státního 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.

Objekty památkového zájmu:
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).
Drobné památky:
Na návsi v Evani za kapli⌥kou je památník padl m v 1. sv tové válce.
Na k⌦i✏ovatce silnic na Horka je litinov k⌦í✏ na kamenném podstavci s nápisem D v ⌦uj v Boha.
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,
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- 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. Vyhlá↵ena je zde p⌦írodní památka Eva ská rokle, p⌦edm tem ochrany je evropsky v znamná
lokalita Eva ská rokle (CZ0420044) s evropsk mi stanovi↵ti a s v znamn m v skytem vzácn ch druh rostlin.
- zalesn n str✏ovit svah ⌅ebín (p⌦evá✏n severní expozice), kter je biocentrem nadmístního
nadregionálního v znamu (v znamn zalesn n komplex spadající do Dolního Pooh⌦í).
c)

vyu✏ití

Urbanistická koncepce v⌥etn vymezení zastaviteln ch ploch, ploch p⌦estavby a systému
sídelní zelen
Urbanistická koncepce v⌥etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití,
zastaviteln ch ploch, ploch p⌦estavby a systému sídelní zelen
c.1) Urbanistická koncepce v⌥etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdíln m zp sobem

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 ZM1/P1, ZM1/P3 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 ZM1/Z1 Z4, Z5);
- v rámci lokality ZM1/P1 p⌦estav t zchátralé území v roby p⌦evá✏n pro ú⌥ely bydlení ob⌥anské vybavenosti
(konkrétní zám r - sportovní vybavenost);
- v rámci lokality ZM1/P3 p⌦estav t zchátralé území hospodá⌦ského dvora ⌥.p.1 p⌦evá✏n pro ú⌥ely ob⌥anské
vybavenosti;
- navázat a doplnit skupinovou v stavbu men↵ího rozsahu na severov chodním okraji sídla (lokality Z1, Z6).
(Horka)
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 Územním plánem 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:

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.

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu✏ití:

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).

Dal↵í podmínky:

Zm nou ⌥. 1 územního plánu je plocha b valého zem d lského dvora na severozápadním okraji Evan
navr✏ena k p⌦estavb pro vyu✏ití s p⌦evahou bydlení:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
Dal↵í podmínky:
Prostorové uspo⌦ádání:
len ní plochy pro hlavní vyu✏ití:
Max. zastav ná plocha/parcela:
V ↵ková regulace:

ZM1/P 1
plochy smí↵ené obytné-venkovské (SV),
pozemky pro stavby rodinn ch dom , ve⌦ejná prostranství
Plochu prov ⌦it územní studií.
Podmínkou rozvoje je realizace pásu ochranné liniové zelen
v ⌥i stávajícímu v robnímu areálu.
min. velikost stavební parcely 800 m2
200 m2
max. 1 nadzemní podla✏í + podkroví

Zm nou ⌥. 1 územního plánu je k p⌦estavb navr✏ena plocha brownfieldu hospodá⌦ského dvora ⌥.p.1 v Evani:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu✏ití:

ZM1/P 3
plochy smí↵ené obytné - areál panského dvora (SC)
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Hlavní vyu✏ití:
Dal↵í podmínky:

stavby ob⌥anské vybavenosti v⌥etn sportovních za⌦ízení, související
nádvo⌦í a zele ,
Plochu prov ⌦it územní studií
P⌦i ve↵ker ch stavebních ⌥innostech nesmí dojít k naru↵ení
dochovan ch architektonick ch a kulturních hodnot dotvá⌦ející
charakter zástavby p vodního areálu panského dvora.

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 zp sobem vyu✏ití.
c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch
Návrhem Územním plánem 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, 2 stavební parcely
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.

Zm nou ⌥. 1 územního plánu je na západním okraji Evan vymezena zastavitelná plocha ZM1/Z1.
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:
len ní plochy pro hlavní vyu✏ití:

Prostorové uspo⌦ádání:
len ní plochy pro hlavní vyu✏ití:
Max. zastav ná plocha/parcela:
V ↵ková regulace:
Dal↵í podmínky:

ZM1/Z1
plocha smí↵ená obytná-venkovská (SV),
pozemky pro stavby rodinn ch dom , komunikace, zele
Podél stávajícího uli⌥ního ve⌦ejného prostranství vymezit ve⌦ejné
prostranství tak, aby jeho celková ↵í⌦ková dimenze odpovídala
uli⌥nímu ve⌦ejnému prostranství kontaktní navazující zástavby.
Sm rem do volné krajiny umis ovat zahrady.
Zástavba musí mít jednotn charakter.
min. velikost stavební parcely 800 m2
200 m2
max. 1 nadzemní podla✏í + podkroví
Respektovat OP silnice II. t⌦ídy (stavby pro bydlení a rekreaci sm jí
b t umís ovány pouze mimo ochranné pásmo silnic).
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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
zp sobem vyu✏ití.
c.4) Plochy územních rezerv
Návrhem ÚP Eva nejsou vymezeny plochy územních rezerv.
c.5 4) 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 ZM1/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 z stanou 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 z stane
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.
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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.

-

-

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
Zm nou ⌥. 1 jsou navr✏eny plochy smí↵ené obytné - areál panského dvora (SC) a to v rozsahu plochy
p⌦estavby ZM1/P3. Toto území bude mít polyfunk⌥ní charakter (ve⌦ejná i komer⌥ní ob⌥anská vybavenost,
bydlení, neru↵ící v roba).
Vzhledem k d le✏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 Územní plán 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 zp sobem 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 p vodních rostlinn ch spole⌥enstev.
Zm nou ⌥. 1 ÚP Eva jsou vymezeny plochy zm n v krajin :
ZM1 /K 1 zahrnuje zm nu funk⌥ního vyu✏ití stávajících zahrad (evidence podle katastru nemovitostí) nacházejících se
ji✏n a JV od obce, v⇣bezprost⌦ední návaznosti na zastav né území ⌥i vklín n ch do zastav ného území na
úbo⌥í ostrohu pod obcí. Územním plánem byly tyto zahrady za⌦azeny do ploch smí↵en ch nezastav ného
území. Zm nou ⌥. 1 ÚP je vymezena nová plocha ZE-Z:
(ZE-Z) plochy zem d lské – zahrady, sady, záhumenky jsou vymezeny za ú⌥elem zaji↵t ní podmínek pro
p⌦eva✏ující zem d lské vyu✏ití na plochách, které souvisejí se zastav n m územím a jsou vyu✏ívány p⌦evá✏n
jako oplocené zahrady a sady nebo drobná polí⌥ka ( tzv. záhumenky), mo✏nost v stavby plo↵n mal ch
rekrea⌥ních objekt , pop⌦. „p⌦íst⌦e↵k slou✏ících k ukrytí p⌦ed nepohodou po⌥así a slou✏ících k ulo✏ení
ná⌦adí“.
ZM1 /K 2 zahrnuje lokální biokoridor LBK 14 "Stará p ↵ina na Podbradec" vymezen v návaznosti na prvky ÚSES (LBK
14) v obci Peruc. Jedná se o plochu s funk⌥ním vyu✏itím NS – plochy smí↵ené nezastav ného území.
Biokoridor navr✏en k zalo✏ení jako doprovod polních cest.
e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
ÚP Eva závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na nadregionální a
lokální úrovni - biocentra, biokoridory. Zm nou ⌥. 1 ÚP bylo dále prov ⌦eno vedení regionálního biokoridoru RBK 621
"⌅ebín – Myslivna nad Oh⌦í", trasa se net ká ⌦e↵eného území, je vymezena na území obce Libochovice Prvky navr✏ené
jsou za⌦azeny do ve⌦ejn prosp ↵n ch opat⌦ení (ozn. VU).
Vymezené prvky ÚSES:
Biocentra:
- nadregionální biocentrum NRBC 2 "⌅ebín" (vymezeno dle aZÚR Ústeckého kraje, v souladu s návrhem M⌃P;
funk⌥ní)
- lokální biocentrum LBC 1 "Eva sk háj" (funk⌥ní),
- lokální biocentrum LBC 26 "K Horkám" (navr✏ené k zalo✏ení),
Biokoridory:
- lokální biokoridor LBK p (navr✏en k zalo✏ení),
- lokální biokoridor LBK r (⌥ást navr✏ená k zalo✏ení), ⌥ást funk⌥ní),
- lokální biokoridor LBK r. (navr✏en k zalo✏ení),
- lokální biokoridor LBK 14 (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.
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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✏ uje
⌥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.
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).
Zm nou ⌥. 1 ÚP je v návaznosti na cyklostezku Oh⌦e vymezeno její propojení z K⌦e↵ína (na území m sta
Libochovice) na ji✏ vybudovanou cyklostezku v sousední obci Peruc. Trasa cyklostezky sm ⌦uje p⌦es Krásnou vyhlídku
sm rem na Chra↵tín.

Liniová zele
Návrhem Územním plánem 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 plo↵e ochranného pásma nadzemního vedení VN 22 kV nutno respektovat podmínky pro
v sadbu zelen , tzn. je mo✏né pouze zalo✏it TTP a vysazovat ke⌦e s r stovou v ↵kou do max. 3 m. 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 d vod 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 p dy 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 pr chod
velk ch vod a zárove jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a údr✏by koryta vodního toku. V území je p⌦ípustné
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. Zm nou ZM1/R jsou podle sou⌥asného stavu vyu✏ívání (evidence KN) dopln ny plochy
vyu✏ívané pro individuální rekreaci v Evani.
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 ) vyu✏ití v rámci p⌦estavbové plochy ZM1/P3.
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 , sesuvy a poddolovaná území
Plochy pro dob vání nerost vymezeny nejsou.
Severní svah ⌅ebína je nestabilní. Do katastru Horka u Libochovic zasahuje do⌥asn uklidn n sesuv Horka
(537) a okrajov i uklidn n plo↵n sesuv (délka nad 50 m). Sesuvná území jsou na pozemcích ur⌥en ch k pln ní
funkcí lesa.
V katastru Horka u Libochovic je evidováno poddolované území Horka ⌥. 1823 související s t ✏bou jíl .
f)

Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití
f.1) Plochy s rozdíln m zp sobem vyu✏ití
Návrh ÚP Územní plán 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 smí↵ené obytné - areál panského dvora (SC)
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jsou vymezeny za ú⌥elem zaji↵t ní p⌦im ⌦eného vyu✏ívání, zachování, vhodné dopln ní a obnovu souboru
p vodních a architektonicky cenn ch staveb hospodá⌦ského dvora v centru Evan . Toto území bude mít polyfunk⌥ní
charakter (ve⌦ejná i komer⌥ní ob⌥anská vybavenost, bydlení, neru↵ící v roba).
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:
stavby ob⌥anské vybavenosti v⌥etn sportovních za⌦ízení, související nádvo⌦í a
zele ,
stavby pro bydlení, ve⌦ejná prostranství v⌥etn ve⌦ejn p⌦ístupné zelen a
vodních ploch,
související dopravní a technická infrastruktura.
pozemky staveb a za⌦ízení (nap⌦.stavby a za⌦ízení pro malov robu, ⌦emeslnou ⌥i
p⌦idru✏enou v robu, v robní i nev robní slu✏by v⌥etn p⌦idru✏eného 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,
v↵e ostatní (zejména umis ování staveb a za⌦ízení, sni✏ujících kvalitu prost⌦edí v
této plo↵e, nap⌦íklad pro t ✏bu, hutnictví, chemii, t ✏ké strojírenství, asana⌥ní
slu✏by). Nep⌦ípustné je umis ování ubytoven.

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:
nep⌦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
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 d vodu negativních vliv t chto staveb za hranicí t chto pozemk
vylu⌥uje za⌥len ní pozemk s t mito vlivy do ploch jiného zp sobu 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:

Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu✏ití:
pozemky silnic a místních komunikací (v⌥etn pozemk , na kter ch jsou
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p⌦ípustné vyu✏ití:
nep⌦ípustné vyu✏ití:

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 zp sobu 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 p dy 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 p dy),
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.

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 p dního 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
p dního 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 zem d lské - zahrady, sady, záhumenky (ZE-Z)
Plochy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji↵t ní podmínek pro p⌦eva✏ující zem d lské vyu✏ití na plochách, které
souvisejí se zastav n m územím a jsou vyu✏ívány p⌦evá✏n jako zahrady a sady nebo drobná polí⌥ka ( tzv.
záhumenky).
Rozd lení ploch dle ur⌥ení vyu✏ití:
hlavní vyu✏ití:
malov robn obhospoda⌦ované plochy zem d lského p dního fondu v drobné
dr✏b (zahrady, sady, záhumenky) v p⌦ímé návaznosti na zastav né území, s
cílem zaji↵ ování zem d lské produkce mal ch a drobn ch soukrom ch
zem d lsk ch subjekt .
p⌦ípustné vyu✏ití:
oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekrea⌥ní a u✏itkovou,
drobná p stitelská a chovatelská ⌥innost,
dopl ování a obnova stromov ch v sadeb,
nezbytn nutná vedení liniov ch staveb - p⌦ístupov ch komunikací a za⌦ízení
technické vybavenosti,
stavby a jiná opat⌦ení pot⌦ebná, k ochran a zúrodn ní p dního fondu, ke
zv ↵ení ekologické stability,
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podmíne⌥n p⌦ípustné vyu✏ití:
nep⌦ípustné vyu✏ití:

stavby slou✏ící prokazateln pro zabezpe⌥ování malov robní zem d lské
produkce o celkové zastav né plo↵e do 30 m2, nap⌦. p⌦íst⌦e↵ky slou✏ící k ukrytí
p⌦ed nepohodou po⌥así a slou✏ící k ulo✏ení ná⌦adí, su↵árny ovoce,
drobné zahradní stavby (fóliovníky, skleníky apod.) a jiné drobné p⌦ízemní stavby
(nap⌦. altány, venkovní krby apod.)
p⌦evád ní zahrad, sad a luk na ornou p du
oplocování ploch zem d lského p dního fondu v drobné dr✏b ve volné krajin
pouze v bezprost⌦ední návaznosti na sou⌥asn zastav né území
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 p dního 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 d vodu 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

Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵ ování obrany a bezpe⌥nosti státu a
ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní

Návrhem Územním plánem Eva jsou vymezeny tyto plochy ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb:
Ve⌦ejn prosp ↵né stavby technické infrastruktury
ozna⌥ení
druh
VT 1
trafostanice
VT 2
venkovní vedení VN 22 kV

katastrální území
k.ú. Eva
k.ú. Eva

⌥.pozemku*)
PP - 339/1
PP - 339/1.

Návrhem Územním plánem 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 Územním plánem Eva je navr✏eny tyto asanace:
ozna⌥ení
druh
katastrální území
VA 1
asanace stávajících nevyu✏ívan ch
k.ú. Eva
zem d lsk ch objekt
v p⌦estavbové plo↵e P 1
VA 2
asanace stávajících nevyu✏ívan ch
k.ú. Eva
zem d lsk ch objekt
v p⌦estavbové plo↵e P 2

⌥.pozemku*)
SP - 123/8; 123/9
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

Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb, opat⌦ení a ve⌦ejn ch prostranství s mo✏ností uplatn ní p⌦edkupního práva

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)

Stanovení kompenza⌥ních opat⌦ení podle §50 odst.6 stavebního zákona
Kompenza⌥ní opat⌦ení nebyla po✏adována.

j)

Vymezení ploch a koridor ve kter ch je rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním
územní studie

Zm nou ⌥.1 jsou vymezeny plochy ZM1/P 1 a ZM1/P 3 ve kter ch je rozhodování o zm nách v území
podmín no zpracováním územní studie.

l

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

ZM1/P 1
plocha smí↵ená obytná-venkovská (SV),
pozemky pro stavby rodinn ch dom , ve⌦ejná prostranství

Podmínky pro její po⌦ízení:
P⌦edm tem ⌦e↵ení územní studie bude zejména návrh ⌦e↵ení vedoucí ke kultivované skupinové zástavb ,
která nebude naru↵ovat ↵ir↵í krajinné prost⌦edí - plocha je pohledov exponována. Budou navr✏eny podrobn j↵í
prostorové regulativy a navr✏eno ⌥len ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zaji↵t na zaji↵t na mo✏nost
dopravní a technické obsluhy v optimálním rozsahu. V maximální mí⌦e návrhem respektovat stávající kvalitní stromovou
zele . Podmínkou rozvoje je realizace pásu ochranné liniové zelen v ⌥i stávajícímu v robnímu areálu. V ↵ková
regulace: max. 1 nadzemní podla✏í + podkroví.
Dal↵í limity vyu✏ití území:
OP za⌦ízení technické infrastruktury;
Území s archeologick mi nálezy (kategorie UAN I) Eva - intravilán vsi a nejbli✏↵ího okolí;
OP vodního zdroje II. stupn .
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu✏ití:
Hlavní vyu✏ití:

ZM1/P 3
plochy smí↵ené obytné - areál panského dvora (SC)
stavby ob⌥anské vybavenosti v⌥etn sportovních za⌦ízení, související
nádvo⌦í a zele

Podmínky pro její po⌦ízení:
V sou⌥asnosti nevyu✏ívan hospodá⌦sk dv r ⌥.p.1 v Evani je z hlediska hodnot v území hodnotn m p⌦íkladem
dochovaného panského dvora. P⌦edm tem ⌦e↵ení územní studie bude zejména návrh ⌦e↵ení vedoucí ke kultivované
obnov areálu. P⌦i ve↵ker ch stavebních ⌥innostech nesmí dojít k naru↵ení dochovan ch architektonick ch a kulturních
hodnot dotvá⌦ející charakter zástavby p vodního areálu (monumentální m ⌦ítko hospodá⌦sk ch staveb a jejich
architektonick v raz (materiálové provedení - opukové zdivo v kombinaci s omítan mi plochami, zast⌦e↵ení
keramickou pálenou krytinou s minimem st⌦e↵ních otvor ..apod.) v⌥etn dochované kontaktní zelen .
Dal↵í limity vyu✏ití území:
OP za⌦ízení technické infrastruktury;
Území s archeologick mi nálezy (kategorie UAN I) Eva - intravilán vsi a nejbli✏↵ího okolí;
OP vodního zdroje II. stupn .
Lh ta pro po⌦ízení územních studií a pro vlo✏ení dat o t chto studií do evidence územn plánovací ⌥innosti:
Lh ta pro po⌦ízení v↵ech územních studií a pro vlo✏ení dat o této studii do evidence územn plánovací
⌥innosti je stanovena na 6 let od vydání zm ny ⌥.1 územního plánu.
i) k)

Údaje o po⌥tu list územního plánu a po⌥tu v kres
Textová ⌥ást návrhu ÚP ve zn ní zm ny ⌥.1 má ..... ⌥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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OD⌃VODN⇥NÍ ZM⇥NY . 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU EVA⇤
a)

Postup p⌦i po⌦ízení zm ny ⌥. 1 územního plánu Eva
Dne 24. 6. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo obce Eva⌥ v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písmene f) zákona ⇧.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn⌃ní platn ch p edpis↵ (dále jen stavební zákon), a za
pou ití § 55 odst. 1 zákona ⇧. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn⌃ní pozd⌃j ích p edpis↵
(dále jen stavební zákon) o po ízení zprávy o uplat⌥ování územního plánu Eva⌥. Jako zastupitel ur⇧en pro spolupráci
s po izovatelem byl ur⇧en panem PhDr. Ladislav Pe ek, místostarosta obce. Zárove⌥ bylo ve smyslu ust. § 6 odst. 6,
písmene b) schváleno uzav ení smlouvy s fyzickou osobou oprávn⌃nou k v konu územn⌃ plánovací ⇧innosti (§ 24
stavebního zákona). Po izovatelem tak je Obecní ú ad Eva⌥ p i zaji t⌃ní spln⌃ní kvalifika⇧ních p edpoklad↵ pro v kon
územn⌃ plánovací ⇧innosti podle § 24 stavebního zákona paní Z. Klenorovou.
Zpráva o uplat⌥ování územního plánu Eva⌥ byla zpracována v souladu s § 15 vyhlá ky ⇧. 500/2006 Sb., o
územn⌃ analytick ch podkladech, územn⌃ plánovací dokumentaci a zp↵sobu evidence územn⌃ plánovací ⇧innosti, ve
zn⌃ní pozd⌃j ích p edpis↵ (dále jen vyhlá ka). Následn⌃ „Zpráva o uplat⌥ování územního plánu Eva⌥“ datovaná srpen
2020, byla podle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona projednána p im⌃ en⌃ ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 –
3 stavebního zákona. Ve ejnou vyhlá kou ze dne 24. 8. 2020 bylo oznámeno projednání návrhu zprávy o uplat⌥ování
územního plánu Eva⌥ k ve ejnému nahlédnutí. Ve ejná vyhlá ka s návrhem zadání byla vystavena na ú edních deskách
obecního ú adu, a to v⇧etn⌃ elektronické ú ední desky na internetov ch stránkách obce. Sou⇧ástí ve ejné vyhlá ky bylo i
pou⇧ení, e ve lh↵t⌃ do 15ti dn↵ ode dne doru⇧ení ve ejné vyhlá ky m↵ e ka d uplatnit své písemné p ipomínky.
Dot⇧ené orgány, krajsk ú ad, sousední obce byly samostatn⌃ obeslány oznámením o vystavení návrhu zprávy o
uplat⌥ování územního plánu Eva⌥ ze dne 20. 8. 2020 odeslan m datov mi schránkami obce. Dot⇧ené orgány a krajsk
ú ad byly podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona vyzvány k podání sv ch po adavk↵ na obsah zm⌃ny ⇧. 1
územního plánu Eva⌥, vypl vajících ze zvlá tních právních p edpis↵ a územn⌃ plánovacích podklad↵, a to ve lh↵t⌃ do
30ti dn↵ ode dne obdr ení návrhu zprávy o uplat⌥ování; sousední obce byly vyzvány ve stejné lh↵t⌃ k uplat⌥ování
podávání písemn ch podn⌃t↵. Po izovatel v echny upozornil na skute⇧nost, e k p ipomínkám, po adavk↵m a
podn⌃t↵m uplatn⌃n m po stanoven ch lh↵tách se nep ihlí í. Na základ⌃ v sledk↵ projednání byla zpráva o uplat⌥ování
podle § 55 odst. 1 za pou ití § 47 odst. 4 stavebního zákona po konzultaci s ur⇧en m zastupitelem upravena. Schválení
takto upravené „Zprávy o uplat⌥ování územního plánu Eva⌥“ bylo provedeno podle § 47 odst. 5 stavebního zákona,
nebo⌦ zpráva o uplat⌥ování projednaná ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. e) stavebního zákona se po svém
schválení podle § 47 odst. 5 stavebního zákona Zastupitelstvem obce Eva⌥ stala „Zadáním pro zm⌃nu ⇧. 1 územního
plánu Eva⌥“.
Na základ⌃ tohoto zadání byl zpracován návrh zm⌃ny ⇧. 1 ÚP Eva⌥.
b)

Vyhodnocení koordinace vyu✏ívání území z hlediska ↵ir↵ích vztah v území
V souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ve zn⌃ní Aktualizace ⇧. 1, 2 a 3 (aZÚR), s nabytím
ú⇧innosti dne 6. 8. 2020, byly prov⌃ eny a up esn⌃ny plochy a koridory nadmístního v znamu, které jsou vymezeny ve
správním území Eva⌥.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je v návaznosti na cyklostezku Oh e vymezeno její propojení z K e ína (na území m⌃sta
Libochovice) na ji vybudovanou cyklostezku v sousední obci Peruc. Trasa cyklostezky sm⌃ uje p es Krásnou
vyhlídku sm⌃rem na Chra tín;
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP bylo prov⌃ eno vymezení nadmístních prvk↵ ÚSES (nadregionálních a regionálních); aZÚR
vymezují na správním území obce Eva⌥ nadregionální biocentrum NRBC 2 ⇤ebín – funk⇧ní a regionální
biokoridor RBK 621 ⇤ebín – Myslivna nad Oh í, funk⇧ní. Nadregionální biocentrum NRBC 2 ⇤ebín bylo
zp esn⌃no v hranicích parcel katastrální mapy dle aZÚR i v souladu s návrhem M⌅P. Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP bylo dále
prov⌃ eno vedení regionálního biokoridoru RBK 621 ⇤ebín – Myslivna nad Oh í, trasa se net ká e eného
území, je vymezena na území obce Libochovice.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je zaji t⌃na je provázanost v ech skladebn ch ⇧ástí ÚSES na systém vymezen v navazujících
obcích. Zm⌃na v krajin⌃ ZM1 /K 2 nov⌃ zahrnuje lokální biokoridor LBK 14 "Stará p⌃ ina na Podbradec"
vymezen v návaznosti na prvky ÚSES (LBK 14) v obci Peruc. Jedná se o plochu s funk⇧ním vyu itím NS –
plochy smí ené nezastav⌃ného území. Biokoridor navr en k zalo ení jako doprovod polních cest.
Plochy skladebn ch ⇧ástí ÚSES jsou vymezeny mimo plochy zji t⌃n ch i p edpokládan ch lo isek nerostn ch
surovin – v e eném území se chrán⌃ná lo iska nerostn ch surovin nenacházejí.
z hlediska vymezení cílov ch kvalit krajiny je správní území obce Eva⌥ za⇧len⌃no do krajinného celku KC
Severo⇧eské ní iny a pánve (13). Respektovány jsou jednotlivé aktuální díl⇧í kroky napl⌥ování cílov ch kvalit
krajiny. Blí e viz kap. f.2)
c)

Vyhodnocení spln ní po✏adavk na zm nu ⌥. 1 ve smyslu usnesení ZO ze dne 30.12.2020

1)

Návrh zm⌃ny ve vyu ití stávající plochy v roby a skladování VS nacházející se v zastav⌃ném území v centru v
rozsahu pozemk↵ ⇧p.1 (st. p.⇧. 2/1,2,3, 20/1, 19/2, v e v k.ú. Eva⌥) na ob⇧anskou vybavenost navrhovanou
p↵vodn⌃ na pozemcích p.p.⇧. 123/8,9,10,12 (v e v k.ú. Eva⌥) nacházejících se na SZ obce a v územním plánu
vymezen ch jako p estavbová plocha P1. Tato plocha bude nyní vymezena op⌃t jako plocha p estavby, ale pro
nov ú⇧el ne pro ob⇧anskou vybavenost, ato pro bydlení.
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu je plocha brownfieldu b valého zem⌃d⌃lského dvora na severozápadním okraji
Evan⌃ (pozemky p.p.⇧. 123/8,9,10,11,12) navr ena p⌃t jako plocha p estavby (ZM1/P1) pro vyu ití s
p evahou bydlení, funk⇧ní vyu ití SV – plochy smí ené obytné -venkovské. Plocha je navr ena k prov⌃ ení
územní studií. Podmínkou rozvoje je realizace pásu 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
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závad. V sou⇧asném ÚP se jedná o návrh ob⇧anské vybavenosti – sportu. Tato funkce je sou⇧ástí jiného
p estavbového areálu – plochy brownfieldu dvora ⇧.p. 1 v Evani (ZM1/P3).
2)

Návrh na prov⌃ ení mo nosti vymezení zastavitelného území na p.p.⇧. 381/18 (pop . její ⇧ásti) v k.ú. Eva⌥ pro
ú⇧ely bydlení. V tomto p ípad⌃ se jedná o návrh plochy, kter by efektivn⌃ vyu il ve ejnou infrastrukturu
vybudovanou pro plochu Z4 vymezenou v územním plánu jako zastavitelnou pro bydlení a v sou⇧asnosti ji
napln⌃nou, obestav⌃ním z druhé strany stávající místní komunikace.
Po adavek byl prov⌃ en
Zm⌃nou ⇧. 1 je na západním okraji Evan⌃ vymezena zastavitelná plocha ZM1/Z1, funk⇧ní vyu ití SV – plocha
smí ená obytná-venkovská. Jedná se o ⇧ást pozemku p.p.⇧. 381/18 dnes vyu ívan jako sad. Zástavbou bude
efektivn⌃ji vyu ita ve ejná infrastruktura vybudovaná pro d ív⌃j í a dnes zcela napln⌃nou rozvojovou lokalitu
Z4. Lokalita zm⌃ny zde umo ní vytvo it oboustrannou uli⇧ní zástavbu. Západní ⇧ást sadu z↵stane zachována
a zástavbu tak odd⌃lí od intenzivn⌃ vyu ívané zem⌃d⌃lské, p evá n⌃ polní krajiny. Kompenzací za zábor ZPF
je zru ení doposud nevyu ité a pom⌃rn⌃ nevhodné zastavitelné plochy Z6.

3)

V návaznosti na cyklostezku Oh e prov⌃ it a provést návrh na její propojení z K esína (na území m⌃sta
Libochovice) na ji vybudovanou cyklostezkou sousední obce Peruc s tím, e tento návrh by m⌃l b t
sm⌃rován p es Krásnou vyhlídku sm⌃rem na Chra tín.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je vymezeno propojení cyklostezky v návaznosti na cyklostezku Oh e z K e ína a na ji
vybudovanou cyklostezku v sousední obci Peruc.

4)

Prov⌃ it a na základ⌃ v sledk↵ prov⌃ ení navrhnout v rámci u ívání stávajících zahrad (evidence podle katastru
nemovitostí) nacházejících se ji n⌃ a JV od obce, v bezprost ední návaznosti na zastav⌃né území, mo nost
v stavby plo n⌃ mal ch rekrea⇧ních objekt↵, pop . „p íst e k↵ slou ících k ukrytí p ed nepohodou po⇧así a
slou ících k ulo ení ná adí“. V sou⇧asné dob⌃ je v⌃t ina zahrad za azena do ploch smí en ch nezastav⌃ného
území.
Po adavek byl prov⌃ en.
Plocha zm⌃ny v krajin⌃ ZM1 /K 1 zahrnuje zm⌃nu funk⇧ního vyu ití stávajících zahrad (evidence podle
katastru nemovitostí) nacházejících se ji n⌃ a JV od obce, v bezprost ední návaznosti na zastav⌃né území ⇧i
vklín⌃n ch do zastav⌃ného území na úbo⇧í ostrohu pod obcí. Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je vymezena nová funk⇧ní
plocha ZE-Z – plocha zem⌃d⌃lská – zahrady, sady, záhumenky. P ípustn m vyu itím jsou mj. oplocené i
neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekrea⇧ní a u itkovou, drobná p⌃stitelská a chovatelská ⇧innost;
stavby pro malov robní zem⌃d⌃lskou produkci o celkové plo e do 30 m2, nap . p íst e ky slou ící k ukrytí
p ed nepohodou po⇧así a slou ící k ulo ení ná adí, su árny ovoce, drobné zahradní stavby (nap . fóliovníky,
skleníky) a jiné drobné p ízemní stavby (nap . altány, venkovní krby apod.).

5)

Navrhované díl⇧í zm⌃ny uvedené v bodech 1. a 4. této kapitoly nebude mít s ohledem na jejich rozsah a
charakteristiku, zásadním zásahem do základní koncepce rozvoje stanovené územním plánem.
Základní koncepce rozvoje stanovená územním plánem se návrhem zm⌃ny ⇧. 1 ÚP nem⌃ní.

6)

Navrhované díl⇧í zm⌃ny nekladou ádné po adavky na novou ve ejnou infrastrukturu, v p ípad⌃ jejich návrhu
dojde k vyu ití stávající ve ejné infrastruktury.
Základní koncepce rozvoje stanovená územním plánem se návrhem zm⌃ny ⇧. 1 ÚP nem⌃ní. Zástavbou v
zastavitelné plo e ZM1/Z1 bude efektivn⌃ji vyu ita ve ejná infrastruktura vybudovaná pro d ív⌃j í a dnes zcela
napln⌃nou rozvojovou lokalitu Z4.

7)

Zm⌃na ⇧. 1 územního plánu Eva⌥ zohlední, p ípadn⌃ uvede do souladu následující skute⇧nosti vypl vající z
platné legislativy a z platn ch nad azen ch dokumentací aPÚR a aZÚR.
Ve vztahu k aPÚR a k aZÚR jsou po adavky na vyhodnocení návrhem zm⌃n dot⇧en ch priorit územního
plánování pro zaji t⌃ní udr itelného rozvoje obsa eny v kapitole f) textu od↵vodn⌃ní

8)

P edm⌃tná zm⌃na územního plánu nebude mít zásadní v znamné dopady na ochranu a rozvoj území.
Zm⌃na územního plánu nemá ádné zásadní v znamné dopady na ochranu a rozvoj území. Cílem zm⌃ny je
respektování ochrany architektonick ch a urbanistick ch hodnot, ochrany p írody a krajiny a ostatních
územních limit↵. Vytvo eny jsou p edpoklady pro stabilizaci a rozvoj ⇧ásti regionu Libochovicka.

9)

Navrhovan mi zm⌃nami nebude nov⌃ dot⇧en ádn pozemek ur⇧en k pln⌃ní funkce lesa.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP nejsou dot⇧eny pozemky ur⇧ené k pln⌃ní funkce lesa. Cyklostezka propojující cyklostezku
Oh e z K e ína na cyklostezku v Peruci vede po stávajících lesních cestách.

10)

Jednotliv mi díl⇧ími návrhy zm⌃ny nejsou dot⇧eny ádné nemovité kulturní památky.
Jedná se o starosídelní oblast s vysok m kulturn⌃-historick m potenciálem. Cílem územního plánu ve zm⌃n⌃
⇧. 1 je respektovat a chránit ve keré kulturní hodnoty v území – území s archeologick mi nálezy, nemovité
kulturní památky v⇧etn⌃ ochrann ch pásem i objekty památkového zájmu i drobné památky.
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.
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.

11)

P edm⌃tná zm⌃na dále s odkazem na body 4. e) a e.f) zprávy o uplat⌥ování prov⌃ í stav ve ejn⌃ prosp⌃ né
stavby (VPS) a ve ejn⌃ prosp⌃ ná opat ení (VPO), pro které lze za prvé uplatnit vyvlastn⌃ní a za druhé
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p edkupní právo; dále aktualizuje hranice zastav⌃ného území a bude zpracována podle aktuálních právních
p edpis↵ na úseku územního plánování (aktualizace kapitol dle vyhlá ky).
Stav ve ejn⌃ prosp⌃ n ch staveb (VPS) a ve ejn⌃ prosp⌃ n ch opat ení (VPO) byl prov⌃ en a v rámci zm⌃ny
aktualizován.
12)

Zpracovanou zm⌃nou budou respektovány limity vyu ití území: poddolované území Horka ⇧. 1823 a sesuv
Horka ⇧. 537.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP byl tento jev dopln⌃n dle aktuálních podklad↵ ÚAP ORP Lovosice.

d)

V ⌥et zále✏itostí nadmístního v znamu, které nejsou ⌦e↵eny v zásadách územního rozvoje,
s od vodn ním pot⌦eby jejich vymezení
Návrhem zm⌃ny nejsou vymezeny.

e)

Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na zem d lsk p dní fond
a na pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa
Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF

P↵dy dot⇧ené zm⌃nou ⇧. 1 - Lokalita ZM1/Z1
BPEJ 1.19.14
Rendziny, pararendziny p evá n⌃ na mírn ch svazích se v esm⌃rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu 25 - 50 %.
P↵dy hluboké a st edn⌃ hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a velmi málo produk⇧ní.
Bonitovaná p↵dn⌃ ekologická jednotka 1.19.14 legislativn⌃ spadá dle Vyhlá ky o stanovení t íd ochrany ⇧. 48/2011
Sb. do IV. t ídy ochrany zem⌃d⌃lského p↵dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá ky k provedení zákona o
oce⌥ovaní majetku (oce⌥ovací vyhlá ky) ⇧. 441/2013 Sb. je 5.22 K⇧ za m2 a bodová v nosnost této p↵dy je na stupnici
od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 35. Jedná se o velmi málo produk⇧ní p↵dy.
BPEJ 1.37.16
Kambizem⌃, rankery, litozem⌃ p evá n⌃ na mírn ch svazích se v esm⌃rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu 25 50 %. P↵dy m⌃lké v teplém, suchém klimatickém regionu a produk⇧n⌃ málo v znamné.
Bonitovaná p↵dn⌃ ekologická jednotka 1.37.16 legislativn⌃ spadá dle Vyhlá ky o stanovení t íd ochrany ⇧. 48/2011
Sb. do V. t ídy ochrany zem⌃d⌃lského p↵dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá ky k provedení zákona o
oce⌥ovaní majetku (oce⌥ovací vyhlá ky) ⇧. 441/2013 Sb. je 1.35 K⇧ za m2 a bodová v nosnost této p↵dy je na stupnici
od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 15. Jedná se o produk⇧n⌃ málo v znamné p↵dy.
BPEJ 1.19.01
Rendziny, pararendziny p evá n⌃ na rovin⌃ nebo úplné rovin⌃ se v esm⌃rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu do
25 %. P↵dy hluboké a st edn⌃ hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a mén⌃ produk⇧ní.
Bonitovaná p↵dn⌃ ekologická jednotka 1.19.01 legislativn⌃ spadá dle Vyhlá ky o stanovení t íd ochrany ⇧. 48/2011
Sb. do III. t ídy ochrany zem⌃d⌃lského p↵dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá ky k provedení zákona o
oce⌥ovaní majetku (oce⌥ovací vyhlá ky) ⇧. 441/2013 Sb. je 9.85 K⇧ za m2 a bodová v nosnost této p↵dy je na stupnici
od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 60. Jedná se o mén⌃ produk⇧ní p↵dy.
BPEJ 1.01.00
ernozem⌃ p evá n⌃ na rovin⌃ nebo úplné rovin⌃ se v esm⌃rnou expozicí a celkov m obsahem skeletu do 10 %. P↵dy
hluboké v teplém, suchém klimatickém regionu a produk⇧ní.
Bonitovaná p↵dn⌃ ekologická jednotka 1.01.00 legislativn⌃ spadá dle Vyhlá ky o stanovení t íd ochrany ⇧. 48/2011
Sb. do I. t ídy ochrany zem⌃d⌃lského p↵dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá ky k provedení zákona o
oce⌥ovaní majetku (oce⌥ovací vyhlá ky) ⇧. 441/2013 Sb. je 14.57 K⇧ za m2 a bodová v nosnost této p↵dy je na stupnici
od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 76. Jedná se o produk⇧ní p↵dy.
Území obce Eva⌥ spadá do esti díl⇧ích povodí (v e povodí Oh e). Lokality zm⌃n k zástavb⌃/p estavb⌃ spadají do
hydrologického po adí 1 - 13 - 04 - 040 (v⌃t ina katastrálního území Eva⌥) - Eva⌥sk potok.

Zastavitelné plochy (Z)

ozna⇧ení

ZM1/Z1
zábor
ZPF
celkem

navr ené
vyu ití

plochy smí ené
obytné venkovské (SV)

souhrn
v m⌃ry
záboru
(ha)

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

I.

0,9360

0,365

0,9360

0,365

II.

III.

IV.

V.

- 0,2460 0,1500 0,1750

0,246

odhad v m⌃ry
záboru, na
které bude
provedena
rekultivace na
zem⌃d⌃lskou
p↵du
-

informace o
existenci
informace o informace
staveb k
existenci
o existenci
ochran⌃
závlah
odvodn⌃ní
pozemku
p ed erozní
⇧inností vody
-

-

-

informace
podle
ustanovení
§3 odst.1
písm.g)

-

0,15 0,1750
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pozn.:1 Zm⌃ny p estavby nemají dopady na zem⌃d⌃lsk p↵dní fond
pozn.:2 Dal í zm⌃ny ÚP ZM1/R jsou aktualizací funk⇧ního vymezení území ve stabilizovaném území (jedná se o
zaplocené pozemky související s katastráln⌃ evidovan mi nemovitostmi)
Údaje o dot⇧ení sít⌃ ú⇧elov ch komunikací slou ících k obhospoda ování zem⌃d⌃lsk ch a lesních pozemk↵ a sít⌃
polních cest navrhovan m e ením
Zm⌃nou ⇧. 1 není dot⇧ena sí⌦ ú⇧elov ch komunikací slou ících k obhospoda ování zem⌃d⌃lsk ch a lesních
pozemk↵ a sít⌃ polních cest.
Zd↵vodn⌃ní e ení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chrán⌃n ch obecn ch zájm↵ nejv hodn⌃j í
podle § 5 odst. 1 zákona
a)

zd↵vodn⌃ní navrhovaného e ení v⇧etn⌃ vyhodnocení dodr ení zásad plo né ochrany ZPF stanoven ch v §4
zákona
Zm⌃nou ⇧. 1se pro ú⇧ely zástavby zabírá ⇧ást zem⌃d⌃lského pozemku v kontaktu se zastav⌃n m území
(ovocn sad). Plocha je p ímo v kontaktu s ji proveden mi investicemi - komunikace a in en rské sít⌃ a
navazuje na novodobou uli⇧ní zástavbu. V plo e vzniklá zástavba uzav e obec od západu. ást sadu z↵stane a
odcloní tak vzniklé parcely od polní krajiny. ást plochy umo ní roz í ení ve ejného prostranství pro vznik
kvalitní obytné ulice.

b)

prokázání v razn⌃ p eva ujícího ve ejného zájmu u záboru zem⌃d⌃lské p↵dy I. a II. t ídy ochrany nad
ve ejn m zájmem ochrany ZPF
Zm⌃nou jsou navrhovány k záboru zem⌃d⌃lské p↵dy I. t ídy ochrany v rozsahu cca 39% plochy ZM1/Z1. Zábor
je zd↵vodniteln , nebo⌦ plocha v celé délce umo ní souvislou uli⇧ní zástavbu.
Zm⌃na ⇧. 1 kompenzuje a do ZPF navrací p↵dy I. t ídy ochrany v rozsahu cca 4900 m2 (zru ená zastavitelná
plocha Z6 na orné p↵d⌃).
Vyhodnocení p⌦edpokládan ch d sledk navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL
Zm⌃nou není navr eno e ení mající dopad na lesní p↵dní fond (v⇧etn⌃ vzdálenosti 50 m od kraje PUPFL).

f)

V sledek p⌦ezkoumání návrhu zm ny územního plánu s politikou územního rozvoje a
územn plánovací dokumentací vydanou krajem

f.1) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl vajícími z PÚR R
Územní plán Eva⌥ datovan zá í 2008 p i svém zpracování vycházel z rozpracované Politiky územního rozvoje
(dále jen PÚR) R 2008 schválené usnesením vlády R ⇧. 929 dne 20. ⇧ervence 2009. Ve vztahu k této dokumentaci
pak ve svém návrhu zohlednil ve keré skute⇧nosti. Od doby vydání územního plánu Eva⌥ byly schváleny aktualizace ⇧. 1,
2, 3 a 5 PÚR R, z nich pro územní plán nevyplynuly ádné nové po adavky, které by bylo nezbytné vyhodnocovat
nebo zohled⌥ovat.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1 je v souladu s republikov mi prioritami územního plánování v
aktualizovaném zn⌃ní. Územní plán vytvá í p edpoklady pro udr iteln rozvoj území a stanoví podmínky pro hospodárné
vyu ívání zastav⌃ného území.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1 respektuje z hlediska „Politiky územního rozvoje R“ (PÚR), ve zn⌃ní
aktualizace ⇧.1, zejména ty body, které sledují priority, které jsou pro e ené území podstatné:
(14)

Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza⇧ní a kulturní hodnoty území, v⇧etn⌃ urbanistického,
architektonického a archeologického d⌃dictví. Zachovat ráz jedine⇧né urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedine⇧né kulturní krajiny, které jsou v razem identity území, jeho historie a tradice. Tato území
mají zna⇧nou hodnotu, nap . i jako turistické atraktivity.
ÚP Eva⌥ ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1 vytvá í podmínky pro ochranu v ech p írodních a kulturních hodnot v území.
Z hlediska krajinotvorn ch zp↵sob↵ vyu ívání se jedná o kulturní, intenzivn⌃ zem⌃d⌃lsky a ⇧áste⇧n⌃ i lesnicky
vyu ívanou krajinu. Koeficient ekologické stability v k.ú. Eva⌥ je velmi nízk , celkov⌃ se jedná se o krajinu
ekologicky labilní - siln⌃ pozm⌃n⌃nou ⇧lov⌃kem. V k.ú. Eva⌥ je v razn m a cenn m nositelem biologické
rozmanitosti zejména p írodní památka Eva⌥ská rokle, její p edm⌃tem ochrany je evropsky v znamná
lokalita Eva⌥ská rokle s evropsk mi stanovi ti a s v znamn m v skytem vzácn ch druh↵ rostlin. P írodní
památka je zahrnuta do lokálního systému ekologické stability. Situace v k.ú. Horky u Libochovic je ovlivn⌃na
velk m zastoupením pozemk↵ ur⇧en ch k pln⌃ní funkcí lesa – 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, kter je nadregionálním biocentrem (v znamn zalesn⌃n komplex spadající do Dolního Pooh í).
K ochran⌃ krajinného rázu byl vyhlá en p írodní park "Dolní Pooh í". Do p írodního parku spadá celé k.ú.
Horka u Libochovic a severní ⇧ást k.ú. Eva⌥ v⇧etn⌃ zastav⌃né ⇧ásti obce. Dochované p írodní prvky
zprost edkovávají ekostabiliza⇧ní p↵sobení na okolní nestabilní krajiny a jako takové jsou územním plánem
chrán⌃ny.
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
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zadní trakty usedlostí se v znamn⌃ uplat⌥ují v dálkov ch panoramatick ch pohledech. 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 .
P↵vodní urbanistická struktura obce z↵stává zachována. Charakter sídelních útvar↵ s p evahou obytné funkce
a rekreace bude zachován. Preferován je zejména rozvoj s p evahou trvalého bydlení (plochy smí ené
obytné-venkovské) a ob⇧anské vybavenosti. Nevyu ívané plochy a objekty jsou navr eny k p estavb⌃ a
asanaci. K p estavb⌃ jsou navr eny - plocha brownfieldu b valého zem⌃d⌃lského dvora na severozápadním
okraji Evan⌃ pro vyu ití s p evahou bydlení a plocha brownfieldu hospodá ského dvora ⇧.p.1 v Evani pro
ob⇧anskou vybavenost. Ob⌃ p estavbové plochy budou prov⌃ eny územními studiemi. Rozvoj mimo
zastav⌃né území je soust ed⌃n na západní okraj Evan⌃, kde bude efektivn⌃ vyu ita ve ejná infrastruktura
vybudovaná pro d ív⌃j í a dnes zcela napln⌃nou rozvojovou lokalitu.
Územní plán respektuje a chrání archeologické d⌃dictví, nemovité kulturní památky i dal í architektonicky
cenné stavby bez re imu ochrany, územní plán také vymezuje v znamné urbanistické hodnoty.
(15)

P edcházet p i zm⌃nách nebo vytvá ení urbánního prost edí prostorov⌃ sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudr nost obyvatel.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1vytvá í p edpoklady pro vyvá en územní rozvoj obce a soudr nost obyvatel.
Územní plán klade zásadní d↵raz na stabilizaci obytné funkce obce.
Cílem urbanistické koncepce je revitalizovat nevyu ívané objekty brownfield↵ - b valého zem⌃d⌃lského dvora
na severozápadním okraji Evan⌃ pro vyu ití s p evahou bydlení a hospodá ského dvora ⇧.p.1 v Evani pro
ob⇧anskou vybavenost. Ob⌃ plochy p estavby budou prov⌃ eny územními studiemi. Rozvoj mimo zastav⌃né
území je soust ed⌃n do okrajové západní polohy, s cílem maximáln⌃ navázat na stávající funk⇧ní a prostorové
uspo ádání sídla. Plocha zm⌃ny v krajin⌃ zahrnuje zm⌃nu funk⇧ního vyu ití stávajících zahrad (evidence
podle katastru nemovitostí) nacházejících se ji n⌃ a JV od obce, v bezprost ední návaznosti na zastav⌃né
území ⇧i vklín⌃n ch do zastav⌃ného území na úbo⇧í ostrohu pod obcí. Územním plánem je vymezena plocha
zem⌃d⌃lská – zahrady, sady, záhumenky (ZE-Z:)
Návrh nov ch zastaviteln ch ploch je koncipován tak, aby bylo minimalizováno riziko vzniku sociální
segregace.

(16)

P i stanovování zp↵sobu vyu ití území v územn⌃ plánovací dokumentaci dávat p ednost komplexním
e ením p ed uplat⌥ováním jednostrann ch hledisek a po adavk↵, s cílem zajistit kvalitu ivota obyvatel a
odpovídající hospodá sk rozvoj území.
Návrh územního plánu vychází z komplexního posouzení ir ích vztah↵ ve vazb⌃ na e ené
území, p i zohledn⌃ní stávajících limit↵ vyu ití území. Lokality se skupinovou v stavbou budou prov⌃ ovány
územními studiemi.

(19)

Vytvá et p edpoklady pro polyfunk⇧ní vyu ívání opu t⌃n ch areál↵ a ploch (tzv. brownfields
pr↵myslového, zem⌃d⌃lského, vojenského a jiného p↵vodu), hospodárn⌃ vyu ívat zastav⌃né
území (podpora p estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastav⌃ného území
(zejména zem⌃d⌃lské a lesní p↵dy) a zachování ve ejné zelen⌃, v⇧etn⌃ minimalizace její fragmentace.
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu ZM1/P1 je plocha brownfieldu b valého zem⌃d⌃lského dvora na
severozápadním okraji Evan⌃ navr ena k p estavb⌃ pro vyu ití s p evahou bydlení.
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu ZM1/P3 je plocha brownfieldu hospodá ského dvora ⇧.p.1 v centru Evan⌃
navr ena k p estavb⌃ pro smí ené vyu ití v centru Evan⌃ s d↵razem na ob⇧anskou vybavenost.
Ob⌃ plochy je dáno prov⌃ it územními studiemi.
Cílem urbanistické koncepce je revitalizovat nevyu ívané objekty brownfield↵ - b valého zem⌃d⌃lského dvora
na severozápadním okraji Evan⌃ pro vyu ití s p evahou bydlení a hospodá ského dvora ⇧.p.1 v Evani pro
ob⇧anskou vybavenost. Ob⌃ plochy p estavby budou prov⌃ eny územními studiemi. Podmínkou rozvojev
p estavbové lokalit⌃ ZM1/P1 je realizace pásu 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.
Rozvoj mimo zastav⌃né území je soust ed⌃n do okrajové západní polohy, s cílem maximáln⌃ navázat na
stávající funk⇧ní a prostorové uspo ádání sídla. Jedná se o zastavitelnou plochu ZM1/Z1 - ⇧ást pozemku p.p.⇧.
381/18 dnes vyu ívan jako sad. Zástavbou bude efektivn⌃ji vyu ita ve ejná infrastruktura vybudovaná pro
d ív⌃j í a dnes zcela napln⌃nou rozvojovou lokalitu Z4. Lokalita zm⌃ny zde umo ní vytvo it oboustrannou
uli⇧ní zástavbu. Západní ⇧ást sadu z↵stane zachována a zástavbu tak odd⌃lí od intenzivn⌃ vyu ívané
zem⌃d⌃lské, p evá n⌃ polní krajiny. Kompenzací za zábor ZPF je zru ení doposud nevyu ité a pom⌃rn⌃
nevhodné zastavitelné plochy Z6.

(20)

Rozvojové zám⌃ry, které mohou v znamn⌃ ovlivnit charakter krajiny, umís⌦ovat do co nejmén⌃ konfliktních
lokalit a následn⌃ podporovat pot ebná kompenza⇧ní opat ení.
Zm⌃na ⇧. 1 územního plánu Eva⌥ vytvá í podmínky pro ochranu tradi⇧ních urbanistic ch a architektonick ch
hodnot
a ochranu v ech p írodních hodnot v území. Zm⌃nou jsou vymezeny plochy ZM1/P1 a ZM1/P3, ve kter ch je
rozhodování o zm⌃nách v území podmín⌃no zpracováním územní studie.
P edm⌃tem e ení územní studie v p estavbové plo e ZM1/P1 bude zejména návrh e ení vedoucí ke
kultivované skupinové zástavb⌃, která nebude naru ovat ir í krajinné prost edí – plocha je pohledov⌃
exponovaná. Podmínkou rozvoje je realizace pásu ochranné liniové zelen⌃ v↵⇧i stávajícímu v robnímu areálu.
V sou⇧asnosti nevyu ívan hospodá sk dv↵r ⇧.p.1 v Evani (p estavbová plocha ZM1/P3) je z hlediska hodnot
v území hodnotn m p íkladem dochovaného dvora. Nová funk⇧ní nápl⌥ nesmí naru it charakter p↵vodní
zástavby (monumentální m⌃ ítko staveb - stodol, architektonick v raz staveb, materiálové provedení
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(opukové zdivo v kombinaci s omítan mi plochami, zast e ení keramickou pálenou krytinou s minimem
st e ních otvor↵..apod.). Územní studie prov⌃ í stavebn⌃ technick stav a mo nosti nápln⌃.
(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dot⇧en mi obcemi p ed zastav⌃ním pozemky nezbytné pro vytvo ení
souvisl ch ploch ve ejn⌃ p ístupné zelen⌃ (zelené pásy) v rozvojov ch oblastech a v rozvojov ch osách a ve
specifick ch oblastech, na jejich území je krajina negativn⌃ poznamenána lidskou ⇧inností, s vyu itím její
p irozené obnovy; cílem je zachování souvisl ch pás↵ nezastav⌃ného území v bezprost edním okolí velk ch
m⌃st, zp↵sobil ch pro nenáro⇧né formy krátkodobé rekreace.
Územním plánem je navr en v zastav⌃ném území systém sídelní zelen⌃ s cílem chránit plochy zelen⌃ v sídle
p ed zastav⌃ním. Podmínkou pro p estavbovou plochu ZM1/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).
Územním plánem je navrhováno posílení ekologické stability krajiny - podpora rozvoje trval ch travních
porost↵ v návaznosti na cestní sí⌦ a v návaznosti na systém ÚSES. Nejv znamn⌃j í p írodní hodnoty v území p írodní památka Eva⌥ská rokle vymezena k ochran⌃ stejnojmenné evropsky v znamné lokality (CZ0420044)
a zalesn⌃n str ovit svah ⇤ebín jsou zapojeny do systému ÚSES. Dochované p írodní prvky zprost edkovávají
ekostabiliza⇧ní p↵sobení na okolní nestabilní krajiny a jako takové jsou územním plánem chrán⌃ny.
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu byla prov⌃ ena provázanost prvk↵ ÚSES na systém vymezen v navazujících
obcích a dle ÚAP ORP Lovosice. Oproti sou⇧asnému územnímu plánu v souladu s aZÚR do lo ke zm⌃n⌃
v znamu nadmístního systému ÚSES. P↵vodn⌃ vymezené RBC 30 ⇤ebín je zm⌃n⌃no na nadregionální
biocentrum NRBC 2 ⇤ebín; bylo zp esn⌃no v hranicích parcel katastrální mapy dle aZÚR i v souladu s návrhem
M⌅P. Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP bylo dále prov⌃ eno vedení regionálního biokoridoru RBK 621 ⇤ebín – Myslivna nad
Oh í, trasa se net ká e eného území, je vymezena na území obce Libochovice. Zm⌃na v krajin⌃ ZM1 /K 2
nov⌃ zahrnuje lokální biokoridor LBK 14 "Stará p⌃ ina na Podbradec" vymezen v návaznosti na prvky ÚSES
(LBK 14) v obci Peruc.

(23)

Podle místních podmínek vytvá et p edpoklady pro lep í dostupnost území a zkvalitn⌃ní dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P i umís⌦ování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny.
Návrhové plochy jsou e eny tak, aby byly dob e dopravn⌃ obslou itelné a aby jejich realizací nedo lo
k naru ení prostupnosti e eného území.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je v návaznosti na cyklostezku Oh e vymezeno její propojení z K e ína na ji vybudovanou
cyklostezku v sousední obci Peruc. Trasa cyklostezky sm⌃ uje p es Krásnou vyhlídku sm⌃rem na Chra tín.

(30)

Úrove⌥ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod, je nutno koncipovat
tak, aby spl⌥ovala po adavky na vysokou kvalitu ivota v sou⇧asnosti i v budoucnosti.
Likvidace odpadních vod je navr ena v souladu se zákonem ⇧. 254/2001 o vodách, ve zn⌃ní pozd⌃j ích
p edpis↵ v domovních OV pop . v bezodtokov ch jímkách s následn m odvozem na OV Libochovice.
De ⌦ové vody jsoulikvidovány v míst⌃ jejich vzniku a to zasakování, pokud to geologické pom⌃ry umo ⌥ují a
p ednostn⌃ pak zadr ováním, p ípadn⌃ jsou odvád⌃ny do de ⌦ové oddílné kanalizace. Z hlediska zásobování
el. energií je respektována stávající koncepce elektrorozvodné sít⌃ je v plo e Z5 navr ena p elo ka ⇧ásti
koncového vedení VN 22 kV v délce cca 250 m do nové, v↵⇧i této plo e, okrajové polohy z d↵vodu uvoln⌃ní
plochy pro zástavbu a je navr ena nová trafostanice VT1.

Rozvojové oblasti a osy
⇥e ené území le í mimo rozvojové oblasti a osy vymezené v PÚR.
Specifické oblasti
⇥e ené území le í mimo specifické oblasti.
Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury
⇥e ené území le í mimo koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1 je s aPÚR R v souladu.
f.2) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl vajícími z územn plánovací dokumentace vydané krajem,
pop⌦ípad z dal↵ích ↵ir↵ích územních vztah
pozn.: viz. té p ílohaZÚR ÚK - v ez koordina⇧ního v kresu se zájmov m územím (obec Eva⌥)
Územní plán Eva⌥ p i svém zpracování vycházel v dob⌃ jeho po izování a vydání z platné dokumentace Velkého
územního celku okresu Litom⌃ ice. Od doby nabytí ú⇧innosti územního plánu Eva⌥ do lo k vydání a k nabytí ú⇧innosti
krajské dokumentace Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) a aktualizace ⇧. 1, 2 a 3. Dle zprávy o uplat⌥ování
územního plánu Eva⌥ se jedná o po adavky uvedené v kap. e.1) v bodech 7.2 a 7.8:
7.2 Ve vztahu ke kapitole 1. aZÚR se stanovuje po adavek na vyhodnocení návrhem zm⌃n dot⇧en ch priorit územního
plánování Ústeckého kraje pro zaji t⌃ní udr itelného rozvoje.
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Základní priority (1-2)
(1) Vytvá et nástroji územního plánování na území kraje p edpoklady pro vyvá en vztah mezi t emi pilí i udr itelného
rozvoje: po adovan sm⌃r hospodá ského rozvoje, úrove⌥ ivotního prost edí srovnatelná s jin mi ⇧ástmi R a
standardy EU a zlep ení parametr↵ sociální soudr nosti obyvatel kraje.
(2) Stanovovat a dodr ovat limity rozvoje pro v echny ⇧innosti, které by mohly p esahovat meze únosnosti území (tj.
podmínky udr itelného rozvoje), zp↵sobovat jeho po kození a nebo bránit rozvoji jin ch ádoucích forem vyu ití území.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 vytvá í p edpoklady pro vyvá en vztah mezi t emi pilí i udr itelného rozvoje území.
Preferován je zejména rozvoj trvalého bydlení (plochy smí ené obytné – venkovské) a ob⇧anské vybavenosti,
nevyu ívané plochy a objekty jsou navr eny k p estavb⌃ a asanaci. Územní plán zaji ⌦uje dostate⇧nou ochranu kvality
ivotního prost edí a hodnot území. Stanoveny jsou podmínky udr itelného rozvoje pro v echny plochy s rozdíln m
zp↵sobem vyu ití. Skupinovou zástavbu je navr eno prov⌃ ovat územními studiemi.
ivotní prost⇥edí (3-7b)
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 p ispívá ke zv ení ekologické stability ochranou stávajících p írodních hodnot p írodního parku Dolní Pooh í, p írodní památky Eva⌥ská rokle a stejnojmenné evropsky v znamné lokality, v znamn ch
krajinn ch prvk↵, vodote⇧í a vodních ploch, respektováním limit↵ vyu ití území v oblasti ochrany p írody a krajiny,
ochrany vod, ochrany zem⌃d⌃lského p↵dního fondu a pozemk↵ ur⇧en ch k pln⌃ní funkce lesa, vymezením skladebn ch
prvk↵ ÚSES a vymezením rozvojov ch ploch sídelní zelen⌃ (p edev ím v rámci PV a ZO).
(3) Dosáhnout zásadního ozdrav⌃ní a markantn⌃ viditelného zlep ení ivotního prost edí, a to jak ve volné krajin⌃, tak
uvnit sídel; jako nutné podmínky pro dosa ení v ech ostatních cíl↵ zaji t⌃ní udr itelného rozvoje území (zejména
transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení, rehabilitace tradi⇧ního láze⌥ství, rozvoj cestovního ruchu a dal í).
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1, jako jednu z hlavních priorit, sleduje ozdrav⌃ní a zlep ení ivotního prost edí, a to jak
ve volné krajin⌃, tak uvnit sídel – viz Urbanistická koncepce a Koncepce uspo ádání krajiny.
(4) Pokra⇧ovat v trendu nápravy v minulosti po kozen ch a naru en ch slo ek ivotního prost edí (voda, p↵da, ovzdu í,
ekosystémy) a odstra⌥ování star ch ekologick ch zát⌃ í Ústeckého kraje a v naru en ch partiích ostatních ⇧ástí
Ústeckého kraje. Zlep ení stavu slo ek ivotního prost edí v uveden ch ⇧ástech území pova ovat za prvo ad ve ejn
zájem.
Tato priorita se net ká e eného území.
(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné p írodní hodnoty zvlá t⌃ chrán⌃n ch území (NP, CHKO,
MZCHÚ), soustavy chrán⌃n ch území NATURA 2000 (EVL a PO), obecn⌃ chrán⌃n ch území (PPk, VKP, ÚSES) a území
v znamná z hlediska migra⇧ní prostupnosti krajiny pro voln⌃ ijící ivo⇧ichy.
⇥e ené území se nenachází v území NP, CHKO. V rámci území je vymezena p írodní památka Eva⌥ská rokle, která na
národní úrovni zaji ⌦uje ochranu EVL Eva⌥ská rokle, vymezena je hranice p írodního parku Dolní Pooh í, obecn⌃
chrán⌃ná území a ÚSES – nadregionální biocentrum NRBC 2 ⇤ebín, navazující skladebné ⇧ásti lokálního ÚSES. Územní
plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 chrání v echny tyto p írodní hodnoty.
(6) Revitalizovat úseky vodních tok↵, které byly v minulosti v souvislosti s t⌃ bou uhlí, rozvojem v roby, nebo
urbaniza⇧ním procesem necitliv⌃ upravené, p elo ené nebo zatrubn⌃né. Dosáhnout v razného zlep ení kvality vody v
tocích nep ízniv⌃ ovlivn⌃n ch t⌃ ebními ⇧innostmi a zejména chemickou a ostatní pr↵myslovou v robou.
Pot eba revitalizovat vodní toky na území obce Eva⌥ nebyla vyhodnocena jako nezbytná. Pro vodní to Eva⌥sk potok
není stanoveno záplavové území, tok je málo vodn . Horní ⇧ást toku pod v tokem z vodní nádr e je z⇧ásti zatrubn⌃na,
⇧ást trvalého pr↵toku byla p evedena do vybudovaného koryta podél místní cesty. Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1
respektuje a chrání v echny vodní toky i vodní plochy v území.
(7) Územn⌃ plánovacími nástroji p isp⌃t k e ení problém↵ v oblastech s p ekro⇧en mi imisními limity zne⇧i ⌦ujících
látek (zejm. vlivem t⌃ by surovin, energetické a pr↵myslové v roby) a v území zasa en ch zejména hlukem zejména z
dopravy (dálni⇧ní a silni⇧ní, ⇧áste⇧n⌃ i elezni⇧ní doprava).
(7a) P edcházet st et↵m vzájemn⌃ neslu⇧iteln ch ⇧inností v území návrhem vhodného plo ného a prostorového
uspo ádání území, zejména chránit obytná a rekrea⇧ní území a zvlá t⌃ chrán⌃ná území p ed negativními vlivy z
koncentrovan ch v robních ⇧inností a dopravy.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 chrání území p ed negativními dopady na kvalitu ovzdu í. Navr ené lokality pro
v stavbu mají, vzhledem ke své funkci a rozsahu zanedbateln vliv na imisní koncentrace látek zne⇧i ⌦ujících ovzdu í. U
nov ch staveb je doporu⇧eno vyu ít alternativních zdroj↵ vytáp⌃ní (tepelná ⇧erpadla, termická solární za ízení).
Dopravní zát⌃ v e eném území je minimální. Územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 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. Podmínkou rozvoje v p estavbové plo e ZM1/P1je realizace pásu 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.
(7b) V oblasti odpadového hospodá ství up ednost⌥ovat t íd⌃ní a separaci odpad↵ p ed skládkováním, zárove⌥
optimalizovat nakládání s biologicky rozlo iteln mi odpady s d↵razem na kvalitu jejich odd⌃leného sb⌃ru.
V e eném území není v sou⇧asné dob⌃ ádná evidovaná skládka. Prostor b valé obecní skládky na ji ním okraji sídla
Eva⌥ vyu ívá obec jako sb⌃rn dv↵r (SD) pro objemné odpady a separování odpad↵. V obci jsou umíst⌃ny kontejnery na
t íd⌃n odpad TO – stanovi t⌃ t íd⌃ného odpadu).
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Hospodá⇥sk⇤ rozvoj (8-14)
(8) Vytvá et územn⌃ plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, zejména v hospodá sky problémov ch
regionech, charakterizované v⌃t í odv⌃tvovou rozmanitostí a zv en m podílem progresivních v rob a slu eb
odpovídající sou⇧asn m ekonomick m a technologick m trend↵m.
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 ve ejn ch v robních aktivit. Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 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 ZM1/P1, ZM1/P3 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. Vymezeny jsou plochy smí ené
obytné – venkovské s mo ností drobného podnikání za ú⇧elem mo né v⌃t í rozmanitosti v robních odv⌃tví v návaznosti
na sou⇧asné a moderní technologie a ekonomické trendy.
(9) Nep ipustit na území kraje extenzivní jednostrann rozvoj palivoenergetického komplexu a t⌃ kého pr↵myslu,
respektovat územn⌃ ekologické limity t⌃ by hn⌃dého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády R ⇧.331/1991 a ⇧.
444/1991, v⇧etn⌃ usnesení vlády R ⇧. 827/2015.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 nep ipou tí na území obce extenzivní jednostrann rozvoj palivoenergetického
komplexu ani t⌃ kého pr↵myslu. Priorita se net ká e eného území.
(10) T⌃ bu nerostn ch surovin v Ústeckém kraji, na jeho území se vyskytují z celostátního hlediska v znamné
palivoenergetické a dal í surovinové zdroje, pod ídit dosahování p ijatelné meze únosnosti zatí ení krajiny, sni ovat
celkovou zát⌃ území a nep ipustit zahájení otvírky více lo isek sou⇧asn⌃ v území s jejich koncentrovan m v skytem.
Vymezení skladebn ch ⇧ástí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a v navazujících územn⌃ plánovacích dokumentacích obcí a
jejich ⇧ástí není taxativním d↵vodem pro p ípadné neuskute⇧n⌃ní t⌃ by v lo isku nerostn ch surovin. P i t⌃ b⌃ musí b t
v maximáln⌃ mo né mí e respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V p ípad⌃ omezení funkce ÚSES v
d↵sledku t⌃ by budou v dokumentacích Povolení k hornické ⇧innosti a Plán dob vání navr ena rekultiva⇧ní opat ení
dle pokyn↵ p íslu ného orgánu ochrany p írody.
⇥e ené území se nachází mimo v hradní lo iska nerostn ch surovin, chrán⌃ná lo isková území a dob vací prostory
nerostn ch surovin, ani tyto nejsou územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 navr eny. Priorita se net ká e eného území.
(11) Podporovat revitalizaci velkého mno ství nedostate⇧n⌃ vyu it ch nebo zanedban ch areál↵ a ploch pr↵myslového,
zem⌃d⌃lského, vojenského ⇧i jiného p↵vodu (typu brownfield), s cílem dodr et funk⇧ní a urbanistickou celistvost sídel a
et it nezastav⌃né území, kvalitní zem⌃d⌃lskou p↵du.
Nevyu ívané plochy a objekty jsou navr eny k p estavb⌃ a asanaci (p estavbové lokality ZM1/P1, ZM1/P3 a P2).
Územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 je plocha brownfieldu b valého zem⌃d⌃lského dvora na severozápadním okraji
Evan⌃ (po-zemky p.p.⇧. 123/8,9,10,11,12) navr ena jako plocha p estavby (ZM1/P1) pro vyu ití s p evahou bydlení,
funk⇧ní vyu ití SV – plochy smí ené obytné -venkovské. Plocha je navr ena k prov⌃ ení územní studií. Podmínkou
rozvoje je realizace pásu 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. V sou⇧asném ÚP se jedná o návrh ob⇧anské
vybavenosti – sportu. Tato funkce je sou⇧ástí jiného p estavbového areálu – plochy brownfieldu dvora ⇧.p. 1 v Evani
(ZM1/P3).
(12) Vyu ít pro rozvojové zám⌃ry územní rezervy ve stávajících pr↵myslov ch zónách a kriticky posuzovat a usm⌃r⌥ovat
dal í rozvojové zám⌃ry ekonomick ch aktivit na voln ch plochách mimo ji zastav⌃ná území.
Urbanistick mi zásadami v území jsou:
Novou v stavbu prioritn⌃ realizovat v p irozen ch prostorov ch rezervách v existující zástavb⌃. Stavby prioritn⌃
umis⌦ovat v p ímé návaznosti na stávající komunika⇧ní systém.
Skupinovou zástavbu je nutno prov⌃ ovat územními studiemi. Ve studiích navrhovat koncep⇧ní e ení lokalit
jako celku, vycházející z charakteru okolní venkovské zástavby a s odpovídají vymezenou ve ejnou
infrastrukturou v⇧etn⌃ ve ejné zelen⌃.
Nov⌃ navrhovanou zástavbu navázat na existující urbanistické formy osídlení tak, aby p↵sobila co mo ná
nejmén⌃ ru iv⌃.
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 ZM1/Z1, Z5);
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je rozvoj mimo zastav⌃né území soust ed⌃n na západní okraj Evan⌃, kde bude efektivn⌃
vyu ita ve ejná infrastru tura vybudovaná pro d ív⌃j í a dnes zcela napln⌃nou rozvojovou lokalitu, v
návaznosti na zastav⌃né a zastavitelné území..
v rámci lokality ZM1/P1 p estav⌃t zchátralé území v roby pro ú⇧ely bydlení
v rámci lokality ZM1/P3 p estav⌃t zchátralé území hospodá ského dvora pro ú⇧ely ob⇧anské vybavenosti;
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.
(13) V souladu s platn mi legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhl ch omezení územního rozvoje kraje
vypl vající z vyhlá en ch dob vacích prostor↵ (DP) a chrán⌃n ch lo iskov ch území (CHLÚ).
⇥e ené území se nachází mimo v hradní lo iska nerostn ch surovin, chrán⌃ná lo isková území a dob vací prostory
nerostn ch surovin, ani tyto nejsou územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 navr eny. Priorita se net ká e eného území.
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(14) Zam⌃ it pozornost na podmínky vyu ívání zem⌃d⌃lsk ch území p i zachování ekologick ch funkcí krajiny,
minimalizovat zábory zejména nejkvalitn⌃j ích zem⌃d⌃lsk ch p↵d, podporovat ozdravná opat ení – ochrana proti
erozním ú⇧ink↵m vody, v⌃tru, p ípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbyte⇧né fragmentaci zem⌃d⌃lsk ch území, obnovit
pé⇧i o dlouhodob⌃ nevyu ívaná území, vymezovat území vhodná pro p⌃stování biomasy a rychle rostoucích d evin pro
energetické ú⇧ely aj.
Zm⌃nou ⇧. 1 je na západním okraji Evan⌃ vymezena zastavitelná plocha ZM1/Z1. Jedná se o ⇧ást pozemku p.p.⇧. 381/18
dnes vyu ívan jako sad. Zástavbou bude efektivn⌃ji vyu ita ve ejná infrastruktura vybudovaná pro d ív⌃j í a dnes zcela
napln⌃nou rozvojovou lokalitu Z4. Lokalita zm⌃ny zde umo ní vytvo it oboustrannou uli⇧ní zástavbu. Západní ⇧ást sadu
z↵stane zachována a zástavbu tak odd⌃lí od intenzivn⌃ vyu ívané zem⌃d⌃lské, p evá n⌃ polní krajiny. Kompenzací za
zábor ZPF je zru ení doposud nevyu ité a pom⌃rn⌃ nevhodné zastavitelné plochy Z6.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 minimalizuje zábory nejkvalitn⌃j ích p↵d, vytvá í podmínky pro zalo ení funk⇧ního
ÚSES, ochrany a rozvoje p írodních hodnot (PP, Natura 2000, VKP) a ochrany p ed erozí.
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti (15-18)
Správní území obce Eva⌥ není sou⇧ástí ádné rozvojové oblasti nebo osy, ani vymezenou oblastí se zv en mi
po adavky na zm⌃ny, ani sou⇧ástí specifické oblasti nadmístního v znamu.
Dopravní a technická infrastruktura (19-33)
(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlep ení vnit ní provázanosti a funk⇧nosti soustavy osídlení
Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnic D6 a D7, úsek↵ silnice I/13, p estavbou silnice I/27, modernizací a
optimalizací hlavních elezni⇧ních tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního v znamu aj.).
(19a) Vytvá et územní podmínky pro zmírn⌃ní negativních ú⇧ink↵ tranzitní silni⇧ní a elezni⇧ní dopravy na obyvatelstvo
kraje vymezováním vhodného plo ného a prostorového uspo ádání území, zejména návrhem ploch pro bydlení v
dostate⇧ném odstupu od dopravn⌃ zatí en ch silnic a eleznic, návrhem obchvat↵ a p elo ek mimo intenzivn⌃
obydlená území anebo návrhem dal ích vhodn ch stavebn⌃ technick ch, provozních ⇧i organiza⇧ních opat ení.
Obchvaty a p elo ky budou zárove⌥ e eny takov m zp↵sobem, aby byl ú⇧inn m zp↵sobem minimalizován vliv na
p írodní prost edí a krajinu, a to zejména ve zvlá t⌃ chrán⌃n ch územích.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 vytvá í podmínky pro propojení sídel a provázanost území. Silni⇧ní sí⌦ je ve správním
území obce pln⌃ funk⇧ní a stabilizovaná. Páte ní trasou je pr↵jezdní 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. na páte ní silnici II/237 jsou p ipojeny
silnice III. t ídy, místní a ú⇧elové komunikace zp ístup⌥ující ⇧ásti obce a jednotlivé objekty a jednotlivé
obhospoda ované pozemky a plochy.
(20) Zlep ovat dostupnost krajského m⌃sta Ústí nad Labem ze v ech ⇧ástí kraje p i zd↵razn⌃ní v znamu ve ejné
dopravy.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 sleduje jako zásadní prioritu dopravní propojenost sídel s krajsk m m⌃stem s d↵razem
na podporu ve ejné dopravy, která je v území funk⇧ní a stabilizovaná.
(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním kraj↵m na úseku dopravy a technické infrastruktury
Správní území obce je kvalitn⌃ napojeno k okolním kraj↵m pomocí dopravy a technické infrastruktury
(26) Podpo it kombinovanou v robu elekt iny a tepla ve stávajících a nov ch zdrojích, stabilizovat provozované systémy
centrálního zásobování teplem a podpo it jejich ú⇧elné roz i ování.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 umo ⌥uje vznik kombinovan ch zdroj↵ tepla a systému centralizovaného zásobování
teplem. 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).
(29) Podpo it racionální a udr iteln rozvoj obnoviteln ch energetick ch zdroj↵, územn⌃ regulovat zám⌃ry na v stavbu
velk ch v⌃trn ch elektráren s ohledem na eliminaci rizik po kození krajinného rázu a ohro ení rozvoje jin ch ádoucích
forem vyu ití území.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 podporuje vznik lokálních energetick ch obnoviteln ch zdroj↵, ale nep ipou tí vznik
velk ch v⌃trn ch elektráren (p írodní park Dolní Pooh í)
(30) V díl⇧ích zejména n⌃kter ch venkovsk ch ⇧ástech kraje bez dostate⇧n ch místních zdroj↵ vody (Lounsko,
⇤luknovsko, horské ⇧ásti kraje), e it problémy zásobování vodou napojením na vodárenskou soustavu zásobování
pitnou vodou.
Koncepce zásobování vodou vychází z Plánu rozvoje vodovod↵ a kanalizací na území Ústeckého kraje. Dle PRVK ÚK je
navrhována postupná rekonstrukce 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 stanicí. Distribu⇧ní vodovodní ady ve ejného vodovodu budou
roz í eny do lokalit navrhované zástavby a p estavby.
(31) Územn⌃ plánovacími nástroji vytvá et p edpoklady pro modernizaci stávajících systém↵ odvád⌃ní a ⇧i t⌃ní
odpadních vod a pro do e ení této problematiky v men ích sídlech (do 2000 EO) ve venkovském prostoru.
Koncepce zásobování vodou vychází z Plánu rozvoje vodovod↵ a kanalizací na území Ústeckého kraje. 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.
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(32) Vytvá et podmínky pro dostupnost slu eb spoj↵ a telekomunikací podle pot eb jednotliv ch ⇧ástí kraje.
Koncepce slu eb spoj↵ a telekomunikací je stabilizována a nevy aduje ádné zm⌃ny.
(33) Ve v ech v e uveden ch bodech (19 a 32) musí b t územn⌃ technické e ení návrh↵ na rozvoj dopravní a
technické infrastruktury provázáno s citlivostí e ení v↵⇧i p írod⌃, snahou zachovávat p írodní biodiversitu a s ochranou
hodnotné zem⌃d⌃lské p↵dy. ⇥e ením jednotliv ch zám⌃r↵ a jejich územní koordinací je t eba zamezovat zbyte⇧né
fragmentaci krajiny. V p ípad⌃ existence variant nebo alternativ e ení a zm⌃n pokládat za kriteria vhodného v b⌃ru:
dopravní a technickou ú⇧innost zám⌃r↵, míru citlivosti e ení v↵⇧i ochran⌃ ivotního prost edí, p írodních, kulturních a
civiliza⇧ních územních hodnot a respektování cílov ch charakteristik vymezen ch krajinn ch celk↵.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 neobsahuje zám⌃ry v oblasti dopravní a technické infrastruktury, které by zp↵sobovaly
fragmentaci krajiny nebo m⌃ly nep ízniv vliv v↵⇧i ochran⌃ ivotního prost edí, p írodních, kulturních a civiliza⇧ních
územních hodnot.
Sídelní soustava a rekreace (34-38a)
(34) Podporovat polycentrick rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi jednotliv mi sídly a
racionální st ediskové uspo ádání sídelní soustavy, sou⇧asn⌃ respektovat a kultivovat specifickou tvá nost ka dého
sídla v⇧etn⌃ z etele k zachování prostorové odd⌃lenosti sídel s ohledem na zaji t⌃ní p ístupnosti a prostupnosti krajiny.
Vytvá et p edpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovsk mi oblastmi.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 podporuje polycentrick rozvoj území, podporuje zv ení v ech t í pilí ↵ udr itelného
rozvoje, vytvá í podmínky pro soudr nost obyvatel propojením sídel a vymezením p⌃ í a cyklistické dopravy.
(34a) Vytvá et územní podmínky pro prostorov⌃, provozn⌃, funk⇧n⌃ a ⇧asov⌃ koordinovan rozvoj území kraje, zejména
vyu itím nástroj↵ stanovení po adí zm⌃n v území a podmín⌃nosti rozvoje území realizací ve ejné infastruktury pro
zaji t⌃ní obsluhy území.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 vytvá í podmínky pro koordinovan rozvoj území. Vymezeny jsou plochy, ve kter ch je
rozhodování o zm⌃nách v území podmín⌃no zpracováním územní studie. Lh↵ta pro po ízení v ech územních studií a
pro vlo ení dat o této studii do evidence územn⌃ plánovací ⇧innosti je stanovena na 6 let od vydání zm⌃ny ⇧.1
územního plánu.
Vymezeny jsou plochy zem⌃d⌃lské ZE-Z za ú⇧elem zaji t⌃ní podmínek pro p eva ující zem⌃d⌃lské vyu ití na plochách,
které souvisejí se zastav⌃n m územím a jsou vyu ívány p evá n⌃ jako zahrady a sady nebo drobná polí⇧ka ( tzv.
záhumenky).
(37) Podporovat v znamné projekty cestovního ruchu, rekreace a láze⌥ství v souladu s mo nostmi a limity konkrétních
území, podporovat rozvoj t⌃chto za ízení v málo vyu ívan ch vhodn ch lokalitách.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 podporuje vznik nov ch rekrea⇧ních aktivit; nap . v p estavbové plo e ZM1/P3 –
hlavním vyu itím jsou stavby ob⇧anské vybavenosti v⇧etn⌃ sportovních za ízení. V plochách ZE-Z - plochy zem⌃d⌃lské –
zahrady, sady, záhumenky jsou mj. p ípustn m vyu itím oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekrea⇧ní a
u itkovou, kde mohou b t p íst e ky slou ící k ukrytí p ed nepohodou po⇧así a k ulo ení ná adí a dále drobné zahradní
a p ízemní stavby.
Územním plánem jsou stanoveny podmínky 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.
(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sít⌃ cyklostezek a turistick ch cest s vhodn m dopln⌃ním
doprovodné zelen⌃ na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou sí⌦ t⌃chto za ízení.
Pro rozvoj lokálního cestovního ruchu je vymezena cyklotrase propojující stávající cyklotrasu ⇧. 30 Louny –Peruc a
cyklostezku Oh e.
Sociální soudr⌅nost obyvatel (39-43)
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 zvy uje sociální soudr nost obyvatel podporou rozvoje bydlení, rekreace, ob⇧anské
vybavenosti, zlep ováním hygieny ivotního prost edí a podporou propojení jednotliv ch sídel, ⇧ím posiluje
p edpoklady k udr ení a získávání kvalifikovan ch pracovních míst a dosahuje vy í míry vyvá enosti e ení mezi
hospodá sk m rozvojem, ochranou p írody a hlediska ovliv⌥ující sociální soudr nost obyvatel.
(39) Územn⌃ plánovacími nástroji podpo it rozvoj a kultivaci lidsk ch zdroj↵, rozvoj vzd⌃lanosti obyvatel kraje,
posilovat p edpoklady k udr ení a získávání kvalifikovan ch pracovních sil s orientací na perspektivní obory ekonomiky.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 vytvá í podmínky pro udr ení stávající ob⇧anské vybavenosti s podporou vzniku
nov ch smí en ch ploch a ploch pro ob⇧anské vybavení, v⇧etn⌃ sportovních za ízení, k udr ení nabídky pracovních
p íle itostí.
Stanoveny jsou podmínky 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.
(40) P isp⌃t vytvá ením územn⌃ plánovacích p edpoklad↵ k e ení problematiky zhor en ch sociálních podmínek kraje,
zhor en ch parametr↵ zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry nezam⌃stnanosti, problematiky skupin obyvatel
sociáln⌃ slab ch, ohro en ch spole⇧ensk m vylou⇧ením.
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Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 vytvá í vymezením smí en ch polyfunk⇧ních ploch p edpoklady pro nabídku nov ch
pracovních p íle itostí; zvy uje prostupnost území a tím podporuje soudr nost spole⇧enství obyvatel správního území
obce a okolních obcí; nabídkou ploch pro rekreaci v plo e ZE-Z podporuje relaxaci obyvatel.
(41) Podporovat pé⇧i o typické ⇧i v jime⇧né p írodní, kulturní a civiliza⇧ní hodnoty na území kraje, které vytvá ejí
charakteristické znaky území, p ispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální soudr nost obyvatel kraje a presti
kraje.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 respektuje a nastavuje podmínky pro ochranu hodnot v území reprezentovan mi
p edev ím p írodními (PP a EVL Eva⌥ská rokle, lesní komplex ⇤ebín, p írodní park Dolní Pooh í) a kulturními hodnotami.
Jedná se o starosídelní oblast s vysok m kulturn⌃-historick m potenciálem. Cílem územního plánu ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1
je respektovat a chránit ve keré kulturní hodnoty v území – území s archeologick mi nálezy, nemovité kulturní památky
v⇧etn⌃ ochrann ch pásem i objekty památkového zájmu i drobné památky. Dolní Pooh í je oblastí zv eného v znamu
pro rekreaci – v blízkém dosahu e eného území jsou rozmíst⌃ny v znamné turistické cíle 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)
Charakteristické znaky území p ipívají k jeho snadné identifikaci, posilují sociální soudr nost obyvatel obce i kraje.
(42) V⌃novat pozornost d↵sledk↵m zm⌃n v⌃kové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do m⌃nících se nárok↵ na
technickou a dopravní infrastrukturu, ob⇧anskou vybavenost nadmístního v znamu.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 nezaji ⌦uje ob⇧anskou vybavenost nadmístního v znamu. V rámci stárnutí populace
kraje územní plán podporuje rozvoj rekreace. Stanoveny jsou podmínky funk⇧ního vyu ití území umo ⌥ující v rámci
stabilizovan ch i reozvojov 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. Nabídkou ploch pro rekreaci v plo e ZE-Z podporuje relaxaci obyvatel.
Ochrana území p⇥ed potenciálními riziky a p⇥írodními katastrofami (44-46)
(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 respektuje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva.
(45) Územn⌃ plánovacími nástroji realizovat opat ení pro minimalizaci rozsahu mo n ch materiálních kod a ohro ení
obyvatel z p↵sobení p írodních sil (záplavy, sesuvy p↵dy, eroze, sucho atd.) v území a havarijních situací vypl vajících z
provozu dopravní a technické infrastruktury a pr↵myslové v roby.
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 p↵dy budou up ednost⌥ována opat ení s cílem podpo it v voj krajinné zelen⌃ ⇧i trval ch
travních porost↵.
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 pr↵chod
velk ch vod a zárove⌥ jako manipula⇧ní pruh pro ú⇧el správy a údr by koryta vodního toku. V území je p ípustné
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.
Severní svah ⇤ebína je nestabilní. Do katastru Horka u Libochovic zasahuje do⇧asn⌃ uklidn⌃n sesuv Horka (537) a
okrajov⌃ i uklidn⌃n plo n sesuv (délka nad 50 m). Sesuvná území jsou na pozemcích ur⇧en ch k pln⌃ní funkcí lesa. V
katastru Horka u Libochovic je evidováno poddolované území Horka ⇧. 1823 související s t⌃ bou jíl↵ na plo e ZE –
zem⌃d⌃lské bez vlivu na rozvoj území.
(45a) Vytvá et územní podmínky pro vyu ívání, zadr ování a vsakování de ⌦ov ch vod jako zdroje vody p ímo v míst⌃
jejich spadu i pro zaji t⌃ní retence povrchov ch vod v území pro p ípadná období sucha. Prioritn⌃ budou vytvá eny
územní podmínky pro p írod⌃ blízká opat ení, a to zejména ve zvlá t⌃ chrán⌃n ch územích.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 vytvá í podmínky pro vyu ívání, zadr ování a vsakování de ⌦ov ch vod p ímo v míst⌃
jejich vzniku. 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.
(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridor↵ pot ebn ch pro umís⌦ování protipovod⌥ov ch opat ení. Vymezovat
zastavitelné plochy v záplavov ch územích jen ve v jime⇧n ch p ípadech a zvlá ⌦ zd↵vodn⌃n ch p ípadech. Vymezovat
a chránit zastavitelné plochy pro p emíst⌃ní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povod⌥ov ch kod. P i
vymezování nov ch zastaviteln ch ploch a ploch pot ebn ch k vymíst⌃ní stávající zástavby mimo záplavové území
vyu ívat mapy povod⌥ového nebezpe⇧í a povod⌥ového rizika a vycházet z podmínek stanoven ch pro jednotlivé
úrovn⌃ ohro ení.
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 pr↵chod
velk ch vod a zárove⌥ jako manipula⇧ní pruh pro ú⇧el správy a údr by koryta vodního toku. V území je p ípustné
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.
Pokrytí území kraje územními plány
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(47) Zaji ⌦ovat pokrytí území kraje platnou územn⌃ plánovací dokumentací obcí, zejména v rozvojov ch oblastech a
osách a ve specifick ch oblastech, v souladu s územními limity a rozvojov mi pot ebami t⌃chto území.
Územní plán ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 navrhuje koncepci rozvoje území obce v souladu s územními limity a rozvojov mi
pot ebami.
Dle zprávy o uplat⌥ování územního plánu Eva⌥ se dále jedná o vyhodnocení po adavk↵ uveden v kap. e.1) v bod⌃ 7.3
a 7.8
7.3
Ve vztahu ke kapitolám 2. a 3. aZÚR bude v návrhu zm⌃ny ⇧. 1 územního plánu uvedena informace, e
správní území obce není sou⇧ástí ádné rozvojové oblasti nebo osy, ani vymezenou oblastí se zv en mi
po adavky na zm⌃ny, ani sou⇧ástí specifické oblasti nadmístního v znamu.
Správní území obce Eva⌥ není sou⇧ástí ádné rozvojové oblasti nebo osy, ani vymezenou oblastí se zv en mi
po adav ky na zm⌃ny, ani sou⇧ástí specifické oblasti nadmístního v znamu.
7.4
Ve vztahu ke kapitole 4. aZÚR se pro zpracování návrhu zm⌃ny ⇧. 1 územního plánu stanovují pro plochy a
koridory ÚSES tyto po adavky:
7.4.1 prov⌃ it a na základ⌃ v sledk↵ prov⌃ ení a v souladu úkoly uveden mi v ⇧l.193 aZÚR provést úpravu
RBC 30 s tím, e nov⌃ bude vymezeno jako nadregionální biocentrum 2 ⇤ebín – funk⇧ní;
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu byla prov⌃ ena provázanost prvk↵ ÚSES na systém vymezen v navazujících
obcích a dle ÚAP ORP Lovosice. Oproti sou⇧asnému územnímu plánu v souladu s aZÚR do lo ke zm⌃n⌃
v znamu nadmístního systému ÚSES. P↵vodn⌃ vymezené RBC 30 ⇤ebín je zm⌃n⌃no na nadregionální
biocentrum NRBC 2 ⇤ebín - funk⇧ní; biocentrum bylo zp esn⌃no v hranicích parcel katastrální mapy dle aZÚR
i v souladu s návrhem M⌅P.
7.4.2 prov⌃ it a v souladu s úkoly uveden mi v ⇧l. 193 aZÚR doplnit návrh vedení regionálního biokoridoru
RBK 621 – funk⇧ní.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP bylo dále prov⌃ eno vedení regionálního biokoridoru RBK 621 ⇤ebín – Myslivna nad Oh í,
trasa se net ká e eného území, zji t⌃no bylo, e regionální biokoridor je vymezen na území obce
Libochovice.
7.4.3 v souladu s ⇧l. 148 a 149 aZÚR zp esnit cyklostezku Oh e na území obce Eva⌥
Pro rozvoj lokálního cestovního ruchu je proveden návrh místní cyklotrasy (v návaznosti na stávající cyklotrasu
⇧. 30 Louny-Peruc a plánovanou cyklistickou stezku Oh e).
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je v návaznosti na cyklostezku Oh e vymezeno její propojení z K e ína (na území m⌃sta
Libochovice) na ji vybudovanou cyklostezku v sousední obci Peruc. Trasa cyklostezky sm⌃ uje p es Krásnou
vyhlídku sm⌃rem na Chra tín.
7.4.4 ⌅ádné dal í po adavky pro zpracování zm⌃ny ⇧. 1 územního plánu Eva⌥ z kapitoly 4. aZÚR nevypl vají.
7.5
Návrh díl⇧ích zm⌃n prov⌃ ovan ch zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu Eva⌥ bude zpracován a vyhodnocen v
souladu s úkoly ulo en mi v kapitole 5. aZÚR „Up esn⌃ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje
p írodních, kulturních a civiliza⇧ních hodnot území kraje.“
Územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 je kladen d↵raz 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 .
Respektovány a chrán⌃ny jsou kulturní hodnoty, do v rokové ⇧ásti textu jsou dopln⌃na území s
archeologick mi nálezy, nemovité kulturní památky v⇧etn⌃ ochrann ch pásem, objekty památkového zájmu a
drobné památky.
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 jsou navr ena opat ení související s rekultivací místa (p estavbová plocha P 2). Kaple musí
b t respektována (obnova). Zm⌃nou . 1 ÚP jsou vymezeny p estavbové plochy ZM1/P1 a ZM1/P3 ve kter ch
je rozhodování o zm⌃nách v území podmín⌃no zpracováním územní studie.
Územní plán 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: p írodní park “Dolní Pooh í”; v znamné krajinné prvky ze zákona - les, vodní
toky a rybníky; p írodní památka Eva⌥ská rokle, její p edm⌃tem ochrany je evropsky v znamná lokalita
Eva⌥ská rokle (CZ0420044) s evropsk mi stanovi ti a s v znamn m v skytem vzácn ch druh↵ rostlin;
zalesn⌃n str ovit svah ⇤ebín, kter je biocentrem nadmístního nadregionálního v znamu.
7.6
Návrh díl⇧ích zm⌃n prov⌃ ovan ch zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu Eva⌥ bude zpracován a vyhodnocen v
souladu s úkoly ulo en mi v kapitole 6. aZÚR „Stanovení cílov ch kvalit krajin v⇧etn⌃ územních podmínek
pro jejich zachování nebo dosa ení. ⇥e ené území je sou⇧ástí krajinného celku KC 13 Severo⇧eské ní iny a
pánve.
Z hlediska vymezení cílov ch kvalit krajiny je správní území obce Eva⌥ za⇧len⌃no do krajinného celku KC
Severo⇧eské ní iny a pánve (13). Respektovány jsou jednotlivé aktuální díl⇧í kroky napl⌥ování cílov ch kvalit
krajiny.
a) respektovat zem⌃d⌃lství jako ur⇧ující krajinn znak krajinného celku, lokáln⌃ s typick m tradi⇧ním
zam⌃ ením (chmela ství, vina ství, ovocná ství, zeliná ství)
Respektováno je zem⌃d⌃lství jako ur⇧ující znak krajinného celku, p⌃stování speciálních kultur se v e eném
území nenachází. Vymezeny jsou plochy zem⌃d⌃lské (ZE) a zm⌃nou ⇧. 1 ÚP jsou nov⌃ vymezeny plochy
zem⌃d⌃lské – zahrady, sady, záhumenky (ZE-Z). Zm⌃na v krajin⌃ ZM1 /K 1 zahrnuje zm⌃nu funk⇧ního vyu ití
stávajících zahrad (evidence podle katastru nemovitostí) nacházejících se ji n⌃ a JV od obce, v bezprost ední
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7.7

návaznosti na zastav⌃né území ⇧i vklín⌃n ch do zastav⌃ného území na úbo⇧í ostrohu pod obcí. Územním
plánem byly tyto zahrady za azeny do ploch smí en ch nezastav⌃ného území, zm⌃nou jsou za azeny do
plochy ZE-Z.
b) napravovat naru ení krajinn ch hodnot zp↵sobené velkoplo n m zem⌃d⌃lsk m hospoda ením, prioritn⌃
realizovat nápravná opat ení sm⌃ ující k obnov⌃ ekologické rovnováhy (ÚSES)
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP byla provedena revize v ech skladebn ch ⇧ástí ÚSES a prov⌃ ena jejich provázanost na
systém vymezen v navazujících obcích. Zm⌃na v krajin⌃ ZM1 /K 2 nov⌃ zahrnuje lokální biokoridor LBK 14
"Stará p⌃ ina na Podbradec" vymezen v návaznosti na prvky ÚSES (LBK 14) v obci Peruc. Krom⌃
nadregionálního biocentra NRBC 2 ⇤ebín, jsou v e eném území vymezeny lokální prvky, p evá n⌃ v
zem⌃d⌃lské krajin⌃. Prvky navr ené k zalo ení, resp. jejich budoucí realizace prioritn⌃ zajistí obnovu
ekologické rovnováhy v krajin⌃.
c) napravovat ⇧i zmír⌥ovat naru ení krajiny lokáln⌃ posti ené zejména velkoplo nou t⌃ bou t⌃rkopísk↵,
vápenc↵ ⇧i umíst⌃ním rozsáhl ch rozvojov ch zón ve volné krajin⌃, t⌃ bu nerostn ch surovin koordinovat s
rekultivacemi, tak aby se postupn⌃ sni ovalo zatí ení území t⌃ ebními aktivitami.
Plochy pro dob vání nerost↵ vymezeny nejsou.
V katastru Horka u Libochovic je evidováno poddolované území Horka ⇧. 1823 související s t⌃ bou jíl↵.
Sou⇧ást plochy zem⌃d⌃lské (ZE). Náprava není p edm⌃tem Zm⌃ny ⇧. 1 ÚP, jedná se o dopln⌃ní jevu na
základ⌃ poskytnut ch dat ÚAP ORP Lovosice.
d) stabilizovat venkovské osídlení v znamné pro napl⌥ování cílov ch charakteristik krajiny
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu je stabilizováno venkovské osídlení v znamné pro napl⌥ování cílov ch
charakteristik krajiny. Preferován je zejména rozvoj trvalého bydlení (plochy smí ené obytné – venkovské) a
ob⇧anské vybavenosti.
Nevyu ívané plochy a objekty jsou navr eny k p estavb⌃ a asanaci (p estavbové lokality ZM1/P1, ZM1/P3 a
P2) a na západním okraji obce je vymezena zastavitelná plocha ZM1/Z1. Dále jsou vymezeny plochy zm⌃n v
krajin⌃ ZM1/K1 – zm⌃na funk⇧ního vyu ití stávajících zahrad na plochy zem⌃d⌃lské – zahrady, sady,
záhumenky (ZE-Z) a ZM1/K2 – vymezení lokálního biokoridoru LBK 14 v návaznosti na systém ÚSES v obci
Peruc:
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu je plocha brownfieldu b valého zem⌃d⌃lského dvora na severozápadním okraji
Evan⌃ (pozemky p.p.⇧. 123/8,9,10,11,12) navr ena k p estavb⌃ pro vyu ití s p evahou bydlení (ZM1/P1).
Plocha je navr ena k prov⌃ ení územní studií. Podmínkou rozvoje je realizace pásu 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. V sou⇧asném ÚP se jedná o návrh ob⇧anské vybavenosti – sportu. Tato
funkce je sou⇧ástí jiného p estavbového areálu – plochy brownfieldu dvora ⇧.p. 1 v Evani.
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu je plocha brownfieldu hospodá ského dvora ⇧.p. 1 v Evani navr ena k p estavb⌃
na plochy smí ené obytné – areál panského dvora (ZM1/P3), kde hlavním vyu itím jsou stavby ob⇧asné
vybavenosti v⇧etn⌃ sportovních za ízení, související nádvo í a zele⌥ . V sou⇧asném ÚP se jedná o stávající
plochy v roby a skladování (VS), nacházející se v zastav⌃ném území v centru obce v rozsahu pozemk↵ ⇧p. 1
(st.p. 2/1,2,3, 20/1, 19/2, v e v k.ú. Eva⌥).
Zm⌃nou ⇧. 1 je na západním okraji Evan⌃ vymezena zastavitelná plocha ZM1/Z1. Jedná se o ⇧ást pozemku
p.p.⇧. 381/18 dnes vyu ívan jako sad. Zástavbou bude efektivn⌃ji vyu ita ve ejná infrastruktura vybudovaná
pro d ív⌃j í a dnes zcela napln⌃nou rozvojovou lokalitu Z4. Lokalita zm⌃ny zde umo ní vytvo it oboustrannou
uli⇧ní zástavbu. Západní ⇧ást sadu z↵stane zachována a zástavbu tak odd⌃lí od intenzivn⌃ vyu ívané
zem⌃d⌃lské, p evá n⌃ polní krajiny. Kompenzací za zábor ZPF je zru ení doposud nevyu ité a pom⌃rn⌃
nevhodné zastavitelné plochy Z6.
Plocha zm⌃ny v krajin⌃ ZM1 /K 1 zahrnuje zm⌃nu funk⇧ního vyu ití stávajících zahrad (evidence podle
katastru nemovitostí) nacházejících se ji n⌃ a JV od obce, v bezprost ední návaznosti na zastav⌃né území ⇧i
vklín⌃n ch do zastav⌃ného území na úbo⇧í ostrohu pod obcí. Územním plánem byly tyto zahrady za azeny do
ploch smí en ch nezastav⌃ného území. Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je vymezena nová plocha ZE-Z.
Plocha zm⌃ny v krajin⌃ ZM1 /K 2 zahrnuje lokální biokoridor LBK 14 "Stará p⌃ ina na Podbradec" vymezen v
návaznosti na prvky ÚSES (LBK 14) v obci Peruc. Jedná se o plochu s funk⇧ním vyu itím NS – plochy
smí ené nezastav⌃ného území. Biokoridor navr en k zalo ení jako doprovod polních cest.
e) uvá liv⌃ rozvíjet v robní funkce tak, aby nedocházelo k negativním zm⌃nám p írodního a krajinného
prost edí
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu 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. Naopak k p estavb⌃ na bydlení je navr ena plocha brownfieldu b valého
zem⌃d⌃lského dvora na severozápadním okraji Evan⌃ (ZM1/P1) a plocha brownfieldu hospodá ského dvora
⇧.p. 1 v Evani navr ena k p estavb⌃ na plochy smí ené obytné – areál panského dvora (ZM1/P3).
f) individuáln⌃ posuzovat navrhované zm⌃ny vyu ití území a zamezovat takov m zm⌃nám, které by krajinn
ráz mohly po kozovat.
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu byly v echny navrhované zm⌃ny individuáln⌃ posouzeny. Vlivem t⌃chto úprav
by nem⌃lo dojít k ádn m zm⌃nám, které by po kodily krajinn ráz území.
Zm⌃na ⇧. 1 územního plánu Eva⌥ vytvá í podmínky pro ochranu tradi⇧ních urbanistic ch a architektonick ch
hodnot a ochranu v ech p írodních hodnot v území.
V sou⇧asnosti nevyu ívan hospodá sk dv↵r ⇧.p.1 v Evani je z hlediska hodnot v území hodnotn m p íkladem
dochovaného dvora. Nová funk⇧ní nápl⌥ nesmí naru it charakter p↵vodní zástavby (monumentální m⌃ ítko
staveb - stodol, architektonick v raz staveb, materiálové provedení (opukové zdivo v kombinaci s omítan mi
plochami, zast e ení keramickou pálenou krytinou s minimem st e ních otvor↵..apod.). Územní studie prov⌃ í
stavebn⌃ technick stav a mo nosti nápln⌃.
Ve vztahu ke kapitole 7. aZÚR bude v návrhu zm⌃ny ⇧. 1 územního plánu Eva⌥ uvedena informace, e
správní území obce není vymezena ádná VPS, VPO nebo opat ení k zaji ⌦ování obrany a bezpe⇧nosti státu ⇧i
asana⇧ní území, pro které lze práva k pozemk↵m nebo stavbám vyvlastnit.
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Územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 není vymezena ádná VPS, VPO nebo opat ení k zaji ⌦ování obrany a
bezpe⇧nosti státu ⇧i asana⇧ní území, pro které lze práva k pozemk↵m nebo stavbám vyvlastnit.
Ve vztahu ke kapitole 8. aZÚR bude v návrhu zm⌃ny ⇧. 1 územního plánu Eva⌥ uvedena informace o
napln⌃ní po adavk↵ na koordinaci ploch a koridor↵ ÚSES (viz. body 5.4.1 a 5.4.2 této zprávy o uplat⌥ování)
a vymezen ch VPS – cyklostezky Oh e (viz. bod 5.4.3 této zprávy o uplat⌥ování).
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu byla prov⌃ ena provázanost prvk↵ ÚSES na systém vymezen v navazujících
obcích a dle ÚAP ORP Lovosice. Oproti sou⇧asnému územnímu plánu v souladu s aZÚR do lo ke zm⌃n⌃
v znamu nadmístního systému ÚSES. P↵vodn⌃ vymezené RBC 30 ⇤ebín je zm⌃n⌃no na nadregionální
biocentrum NRBC 2 ⇤ebín - funk⇧ní; biocentrum bylo zp esn⌃no v hranicích parcel katastrální mapy dle aZÚR
i v souladu s návrhem M⌅P. Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP bylo dále prov⌃ eno vedení regionálního biokoridoru RBK 621
⇤ebín – Myslivna nad Oh í, trasa se net ká e eného území, zji t⌃no bylo, e regionální biokoridor je vymezen
na území obce Libochovice. Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP byla provedena revize v ech skladebn ch ⇧ástí ÚSES a prov⌃ ena
jejich provázanost na systém vymezen v navazujících obcích. Zm⌃na v krajin⌃ ZM1 /K 2 nov⌃ zahrnuje lokální
biokoridor LBK 14 "Stará p⌃ ina na Podbradec" vymezen v návaznosti na prvky ÚSES (LBK 14) v obci Peruc.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP je v návaznosti na cyklostezku Oh e vymezeno její propojení z K e ína (na území m⌃sta
Libochovice) na ji vybudovanou cyklostezku v sousední obci Peruc. Trasa cyklostezky sm⌃ uje p es Krásnou
vyhlídku sm⌃rem na Chra tín.

f.3) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl vajícími z územn analytick ch podklad
Územn⌃ analytické podklady (dále jen ÚAP) pro území obce s roz í enou p↵sobností (dále jen ORP) Lovosice
byly a jsou po izovány v souladu s ustanovením §§ 25 - 29 stavebního zákona. tvrtá úplná aktualizace ÚAP v⇧etn⌃
rozboru udr itelného rozvoje území byla provedena v roce 2016 (vystaveno b ezen 2017) a pro zpracování zm⌃ny ⇧. 1
územního plánu Eva⌥ jsou v rozboru udr itelného rozvoje území uvedeny tyto problémy k e ení v ÚPD (územn⌃
plánovací dokumentaci):
Urbanistické závady: zastav⌃né území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje
Urbanistické st ety s limity: zastavitelné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.
Vyhodnocení identifikovan ch „problém↵“ k e ení:
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, které zasahuje podstatnou ⇧ást území obce
v⇧etn⌃ návrhov ch rozvojov ch lokalit. Vlastní jímací území M ené-lázn⌃ -Budyn⌃ n. Oh í zahrnuje men í jihov chodní
⇧ást území obce p evá n⌃ nezastav⌃nou. Zde je zm⌃nou provedena pouze aktualizace ÚP vzhledem k rekrea⇧ním
stavbám evidovan m v KN.
Pro jímací objekt na ji ním okraji Evan⌃ (pramenní jímka a zá ezy) bylo stanoveno ochranné pásmo I. stupn⌃
a OP II. stupn⌃ (vnit ní ⇧ást), do kterého spadá v⌃t í ⇧ást zastav⌃ného území Evan⌃. Tento zdroj se pro pitné ú⇧ely
nevyu ívá. Vodou se napou tí místní nádr .
V PHO I. a II. stupn⌃ musí b t dodr eny zásady ochrany a hospoda ení dané rozhodnutím. Vzhledem k
navrhovanému funk⇧nímu vyu ití území se nep edpokládají st ety s ochranou podzemních vod.
Na základ⌃ poslední aktualizace ÚAP byly prov⌃ eny a na základ⌃ v sledk↵ aktualizovány ve keré limity vyu ití
území (viz. koordina⇧ní v kres).

g)

Soulad s⇣cíli a úkoly územního plánování
ÚP Eva⌥ ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1 vytvá í podmínky pro ochranu v ech p írodních a kulturních hodnot v území.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP Eva⌥ není urbanistická koncepce zásadn⌃ m⌃n⌃na. Zm⌃nou jsou v Evani vymezeny dv⌃
plochy p estavby a jedna zastavitelná plocha
Zm⌃nou ÚP se otevírají mo nosti pro smysluplné vyu ití plochy brownfield↵:
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu ZM1/P1 je plocha brownfieldu b valého zem⌃d⌃lského dvora na
severozápadním okraji Evan⌃ navr ena k p estavb⌃ pro vyu ití s p evahou bydlení.
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu ZM1/P3 je plocha brownfieldu hospodá ského dvora ⇧.p.1 v centru Evan⌃
navr ena k p estavb⌃ pro smí ené vyu ití v centru Evan⌃ s d↵razem na ob⇧anskou vybavenost.
Ob⌃ plochy je dáno prov⌃ it územními studiemi.
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu ZM1/Z1 se otevírají mo nosti pro ekonomické zhodnocení ji proveden ch investic do
ve ejné infrastruktury (komunikace, sít⌃).
Zm⌃nou dopln⌃né plochy Z1/R reagují na stávající stav vycházející z evidence nemovitostí (nov mapov podklad).
Zm⌃na ⇧.1 územního plánu Eva⌥ je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
h)

V sledek p⌦ezkoumání návrhu zm ny územního plánu s po✏adavky stavebního zákona a
jeho provád cích p⌦edpis
Návrh zm⌃ny je zpracován v souladu se zákonem ⇧. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn⌃ní pozd⌃j ích p edpis↵ a p im⌃ en⌃ v rozsahu p ílohy ⇧. 7 vyhlá ky ⇧. 500/2006 Sb. a vychází z
metodického doporu⇧ení MMR.
Zm⌃na je zanesena do aktuálního digitálního mapového podkladu platného a po vydání územního plánu.
Zm⌃nou je aktualizováno zastav⌃né území. Zm⌃nou jsou aktualizovány limity vyu ití území dle aktualizovan ch ÚAP.
Sou⇧ástí v roku jsou tyto v kresy resp. v ezy t kající se zájmové oblasti
1
V kres základního ⇧len⌃ní území (M1 : 5000);
2
Hlavní v kres (M1 : 5000).
Sou⇧ástí od↵vodn⌃ní jsou tyto v kresy resp. v ezy t kající se zájmové oblasti
17

Od↵vodn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 ÚP Eva⌥

B
C

Koordina⇧ní v kres (M 1:5 000);
V kres p edpokládan ch zábor↵ p↵dního fondu (M 1:5 000).

P i práci byly vyu ity zejména tyto podklady:
ZÚR Ústeckého kraje v aktualizovaném zn⌃ní;
Územn⌃ analytické podklady ORP Lovosice v aktualizovaném zn⌃ní;
Územní plán Eva⌥; podklady pro zm⌃nu ⇧.1;
Pochozí pr↵zkum;
Konzultace s pov⌃ en m zastupitelem.
i)
V sledek p⌦ezkoumání návrhu zm ny územního plánu s po✏adavky zvlá↵tních právních p⌦edpis a se
stanovisky dot⌥en ch orgán podle zvlá↵tních právních p⌦edpis , pop⌦ípad s v sledkem ⌦e↵ení rozpor
Ochrana prost⌦edí, hygienická ochrana
Zám⌃ry, které by se promítly a⌦ u pozitivn⌃ ⇧i negativn⌃ do kvality ovzdu í nejsou zm⌃nou ÚP navrhovány.
Pásma hygienické ochrany
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, které zasahuje podstatnou ⇧ást území obce
v⇧etn⌃ v ech návrhov ch rozvojov ch lokalit. Vlastní jímací území M ené-lázn⌃ -Budyn⌃ n. Oh í zahrnuje men í
jihov chodní ⇧ást území obce p evá n⌃ nezastav⌃nou. Zde je zm⌃nou provedena pouze aktualizace ÚP vzhledem k
rekrea⇧ním stavbám evidovan m v KN.
Pro jímací objekt na ji ním okraji Evan⌃ (pramenní jímka a zá ezy) bylo stanoveno ochranné pásmo I. stupn⌃
a OP II. stupn⌃ (vnit ní ⇧ást), do kterého spadá v⌃t í ⇧ást zastav⌃ného území Evan⌃. Tento zdroj se pro pitné ú⇧ely
nevyu ívá. Vodou se napou tí místní nádr .
V PHO I. a II. stupn⌃ musí b t dodr eny zásady ochrany a hospoda ení dané rozhodnutím. Vzhledem k
navrhovanému funk⇧nímu vyu ití území se nep edpokládají st ety s ochranou podzemních vod.
Ochrana proti ú⌥ink m hluku
Hlavním zdrojem hluku z dopravy v e eném území je automobilová doprava na silnicí II. t ídy. Pro
návrhové lokality p i silnici II. t ídy je dána podmínka: stavby pro bydlení a rekreaci sm⌃jí
b t umís⌦ovány pouze mimo ochranné pásmo silnic.
Návrh ⌦e↵ení po✏adavk obrany státu, po✏ární ochrany a civilní ochrany
Po ární ochrana
Koncepce po ární ochrany se zm⌃nou nem⌃ní.
Plochy zm⌃ny navazují na stávající dopravní systém resp. komunika⇧ní dostupnost je zaji t⌃na prost ednictvím
vazeb na stávající komunika⇧ní sí⌦. Podrobnou dopravní obsluhu uvnit území skupinové zástavby ur⇧í územní studie
podmín⌃né zm⌃nou ÚP.
Civilní ochrana
Koncepce civilní ochrany se zm⌃nou nem⌃ní.
Po adavky obrany státu
V souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém území e eném p edlo enou územn⌃ plánovací
dokumentací (dále jen „ÚPD“) umístit a povolit v stavbu, viz p íloha „Vyjmenované druhy staveb1 “, jen na základ⌃
závazného stanoviska Ministerstva obrany.
MO R si vyhrazuje právo zm⌃nit pokyny pro civilní v stavbu, pokud si to vy ádají zájmy A R.
Zájmy MO jsou územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny respektovány.
j)

Zpráva o vyhodnocení vliv na udr✏iteln rozvoj území obsahující základní informace o
v sledcích tohoto vyhodnocení v⌥etn v sledk vyhodnocení vliv na ✏ivotní prost⌦edí
Návrh jednotliv ch díl⇧ích zm⌃n je situován mimo hranice pta⇧ích oblastí a evropsky v znamn ch lokalit (EVL)
NATURA 2000, které se na správním území obce nenachází.
P íslu né dot⇧ené orgány – Krajsk ú ad Ústeckého kraje, odbor ivotního prost edí a zem⌃d⌃lství, ve sv ch
stanoviscích:
vylou⇧il samostatn⌃ i ve spojení s jin mi v znamn mi koncepcemi vliv na p edm⌃t ochrany nebo celistvost
evropsky v znamn ch lokalit nebo pta⇧ích oblastí v p↵sobnosti Krajského ú adu Ústeckého kraje;
VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB
V stavba, rekonstrukce a opravy dálni⇧ní sít⌃, silnic I. II. a III. t ídy.
V stavba a rekonstrukce elezni⇧ních tratí a jejich objekt↵.
V stavba a rekonstrukce leti ⌦ v ech druh↵, v⇧etn⌃ za ízení.
V stavba vedení VN a VVN.
V stavba v⌃trn ch elektráren.
V stavba radioelektrick ch za ízení (radiové, radioloka⇧ní, radionaviga⇧ní, telemetrická) v⇧etn⌃ anténních systém↵ a op⌃rn ch konstrukcí
(nap . základnové stanice) .
V stavba objekt↵ a za ízení vysok ch 30 metr↵ a více.
V stavba vodních nádr í (p ehrady, rybníky).
V stavba objekt↵ tvo ících dominanty v území (nap . rozhledny).

1

-
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-

uvedl, e zm⌃nu územního plánu ⇧. 1 Eva⌥ není nutno posoudit z hlediska vliv↵ na ivotní prost edí (tzv.
SEA).

k)

Stanovisko krajského ú⌦adu podle § 50 odst. 5.
Zpracování vyhodnocení vliv↵ územního plánu na udr iteln rozvoj území nebylo po adováno, stanovisko se

nevydává.
l)
nevydává.
m)

Sd lení jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením záva✏n ch d vod ,
pokud n které po✏adavky nebo podmínky zohledn ny nebyly
Zpracování vyhodnocení vliv↵ územního plánu na udr iteln rozvoj území nebylo po adováno, stanovisko se

Komplexní zd vodn ní p⌦ijatého ⌦e↵ení

Vymezení zastav ného území
Zm⌃nou byla dle aktuální mapy evidence KN vymezena hranice zastav⌃ného území k datu 11. 4. 2021. Po⇧et
zastav⌃n ch území je 11.
Ochrana a rozvoj hodnot území
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP jsou aktualizovány kulturní hodnoty ur⇧ené k ochran⌃:
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.
Území s archeologick mi nálezy (kategorie UAN I):
k.ú.Eva⌥
Eva⌥ - intravilán vsi a nejbli ího okolí,
Eva⌥ - pole p. Kopty.
k.ú. Horka u Libochovic
Levousy - les Borová,
Levousy - hradi t⌃ "Na ancích" a hrad ⇤ebín
Horka - intravilán vsi a nejbli ího okolí.
Do území s archeologick mi nálezy (kategorie UAN II) spadá pásmo v k.ú. Horka u Libochovic.
Ob⌃ p estavbové lokality e ené zm⌃nou spadají do vymezené lokality s archeologick mi nálezy:
Eva⌥ - intravilán vsi a nejbli ího okolí.

obr.: Území s archeologick mi nálezy v ir ím zájmovém území
(kategorie UAN I ⇧erven⌃, kategorie UAN II mod e)
Nemovité kulturní památky v⇧etn⌃ ochrann ch pásem
Zm⌃nou jsou respektovány nemovité kulturní památky v⇧etn⌃ ochrann ch pásem (zobrazení a popis s
aktuálními katalogov mi ⇧ísly dle evidence NKP je zobrazen rovn⌃ v koordina⇧ním v krese).
rejst. ⇧. ÚSKP 19779/5-2026 - kaple sv. Josefa,
Kaple je men í zd⌃ná stavba ⇧tvercového p↵dorysu s prost mi fasádami bez otvor↵ – a na vstupní
pr↵⇧elí. Zde jsou dvouk ídlé, p↵lkruhov⌃ zakon⇧ené dve e, nad nimi pak trojúheln tít s nikou se
sochou sv. Josefa. V sedlové st e e je usazená zvoni⇧ka.
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-

-

rejst. ⇧. ÚSKP 23971/5-2027, - barokní socha Ecce Homo.
Hodnotná barokní socha pochází z druhé poloviny 18. století. Na hranolovém soklu je nápis o
obnov⌃ v roce 1894, na soklu stojí socha Krista. Jeho hlava je nato⇧ená k pravému rameni, ruce,
p ek í ené p ed t⌃lem, jsou svázané. Záda a pa e halí plá ⌦.
rejst. ⇧. ÚSKP 3339 - Ochranné pásmo p i archeologické nemovité kulturní památce Levousy
Ochranné pásmo zahrnuje území mohylového poh ebi t⌃, pásmo knovízského a pozd⌃ji
slovanského v inného sídli t⌃ v poloze "Na ancích".
rejst. ⇧. ÚSKP 3201 - Ochranné pásmo státního 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.

Drobné památky
Zm⌃nou jsou respektovány drobné památky (kulturn⌃ hodnotné objekty) nemající zákonn statut (viz.
koordina⇧ní v kres):
Na návsi v Evani za kapli⇧kou je památník padl m v 1. sv⌃tové válce.
Na k i ovatce silnic na Horka je litinov k í na kamenném podstavci s nápisem D↵v⌃ uj v Boha.
Objekty památkového zájmu
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).
Sou⇧ástí plochy zm⌃ny ZM1/P3 je v sou⇧asnosti nevyu ívan hospodá sk dv↵r ⇧.p.1. Ten je z hlediska hodnot
v území hodnotn m p íkladem pom⌃rn⌃ dochovaného panského dvora situovaného v historickém jádru
vesnice. Nová funk⇧ní nápl⌥ nesmí naru it charakter p↵vodní zástavby (monumentální m⌃ ítko staveb stodol, architektonick v raz staveb, materiálové provedení - opukové zdivo v kombinaci s omítan mi
plochami, zast e ení keramickou pálenou krytinou s minimem st e ních otvor↵..apod.). Územní studie prov⌃ í
stavebn⌃ technick stav a odpovídající mo nosti nápln⌃ tak, aby p i ve ker ch stavebních ⇧innostech nedo lo
k naru ení dochovan ch architektonick ch a kulturních hodnot dotvá ející charakter zástavby p↵vodního
areálu panského dvora.
Urbanistická koncepce v⌥etn urbanistické kompozice vymezení ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití,
zastaviteln ch ploch, ploch p⌦estavby a systému sídelní zelen
pozn.:

viz. té p ílohy 1,2,3 - FOTODOKUMENTACE STAVU (duben 2021)
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP Eva⌥ není urbanistická koncepce zásadn⌃ m⌃n⌃na. Zm⌃nou jsou v Evani vymezeny dv⌃
plochy p estavby a jedna zastavitelná plocha - viz. obr. ní e a viz. té p ílohy 1,2,3 - FOTODOKUMENTACE STAVU (duben
2021).
Územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.1 je kladen d↵raz na ochranu tradi⇧ních urbanistick ch a
architektonick ch hodnot. 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 .
Zm⌃nou dopln⌃né plochy Z1/R reagují na stávající stav vycházející z evidence nemovitostí (nov mapov podklad).
-

Zm⌃na ⇧. 1 vychází z t⌃chto urbanistick ch zásad:
Novou v stavbu prioritn⌃ realizovat v p irozen ch prostorov ch rezervách v existující zástavb⌃. Stavby prioritn⌃
umis⌦ovat v p ímé návaznosti na stávající komunika⇧ní systém.
Skupinovou zástavbu ⇧i p estavbu prov⌃ ovat územními studiemi. Ve studiích navrhovat koncep⇧ní e ení
lokalit jako celku, vycházející z charakteru okolní venkovské zástavby a s odpovídají vymezenou ve ejnou
infrastrukturou v⇧etn⌃ ve ejné zelen⌃.
Nov⌃ navrhovanou zástavbu navázat na existující urbanistické formy osídlení tak, aby p↵sobila co mo ná
nejmén⌃ ru iv⌃ a s kvalitním ve ejn m prostranstvím.

ZM1/Z1 s funk⇧ním vyu itím plochy smí ené obytné-venkovské
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu je na západním okraji Evan⌃ vymezena zastavitelná plocha ZM1/Z1. Jedná se o
⇧ást pozemku p.p.⇧. 381/18 dnes vyu ívan jako sad. Zástavbou bude efektivn⌃ vyu ita ve ejná infrastruktura
vybudovaná pro d ív⌃j í a dnes zcela napln⌃nou rozvojovou lokalitu Z4. Lokalita zm⌃ny zde umo ní vytvo it
oboustrannou uli⇧ní zástavbu. Zm⌃nou jsou dány podmínky pro vytvo ení odpovídajícího ve ejného prostranství (nad
rámec zákonem po adovan ch 8 metr↵ vzdálenosti mezi ploty), aby ulice mohla do sebe za⇧lenit nap . i stromo adí a
stala se tak hodnotnou obytnou ulicí. Západní ⇧ást sadu bude zachována a zástavbu odd⌃lí od intenzívn⌃ vyu ívané
zem⌃d⌃lské, p evá n⌃ polní krajiny. Kompenzací za zábor ZPF je zru ení doposud nevyu ité a pom⌃rn⌃ nevhodné
zastavitelné plochy Z6.
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ZM1/P1 s funk⇧ním vyu itím plochy smí ené obytné-venkovské
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu je nevyu ívaná plocha b valého zem⌃d⌃lského dvora na severozápadním okraji
Evan⌃ (pozemky p.p.⇧. 123/8,9,10,12) navr ena k p estavb⌃ pro vyu ití s p evahou bydlení. Na b valé stájové objekty
slou ící k chovu prasat byl vydán demoli⇧ní v m⌃r. Plochy smí ené obytné-venkovské (SV) jsou zd↵vodnitelné, nebo⌦
lokalita navazuje na stejné funk⇧ní vyu ití a dopl⌥uje zástavbu z druhé strany ulice. Plocha je podmín⌃na prov⌃ ením
územní studií. Podmínkou rozvoje je realizace pásu ochranné liniové zelen⌃ v↵⇧i stávajícímu v robnímu areálu.
V sou⇧asném ÚP se jedná o návrh ob⇧anské vybavenosti - sportu. Tato funkce bude sou⇧ástí p estavbového
areálu - plochy brownfieldu hospodá ského dvora ⇧.p.1 v Evani.

Eva⌥ - plochy p estavby (mod e) a zastavitelná plocha (⇧erven⌃)
ZM1/P3 s funk⇧ním vyu itím plochy smí ené obytné - areál panského dvora (SC)
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu je plocha brownfieldu hospodá ského dvora ⇧.p.1 v Evani navr ena k p estavb⌃.
V sou⇧asném ÚP se jedná o stávající plochy v roby a skladování nacházející se v zastav⌃ném území v centru v rozsahu
pozemk↵ ⇧p.1 (st. p.⇧. 2/1,2,3, 20/1, 19/2, v e v k.ú. Eva⌥). Plochy smí ené obytné - areál panského dvora (SC) jsou
vymezeny za ú⇧elem zaji t⌃ní p im⌃ eného vyu ívání, zachování, vhodné dopln⌃ní a obnovu souboru p↵vodních a
architektonicky cenn ch staveb hospodá ského dvora v centru Evan⌃. To, e se jedná o nejv⌃t í dv↵r v historickém jádru
je mj. patrno i z indika⇧ní skicy z poloviny 19. století (viz. v ez). Toto území bude mít polyfunk⇧ní charakter (ve ejná i
komer⇧ní ob⇧anská vybavenost, bydlení, neru ící v roba). Plocha je z d↵vod↵ urbanistick ch i architektonick ch hodnot
areálu podmín⌃na prov⌃ ením územní studií.
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Eiwan - v ez z indika⇧ní skicy z poloviny 19. století
Dopravní infrastruktura
Systém dopravní obsluhy území se zm⌃nou ⇧. 1 nem⌃ní.
Územní studií bude e ena i dopravní obsluha lokalit s p edpokládanou skupinovou zástavbou. Nová
zastavitelná plocha bude p ístupná ze stávajícího uli⇧ního ve ejného prostranství - zm⌃nou ⇧. 1 ÚP jsou dány podmínky
pro jeho roz í ení.
Technická infrastruktura
Koncepce technické obsluhy se zm⌃nou ⇧. 1 nem⌃ní. Obec je standardn⌃ technicky vybavena. V e eném
území je zaji t⌃na technická obsluha na úrovni dnes obecn⌃ uznávaného standardu v oblastech zásobování pitnou
vodou, zásobování elektrickou energií, telekomunika⇧ních sítí.
Nároky na technickou infrastrukturu u rozvojov ch lokalit budou e eny u lokalit skupinové zástavby v dal ích
podrobn⌃j ích dokumentacích a územních studiích. Nep edpokládá se nár↵st v⌃t í ne 9 RD u zastavitelné lokality
navr ené zm⌃nou (v ulici je ji realizovan vodovodní ad).
Limity vypl vající z ochrann ch a bezpe⇧nostních pásem TI jsou platn m územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧.
1 respektovány, aktualizovány dle dat ÚAP (2016) a zaneseny do koordina⇧ního v kresu.
Ob⌥anské vybavení
Zm⌃nou ⇧.1 územního plánu se ⇧áste⇧n⌃ m⌃ní koncepce ob⇧anského vybavení:
- v rámci lokality ZM1/P1 se ru í d ív⌃j í zám⌃r p estav⌃t zchátralé území v roby p evá n⌃ pro ú⇧ely ob⇧anské
vybavenosti (konkrétní zám⌃r - sportovní vybavenost) a navrhuje se plochu vyu ít p evá n⌃ pro bydlení.
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- v rámci lokality ZM1/P3 se navrhuje p estav⌃t zchátralé území hospodá ského dvora ⇧.p.1 p evá n⌃ pro ú⇧ely
ob⇧anské vybavenosti.
Nakládání s odpady
Nové plochy, na kter ch by bylo p ípustné ukládání odpad↵, nejsou navr eny. Sou⇧asná koncepce
zne kod⌥ování odpad↵ bude uplatn⌃na i pro plochu zm⌃ny ⇧.1 ÚP.
Koncepce uspo⌦ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny není zm⌃nou v znamn⌃ dot⇧ena.
V rámci území je vymezena p írodní památka Eva⌥ská rokle, která na národní úrovni zaji ⌦uje ochranu EVL
Eva⌥ská rokle, vymezena je hranice p írodního parku Dolní Pooh í, ÚSES – nadregionální biocentrum NRBC 2 ⇤ebín,
navazující skladebné ⇧ásti lokálního ÚSES.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP Eva⌥ jsou vymezeny plochy zm⌃n v krajin⌃:
ZM1 /K 1 zahrnuje zm⌃nu funk⇧ního vyu ití stávajících zahrad (evidence podle katastru nemovitostí) nacházejících se
ji n⌃ a JV od obce, v bezprost ední návaznosti na zastav⌃né území ⇧i vklín⌃n ch do zastav⌃ného území na úbo⇧í
ostrohu pod obcí. Územním plánem byly tyto zahrady za azeny do ploch smí en ch nezastav⌃ného území. Zm⌃nou ⇧. 1
ÚP je vymezena nová plocha ZE-Z:
(ZE-Z) plochy zem⌃d⌃lské – zahrady, sady, záhumenky jsou vymezeny za ú⇧elem zaji t⌃ní podmínek pro p eva ující
zem⌃d⌃lské vyu ití na plochách, které souvisejí se zastav⌃n m územím a jsou vyu ívány p evá n⌃ jako oplocené zahrady
a sady nebo drobná polí⇧ka ( tzv. záhumenky), mo nost v stavby plo n⌃ mal ch rekrea⇧ních objekt↵, pop . „p íst e k↵
slou ících k ukrytí p ed nepohodou po⇧así a slou ících k ulo ení ná adí“.
ZM1 /K 2 zahrnuje lokální biokoridor LBK 14 "Stará p⌃ ina na Podbradec" vymezen v návaznosti na prvky ÚSES (LBK 14)
v obci Peruc. Jedná se o plochu s funk⇧ním vyu itím NS – plochy smí ené nezastav⌃ného území. Biokoridor navr en k
zalo ení jako doprovod polních cest.
Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu byla prov⌃ ena provázanost prvk↵ ÚSES na systém vymezen v navazujících
obcích a dle ÚAP ORP Lovosice. Oproti sou⇧asnému územnímu plánu v souladu s aZÚR do lo ke zm⌃n⌃ v znamu
nadmístního systému ÚSES. P↵vodn⌃ vymezené RBC 30 ⇤ebín je zm⌃n⌃no na nadregionální biocentrum NRBC 2 ⇤ebín
- funk⇧ní; biocentrum bylo zp esn⌃no v hranicích parcel katastrální mapy dle aZÚR i v souladu s návrhem M⌅P.
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP bylo dále prov⌃ eno vedení regionálního biokoridoru RBK 621 ⇤ebín – Myslivna nad Oh í,
trasa se net ká e eného území, zji t⌃no bylo, e regionální biokoridor je vymezen na území obce Libochovice.
Dopln⌃n je lokální biokoridor LBK 14 "Stará p⌃ ina na Podbradec" vymezen v návaznosti na prvky ÚSES
(LBK 14) v obci Peruc. Jedná se o plochu s funk⇧ním vyu itím NS – plochy smí ené nezastav⌃ného území. Biokoridor
navr en k zalo ení jako doprovod polních cest.
Územním plánem 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 plo e ochranného pásma nadzemního vedení VN 22 kV nutno respektovat podmínky pro v sadbu
zelen⌃, tzn. je mo né pouze zalo it TTP a vysazovat ke e s r↵stovou v kou do max. 3 m. 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 d↵vod↵ návrhu na zbudování
parkovacích stání v míst⌃. Funk⇧ní vyu ití - plochy smí ené nezastav⌃ného území (NS).
Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP se nem⌃ní základní koncepce stanoven ch podmínek pro prostupnost krajiny.
V návaznosti na cyklostezku Oh e vymezeno její propojení z K e ína (na území m⌃sta Libochovice) na ji
vybudovanou cyklostezku v sousední obci Peruc. Trasa cyklostezky sm⌃ uje p es krásnou vyhlídku sm⌃rem na Chra tín.
Stanovení podmínek pro protierozní opat⌦ení
Kapitola není zm⌃nou ⇧.1 ÚP dot⇧ena - platí v p↵vodním zn⌃ní.
Stanovení podmínek pro ochranu p⌦ed povodn mi
Kapitola není zm⌃nou ⇧.1 ÚP dot⇧ena - platí v p↵vodním zn⌃ní.
Stanovení podmínek pro rekreaci
Stávající plochy rekreace slou ící zejména k individuální pobytové rekreaci jsou stabilizovány a není navr en
územní rozvoj pro tyto ú⇧ely. Zm⌃nou ZM1/R jsou podle sou⇧asného stavu vyu ívání (evidence KN) dopln⌃ny plochy
vyu ívané pro individuální rekreaci v Evani. Jedná se o zaplocené pozemky katastráln⌃ evidovan ch nemovitostí
(aktualizace zastav⌃ného území na platném digitálním mapovém podkladu).
Mo ností v zastav⌃ném území je rehabilitace (p estavba) nefunk⇧ních zem⌃d⌃lsk ch objekt↵ s cílem rozvíjet
sportovn⌃ rekrea⇧ní vyu ití v rámci p estavbové plochy ZM1/P3.

-

Stanovení podmínek pro dob vání nerost , sesuvy a poddolovaná území
Územním plánem ve zn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 jsou respektovány sesuvy a poddolovaná území.
Severní svah ⇤ebína je nestabilní. Do katastru Horka u Libochovic zasahuje do⇧asn⌃ uklidn⌃n sesuv Horka
(537) a okrajov⌃ i uklidn⌃n plo n sesuv (délka nad 50 m). Sesuvná území jsou na pozemcích ur⇧en ch k
pln⌃ní funkcí lesa.
V katastru Horka u Libochovic je evidováno poddolované území Horka ⇧. 1823 související s t⌃ bou jíl↵.
Lokality zm⌃n do t⌃chto území nezasahují.
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Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití
Plochy smí ené obytné - areál panského dvora (SC).
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu jsou nov⌃ vymezeny plochy smí ené obytné - areál panského dvora (SC).
Plochy jsou vymezeny za ú⇧elem zaji t⌃ní p im⌃ eného vyu ívání, zachování, vhodné dopln⌃ní a obnovu souboru
p↵vodních a architektonicky cenn ch staveb hospodá ského dvora ⇧.p.1 v centru Evan⌃. Toto území bude mít polyfunk⇧ní
charakter (ve ejná i komer⇧ní ob⇧anská vybavenost, bydlení, neru ící v roba). Plocha je z d↵vod↵ urbanistick ch i
architektonick ch hodnot areálu podmín⌃na prov⌃ ením územní studií.
Plochy zem⌃d⌃lské – zahrady, sady, záhumenky (ZE-Z)
Zm⌃nou ⇧. 1 územního plánu je provedeno dopln⌃ní funk⇧ních regulativ↵ pro (ZE-Z) plochy zem⌃d⌃lské –
zahrady, sady, záhumenky. Jedná se nové vyu ití stávajících zahrad (evidence podle katastru nemovitostí) nacházejících
se ji n⌃ a JV od obce, v bezprost ední návaznosti na zastav⌃né území ⇧i vklín⌃n ch do zastav⌃ného území na úbo⇧í
ostrohu pod obcí. Územním plánem byly tyto zahrady za azeny do ploch smí en ch nezastav⌃ného území. Zm⌃nou ⇧. 1
ÚP je vymezena nová plocha ZE-Z
Jedná se o malov robn⌃ obhospoda ované pozemky s cílem zaji t⌃ní zem⌃d⌃lské produkce mal ch a
drobn ch soukrom ch zem⌃d⌃lsk ch subjekt↵. V plochách ZE- jsou mj. p ípustn m vyu itím oplocené i neoplocené
zahrady s funkcí okrasnou, rekrea⇧ní a u itkovou, kde mohou b t p íst e ky slou ící k ukrytí p ed nepohodou po⇧así a k
ulo ení ná adí a dále drobné zahradní a p ízemní stavby.
Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵ ování obrany a bezpe⌥nosti
státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní
Zm⌃nou ⇧.1 jsou zru en návrh na ploch pro asanaci VA1 (asanace stávajících nevyu ívan ch zem⌃d⌃lsk ch
objekt↵ v p estavbové plo e P 1) - na objekty ji byl vydán demoli⇧ní v m⌃r. Nové VPS a asance vymezeny nejsou.
Vymezení ve⌦ejn prosp ↵n ch staveb a ve⌦ejn ch prostranství s mo✏ností uplatn ní p⌦edkupního práva
Zm⌃nou ⇧.1 jsou zru eny pro p edkupní právo územním plánem ur⇧ené prvky ÚSES (dle platné legislativy) a
ty stavby, pro které lze vyvlastnit (trafostanice, vedení VN). Plocha ve ejného prostranství je pro p edkup Obcí Eva⌥
ponechána (ve smyslu pokyn↵ vypl vajících ze Zprávy o projednávání).
Vymezení ploch a koridor ve kter ch je rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním
územní studie
Zm⌃nou ⇧.1 jsou vymezeny plochy ZM1/P 1 a ZM1/P 3 ve kter ch je rozhodování o zm⌃nách v území
podmín⌃no zpracováním územní studie.
Ve v ech p ípadech je podmínka územní studie zd↵vodnitelná pot ebou chránit krajinn rámec vesnice,
d↵stojn⌃ se vypo ádat s návrhem zástavby ve vztahu k historickému jádru Evan⌃ a charakteru zástavby domká ské ⇧ásti
vesnice. Územní studie musí na odborn⌃ vysoké úrovni zohlednit v echna kritéria tj. prostorová, funk⇧ní i ekonomická s
cílem vytvo it kvalitní urbánní prost edí v zastavitelné plo e.
Lh↵ta pro po ízení v ech územních studií a pro vlo ení dat o této studii do evidence územn⌃ plánovací
⇧innosti je stanovena na 6 let od vydání zm⌃ny ⇧.1 územního plánu.

n)

Vyhodnocení ú⌥elného vyu✏ití zastav ného území a vyhodnocení pot⌦eby vymezení
zastaviteln ch ploch

Od roku 2001 (260 obyvatel) do roku 2011 (267 obyvatel) obec stagnovala. Teprve po napln⌃ní dvou lokalit
Z4 a Z1 do lo k v razn⌃j ímu nár↵stu po⇧tu obyvatel (viz. tabulková ⇧ást). V sou⇧asnosti v obci ije trvale 290 obyvatel.
2016

2017

Po⇧et obyvatel celkem

273

v tom
mu i
podle pohlaví eny
v tom
ve v⌃ku (let)

0-14

2019

2020

285

292

289

142

147

156

160

159

131

130

129

132

130

32

31

34

40

39

172

180

185

188

183

69

66

66

64

67

46,1

45,4

45,2

44,8

45,6

15-64
65 a více

Pr↵m⌃rn v⌃k

2018
277

2016

2017

2018

2019

2020

⌅iv⌃ narození

1

1

1

4

1

Zem elí

3

5

5

3

4

24

Od↵vodn⌃ní zm⌃ny ⇧. 1 ÚP Eva⌥

P ist⌃hovalí

3

Vyst⌃hovalí
P ír↵stek
(úbytek)

13

19

9

6

7

5

7

3

6

p irozen

-2

-4

-4

1

-3

st⌃hováním

-4

8

12

6

-

celkov

-6

4

8

7

-3

P ehled dosavadního vyu ití zastaviteln ch ploch:
Navrhovan zp↵sob
ozn.
vyu ití plochy

Poznámka

Plocha smí ená obytná -venkovská
(SV)

Z1

V plo e ur⇧ené pro umíst⌃ní 4 – 6ti RD postaven 1 RD a
zb vá rezerva na 1 d↵m (doposud není zapsán v KN a
plocha tedy z↵stává v návrhu s omezením po⇧tu parcel)

Plocha
smí ená obytná venkovská
(SV)
Plocha smí ená obytná venkovská (SV)

Z2

Plocha smí ená obytná venkovská (SV)

Z4

Plocha smí ená obytná venkovská (SV)

Z5

Plocha smí ená obytná venkovská (SV)

Z6

Plocha smí ená obytná venkovská (SV)

Z7

Plocha ur⇧ená pro v stavbu max. 2 RD dosud nevyu ita a
z↵stává
Plocha ur⇧ená k v stavb⌃ max. 2 RD dosud nevyu ita a
z↵stává
Plocha ur⇧ená k v stavb⌃ 6 – 8 RD byla vyu ita - celkem
bylo postaveno celkem 7 RD
Plocha ur⇧ená k v stavb⌃ 6 – 8 RD dosud nevyu ita a
z↵stává
Plocha ur⇧ená k v stavb⌃ 4 – 6 RD je návrhem zm⌃ny ⇧.
1 ÚP vypu t⌃na
Plocha ur⇧ená k v stavb⌃ 1 – 2 RD dosud nevyu ita a
z↵stává

Z3

Zm⌃nou ⇧. 1 ÚP se vytvá í potenciální plochy rozvoje pro odhadem cca 15 RD, které reagují na aktuální investorské
zám⌃ry konkrétních vlastník↵ a obce a je tak v dohledu vznik potenciálních stavebních parcel, vytvá ejících dal í
mo nosti domova pro nov⌃ p íchozí. Navr en rozvoj je od↵vodniteln . Zm⌃nou ÚP se otevírají mo nosti pro smysluplné
vyu ití plochy brownfield↵ a pro ekonomické zhodnocení ji proveden ch investic do ve ejné infrastruktury
(komunikace, sít⌃).
o)

Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
...bude dopln⌃no

p)

Vyhodnocení p⌦ipomínek
...bude dopln⌃no

q)

Srovnávací text s vyzna⌥ením zm n
Je uveden v p íloze ⇧.1

P⇥ÍLOHA .1
Srovnávací text s vyzna⇧ením zm⌃n v textové v rokové ⇧ásti vydané k územnímu plánu Eva⌥
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