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Zastupitelstvo města Louny, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c)  a při použití § 43 
odst.(4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)po 
projednání na svém zasedání dne 15.9.2008 usnesením č. 71/2008 vydává 3. změnu Územního plánu 
sídelního útvaru Louny „Skalka“ ( dále jen 3. změnu ÚPN SÚ Louny „Skalka“ ), podle § 54 odst. (2) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), a  v souladu s § 171 
až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Návrh 3. změny ÚPN SÚ Louny „Skalka“ je zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č.7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti.  
 
Textová a grafická část 3. změny ÚPN SÚ Louny „Skalka“ včetně odůvodnění je přílohou 
opatření obecné povahy č. 1/2008.. 
 
 

3. změna ÚPN SÚ Louny „Skalka“ 
 

a) Vymezení zastavěného území 
Hranice zastavěného území města je vymezena schváleným územním plánem. Vymezení  
zastavitelného území řešeného 3. změnou je vyznačeno ve výkresové dokumentaci. 
 
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
3. změna ÚPN SÚ Louny „Skalka“ je podložena potřebou rozšíření ploch občanské vybavenosti 
pro výstavbu II. etapy Obchodního centra Louny na západním okraji města návazně na výstavbu I. 
etapy obchodního centra. 
 
c) Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému veřejné 

zeleně  
Základní urbanistická koncepce je stanovena územním plánem z roku 1996. 3. změnou ÚPN SÚ 
„Skalka“ je vymezena zastavitelná plocha 3Z 1 pro rozšíření občanské vybavenosti navazující na 
zastavitelnou monofunkční plochu M 15 a plocha územní rezervy 3R 1 pro prodloužení Tomanovy 
ulice. 
 
d) Koncepce veřejné infrastruktury 
Koncepce technické infrastruktury není 3. změnou měněna . Nově navržená plocha je napojena na 
komunikace a inženýrské sítě, které budou vybudovány pro I. etapu obchodního centra a plánované 
prodloužení Tomanovy ulice. Změna respektuje průběh Líšťanské spojky včetně jejího napojení na 
novou komunikaci II. etapy obchodního centra. Líšťanská spojka nebude obslužnou komunikací 
pro toto území. 
 
e)  Koncepce uspořádání krajiny a územního systému ekologické stability 
Změna akceptuje schválený systém nadregionálních , regionálních a lokálních prvků ÚSES.  
 
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
Změna vymezuje plochu občanského vybavení s určením funkce přípustné, nepřípustné a 
podmínečně přípustné. Přípustné zastavění pozemku stavbami a parkovišti je max 90% a 10% 
veřejné zeleně. 
 
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření a ploch pro asanaci, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
Jako veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny stavby vodního hospodářství V1 - přípojka pitné 
vody a K1 – splašková kanalizace, energetiky a spojů E1 – kabelová přípojka vč. trafostanice, E2 – 
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kabelová přípojka vč. trafostanice, E3 – středotlaká přípojka plynu a S1 – přeložka telefonního 
kabelu. 
 
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
Další veřejně prospěšné stavby ani opatření nejsou vymezeny. 
 
i) Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 
části. 

 
Textová část obsahuje  5 stran. 
Grafická část obsahuje 4 výkresy –  Hlavní výkres      1:5 000 
      Dopravní část    1:5 000 
      Technická infrastruktura  1:5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb  1:5 000 
 

 

Odůvodnění 3. změny ÚPN SÚ Louny „ Skalka “ 
 

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území a 
vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje. 
3. Změna ÚPN SÚ Louny „Skalka“ respektuje ochranu přírodního prostředí a zachování 
urbanistické struktury města. Technická infrastruktura a dopravní napojení nové plochy 
navazuje na sítě a místní komunikaci budovanou v I. etapě výstavby obchodního centra a na 
plánované prodloužení Tomanovy ulice okružní křižovatkou. Nadregionální, regionální a 
lokální systém ekologické stability není změnou narušen. 
 

b) Údaje o splnění zadání 
Pokyny pro zpracování 3. změny ÚPN SÚ Louny „Skalka“ schválené Zastupitelstvem města 
Loun dne 12.11.2007 jsou splněny.  
 

c) Komplexní zdůvodnění řešení a vyhodnocení řešení ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje. 
Nově navržená plocha občanského vybavení navazuje na zastavitelné území města a je 
napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Oblast vybavenosti a služeb v západní části 
města bude doplněna dostavbou Obchodního centra. Z hlediska uspořádání krajiny a 
udržitelného rozvoje nedojde změnou k ovlivnění životního prostředí. 
 

d) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
Posouzení vlivu 3. změny územního plánu sídelního útvaru Louny z hlediska vlivů na životní 
prostředí nebylo požadováno. 
 

e) Vyhodnocení důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní a lesní fond. 
Celková výměra rozvojové plochy je vně současně zastavěného území a činí 4,2846 ha. 
Plocha územní rezervy pro místní komunikaci (Prodloužení Tomanovy ulice) činí 2,0258 ha. 
 

Grafická část : 
Textová část odůvodnění obsahuje   5 stran 
Grafická část odůvodnění obsahuje  2 výkresy - Koordinační výkres   1:5 000 
       Zábor půdního  fondu  1:5 000 
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Postup při pořízení 3. změny ÚPN SÚ Louny „Skalka“ 
O pořízení 3. změny ÚPN SÚ Louny „Skalka“ na návrh firmy DE IURE, která projevila zájem o 
výstavbu obchodního centra TESCO – Louny, rozhodlo zastupitelstvo města Louny dne 17.9.2007 a 
určilo paní Ing. Editu Hořejší jako zastupitelku města ve věcech pořízení změny. Hlavním důvodem 
změny je rozšíření ploch pro občanskou vybavenost. 
 
Pořizovatelem změny je dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) Městský úřad v Lounech, Stavební úřad jako Úřad územního 
plánování. Změna je pořízena pod spisovou značkou MULN/20828/2007/SU/Mak. 
 
Zprávu o uplatnění ÚPN SÚ Louny a pokyny pro zpracování 3. změny zpracoval pořizovatel v souladu 
s ustanovením § 55 zákona č. 183/2006 Sb. s určeným zastupitelem města. Oznámení o projednávání 
Zprávy a pokynů pro zpracování 3. změny bylo vyvěšeno na úředních deskách města Louny od 
27.8.2007 do 12.9.2007. Dotčené orgány a sousední obce byly obeslány jednotlivě dne 24.8.2007.  
Zpráva a pokyny pro zpracování 3. změny byly schváleny zastupitelstvem města 12.11.2007. 
Na základě schválené zprávy a pokynů zpracoval projektant Ing. Antonín Olžbut návrh 3. změny ÚPN 
SÚ Louny „Skalka“ podle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací 
činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
V souladu s § 50, odst. 2 stavebního zákona se společné jednání o návrhu změny s dotčenými orgány 
konalo dne 4.4.2008. Oznámení o konání bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 17.3.2008 a dotčené 
orgány a sousední obce byly obeslány jednotlivě. K návrhu bylo obesláno 17 dotčených orgánů a bylo 
předloženo 11 písemných stanovisek, 10 stanovisek kladných a stanovisko odboru rozvoje města 
s požadavkem doplnění koeficientu zastavěného území . Procento zastavění bylo stanoveno do 90% 
celkové plochy. 
Zpráva o projednání návrhu změny byla v souladu s § 51 stavebního zákona dne 6.5.2008 se žádostí o 
posouzení návrhu postoupena na KÚ ÚK- OÚP a SR. Krajský úřad posoudil zprávu 26.5.2008.  
V souladu s ustanovením § 52, odst. 1 stavebního zákona bylo svoláno řízení o územním plánu, 
konané dne 3.7.2008, veřejnou vyhláškou ze dne 30.5.2008. Dotčené orgány a sousední obce byly 
obeslány jednotlivě. 
Do doby veřejného projednání návrhu změny obdržel pořizovatel 6 kladných stanovisek dotčených 
orgánů. V průběhu veřejného projednání byla uplatněna 3 stanoviska DO – ORM + OMH MÚ Louny 
požadavek napojení plochy na prodlouženou Tomanovu ulici kruhovou křižovatkou, OŽP MÚ Louny 
požadavek na uvedení % ozelenění areálu obchodního centra. V průběhu jednání byla uplatněna 
námitka paní Heleny Shoonerové – k vedení inženýrských sítí a lokálního biokoridoru. Vedení 
inženýrských sítí pro I. etapu TESCO není součástí 3. změny, trasa lokálního biokoridoru byla 
upravena a je v souladu se schváleným územním plánem z roku 1996. Výkresová a textová část byly 
doplněny, koordinační výkres byl upraven. 
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu z hledisek uvedených v § 53, odst.(4) 
stavebního zákona. 
1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Návrh změny je v souladu s politikou územního rozvoje ČR a jeho prioritou v zajištění udržitelného 
rozvoje  a 2.změnami a doplňky ÚP VÚC SHP schválenými 12.12.2001 a upravenými podle § 187 
odst.7 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
 Změna vymezuje území pro občanskou vybavenost a služby v oblasti staveb pro obchod, které jsou 
z hlediska širších vztahů vybaveností nadmístního významu sloužícího pro spádové území města.   
 
2. Vyhodnocení s cíli územního plánování 
3. Změna ÚPN SÚ Louny „Skalka“ navrhuje novou rozvojovou plochu občanského vybavení a 
vymezuje nově zastavitelné území v západní části města. 
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3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
Návrh změny byl projednán v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. Dokumentace změny včetně jejího odůvodnění je zpracována podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. 
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů 
Pořizovatel neshledal rozpory, či nesoulad s hledisky § 53 odst.(4). 
 
Úplné znění 3. změny ÚPN SÚ Louny „Skalka“, včetně písemných dokladů o postupu jeho pořízení je 
v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženo na Městském úřadu v Lounech, stavebním úřadu, 
oddělení územního plánování. 
Změna opatřená záznamem o účinnosti je na Městském úřadu v Lounech,odboru rozvoje města, 
stavebním úřadu, oddělení stavebně správním a oddělení územního plánu a Krajském úřadu Ústeckého 
kraje na odboru územního plánování a stavebního řádu. 
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  
V souladu s § 174 odst.2 správního řádu lze soulad opatření s právními předpisy posoudit 
v přezkumném řízení. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Dojde-li ke 
zrušení rozhodnutí o námitkách nebo k jeho změně, v jehož důsledku je nutné změnit návrh změny, 
pozbývá návrh změny platnosti. 
Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je podle § 101a zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, oprávněn soudu podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné 
povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen. 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadu v Lounech, 
stavebním úřadu, oddělení územního plánování. 
Účinnost : 
Opatření obecné povahy o návrhu 3. změny ÚPN SÚ Louny „Skalka“ nabývá účinnosti dle ustanovení 
§ 173 odst.1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Jan Kerner      Mgr. Jan Čermák 
        starosta města                            místostarosta města  
 
 

 


