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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. 72/2008 vydává změnu č.1 Územního plánu 
zóny  „Rodinné domky Louny západ“ (dále jen změnu č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ), 
podle  § 61 odst. (1) a § 71 odst. (3)a ve smyslu ustanovení § 69 stavebního zákona a v souladu s § 171 
a následujícími zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh změny  č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“ je zpracován podle zákona č.183/2006 Sb. a 
přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
 
Textová a grafická část změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“ včetně odůvodnění  je 
přílohou opatření č. 2/2008.  
 

Změna č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“: 
 
1. Vymezení řešeného území 
Území je vymezeno ze severu areálem jezdeckého klubu, západní hranici tvoří komunikace I/28 
s ochranným pásmem 50 m, jižní hranici ulice Postoloprtská a z východu navazuje stávající 
zástavba města – obytné sídliště u kotelny a zahrádkářská kolonie. 

 
2. Podmínky pro vymezení a využití pozemků  
Území je rozděleno na funkční plochy se stanovením přípustného, podmínečně přípustného a 
nepřípustného využití : 

a) plochy bydlení v rodinných domech  
b) plochy občanské vybavenosti – obchod a služby 
a) plochy občanské vybavenosti – sportovní a relaxační plochy 
b) plochy zeleně ochranné 
c) plochy zeleně veřejné včetně trasy biokoridoru 
d) plocha rezervy pro rozšíření silnice I/28, jezdeckého klubu a parkoviště za kotelnou. 
 

3. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury  
V území jsou navrženy rekonstrukce stávajících ulic Mělecké a Březenecké, je navržena 
cyklostezka s přemostěním přes silnici I/28 pro pěší a cyklisty. Nové komunikace jsou 
navrženy v kategorii místních obslužných komunikací a komunikací pro obytnou zónu, 
doplněné chodníky. Odstavná a parkovací stání jsou součástí pozemků rodinných domků 
a ploch pro občanskou vybavenost. 
Vodovod je navržen zokruhovaný s napojením čtyřmi napojovacími  body na stávající 
vodovodní síť města – v ulici Mělecké, Postoloprtské, kpt. Nálepky a u sídliště na rohu 
ulic SNP a 17. listopadu.  
Odkanalizování území je navrženo oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace je svedena 
do stávající kanalizační stoky „A“, která prochází územím. Dešťové vody z ploch 
bydlení a občanské vybavenosti budou likvidovány vsakováním na pozemcích. Dešťové 
vody z komunikací a zpevněných ploch budou svedeny gravitační dešťovou kanalizací 
do Měleckého potoka. 
Pro zásobování území plynem je navržen středotlaký plynovod, vedený z nové regulační 
stanice v trasách stávajících a nově navržených komunikací. Je navrženo umístění pro 
novou regulační stanici plynu a přeložku části vysokotlakého plynovodu. 
Kabelové rozvody nízkého napětí (NN) jsou napojeny na stávající rozpojovací skříň RS 
u sídliště a novou trafostanici (TS), která bude propojena se stávajícími TS Lidl a TS 
ČSAD. Kabelový rozvod veřejného osvětlení bude napojen na stávající rozvody města. 
Místní telekomunikační kabely budou vedeny v souběhu s ostatním kabelovým vedením  
v chodnících s napojením na stávající místní síť z rozvaděče v ulici Postoloprtské. 
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4. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
Severním okrajem území prochází ochranná zóna NRBK K20-Ohře a zasahuje do něho hranice 
záplavového území Q 100. Území je mimo aktivní zónu a výstavba bude podmíněna souhlasem 
vodoprávního úřadu a respektováním požadavků správce toku - Povodí Ohře. 
V území budou respektována ochranná pásma energetických zařízení a rozvodů, telekomunikačních vedení, 
plynovodů, plynových zařízení, vodovodních a kanalizačních řadů. 
 
5. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
V řešeném území je vymezen lokální biokoridor v šíři 17 m, spojující lokální biocentrum Skalka 
s nadregionálním biokoridorem Ohře. Ochranná zeleň je navržena v ochranném pásmu podél 
silnice I/28 a Postoloprtské ulice. 

6.Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně prospěšných opatření (VPO), 
opatření pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, vymezení pozemků pro asanaci apod. 

V území jsou navrženy veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury - nové místní 
komunikace a chodníky, cyklostezka včetně přemostění přes silnici I/28, rezerva pro rozšíření 
silnice I/28 a rezerva pro parkoviště za kotelnou, kanalizační stoky, vodovodní přivaděče a řady, 
kabelové rozvody plynu včetně nové regulační stanice, rozvody elektřiny včetně nové trafostanice, 
rozvody veřejného osvětlení a telekomunikací. 

Jako veřejně prospěšná opatření jsou navrženy plochy pro lokální biokoridor Skalka-Ohře, 
ochrannou zeleň silnice I/28 a Postoloprtské ulice. 

 
7. Stanovení pořadí změn v území – etapizace 
Etapizace výstavby je navržena s ohledem na komunikační napojení pozemků pro výstavbu 
rodinných domků a občanské vybavenosti a je rozdělena na 4 etapy. 
1. etapa – výstavba RD v ulici Mělecká a Březenecká po vybudování technické infrastruktury 
2. etapa – výstavba RD v celém území po postupném vybudování nových komunikací a technické 
infrastruktury 
3. etapa – dostavba RD po přeložce VTL plynovodu, vybudování nové komunikace a technické 
infrastruktury 
4. etapa – dostavba RD po přeložce a vymístění VVN 110 kV. 

 

Odůvodnění změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“ 
 

a) Způsob pořízení změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“ 
O pořízení změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“ rozhodlo Zastupitelstvo města Loun 
dne 24.4.2006 usnesením č. 28/2006 a zadání změny bylo schváleno 19.6.2006 usnesením č. 
45/2006. 
Pořizovatelem změny je dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) Městský úřad Louny, stavební úřad.  
Na základě schváleného  zadání vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Jan Zeman 
Štefánkova 17, Ústí nad Labem návrh změny č.1 ÚPZ „ Rodinné domky Louny západ“podle 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území. 
 
b) Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů a 

souladu s územním plánem sídelního útvaru Louny 
Návrh změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“  navrhuje nové uspořádání dopravní a 
technické infrastruktury v území, s využitím stávajících ulic Mělecké a Březenecké a s využitím 
kapacit technické infrastruktury v území. Cílem změny a územního plánu sídelního útvaru Louny 
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je urbanisticky upravit přechod vícepodlažní zástavby stávajícího sídliště na západním okraji města 
do okolní krajiny. 
 
c) Údaje o splnění zadání 
Návrh změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“  je zpracován na základě zadání 
schváleného Zastupitelstvem města Loun dne 19.6.2006 usnesením č. 45/2006. Návrh změny je 
zpracován digitálně. 
 
d) Zdůvodnění řešení a navržené urbanistické koncepce  
Důvodem řešení změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“ je změna dopravního řešení, 
zachování Mělecké ulice a jejího napojení na silnici I/28, vedení části cyklostezky Ohře územím 
včetně jejího přemostění přes silnici I/28, nová trasa lokálního biokoridoru Skalka-Ohře, rozšíření 
ploch ochranné zeleně podél silnice I/28 a Postoloprtské ulice a přeložka vysokotlakého 
plynovodu. Koncepce řešení navazuje na stávající zástavbu a urbanisticky ukončuje v současné 
době západní okraj města. Hlavní využití území je pro bydlení v rodinných domcích a občanskou 
vybavenost v oblasti obchodu, služeb a sportovních aktivit. Závazně jsou vymezeny trasy 
komunikací a technické infrastruktury. Rozdělení pozemků je směrné a umožňuje výstavbu 
samostatně stojících nebo řadových rodinných domků. V případě řadových rodinných domků bude 
výstavba povolena na základě územního rozhodnutí pro celou řadu. Výstavba v severní části, která 
zasahuje do záplavového území řeky Ohře je podmíněna souhlasem vodoprávního úřadu a 
podmínek stanovených správcem toku – Povodím Ohře.  
 
e) Informace o výsledku posouzení vlivu na životní prostředí 
Změnu č. 1 ÚPZ „Rodinné domky  Louny západ“ nebylo nutno posoudit z hlediska vlivů na 
životní prostředí. 
 
f) Vyhodnocení navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) 
Podmínky ochrany ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění, nejsou odborem životního prostředí  KÚ Ústeckého kraje stanoveny, protože 
nedojde k novým záborům ZPF. 
 
g) Vyhodnocení souladu změny se stavebním zákonem 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu zóny z hledisek uvedených v § 68, 
odst.1 stavebního zákona, a to : 
a)   s územním plánem města Loun schváleným Městským zastupitelstvem Louny dne 9.9.1996 
b)  s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území  
c)   s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
d)   s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
e)   se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob – stanoviska 
dotčených orgánů byla vyhodnocena, námitky a připomínky nebyly v průběhu projednávání 
uplatněny. 
Návrh změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“ je v souladu s hledisky uvedenými 
v ustanovení  § 68 odst. 1 stavebního zákona. 
Úplné znění textové části a grafická část změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“, včetně 
písemných a grafických dokladů z postupu jeho pořízení, je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního 
zákona uložena na Městském úřadu Louny stavebním úřadu, oddělení územního plánování. 
 
h) Vyhodnocení souladu změny se stanovisky dotčených orgánů  
V souladu s ustanovením § 65, odst. 2 stavebního zákona, se společné jednání s dotčenými 
orgány o návrhu změny uskutečnilo dne 27.11.2007. Oznámení o konání bylo vyvěšeno veřejnou 
vyhláškou ze dne 9.11.2007. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů 
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ode dne jednání. K návrhu se vyjádřilo 12 dotčených orgánů a 1 správce sítí. 8 stanovisek je bez 
připomínek, 5 s připomínkami 
KÚ ÚK – odbor ŽP a Z – 20.12.2007 
Stavby v záplavovém území pouze se souhlasem vodoprávního úřadu. 
Vyhodnocení : V severní části území, do které okrajově zasahuje záplavové  území Q 100,  je 
navrženo navýšení terénu o 0,25 m nad úroveň Q100. Regulační podmínky stanovuj, že výstavba 
v záplavovém území bude podmíněna souhlasem vodoprávního úřadu, který stanoví podmínky pro 
provádění staveb. 
Ministerstvo dopravy ČR Praha – 29.11.2007 
Souhlas za podmínky, že v případě zasažení lokality negativními účinky z provozu silniční 
dopravy ze silnice I/28 nebudou protihluková opatření hrazena z prostředků Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. Navrhovaná lokalita musí respektovat ochranné pásmo silnice. 
Vyhodnocení : V ochranné pásmu silnice I/28, které činí 50 m je navržena výsadba ochranné 
zeleně, která bude sloužit k ochraně území před hlukem a prachem. 
Regulační podmínky pro výstavbu rodinných domků v území sousedícím s ochranným pásmem 
silnice I/28 stanovují, že ochrana staveb rodinných domků před hlukem z vnějšího prostředí bude 
zabezpečena dispozičním a konstrukčním řešením staveb - trojité zasklení oken pobytových 
místností a jejich případná  orientace na  stranu odvrácenou od silnice. 
MÚ Louny – odbor ŽP – 27.11.2007, 11.1.2008 
Změnit trasu biokoridoru Skalka-Ohře u jezdeckého klubu směrem k zahrádkám v šíři min. 17 m. 
Požadavek na dodržení ustanovení § 67 zákona č. 254/2001 Sb. – vodní zákon a stanovení omezení 
k provádění staveb v aktivní zóně záplavového území. 
Vyhodnocení : Trasa biokoridoru je upravena v souladu se zákresem. 
Řešené území je mimo aktivní zónu záplavového územ. V  území, kam zasahuje stoletá voda 
(Q100), je navrženo navýšení terénu o 0,2 5m nad její úroveň. Výstavba RD v území je podmíněna 
souhlasem vodoprávního úřadu, který na základě požadavků Povodí Ohře s.p.  stanoví podmínky 
pro provádění staveb. 
Krajská hygienická stanice ÚK – ÚP Louny – 27.12.2007 
Zahrnout do územního plánu technická opatření k omezení vlivu hluku z dopravy na chráněný 
venkovní prostor a respektovat normové hodnoty 50 dB pro noční dobu a 60 dB pro denní dobu. 
Vyhodnocení : Součástí změny je hlukový posudek, který vyhodnocuje hluk ze silnice I/28 ve 
vybraných bodech A,B,C a D. Vypočtené hodnoty nepřekračují v plochách navržených jako obytné 
normové hodnoty. Regulační podmínky pro stavby RD sousedící s ochranným pásmem silnice 
stanovují nutnost  zabezpečit stavby před hlukem z vnějšího prostředí dispozičním  a konstrukčním 
řešením.  
SčVK a.s. Most – 27.11.2007 
Upozornění na potřebu odvedení dešťových vod z plochy plánovaného obchodního centra, kdy 
trasa odvodnění bude procházet řešeným územím. Zkoordinovat obě akce a vypouštění srážkových 
vod do veřejné kanalizace omezit na minimum. 
Vyhodnocení :  Změna navrhuje likvidaci dešťových vod ze staveb rodinných domků a občanské 
vybavenosti na vlastních pozemcích. Pro dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch je 
navržena oddílná dešťová kanalizace gravitačně svedená do Měleckého potoka, kapacita potrubí 
bude stanovena výpočtem dešťových vod z řešeného území, včetně obchodního centra v případě, že 
nebude likvidace dešťových vod obchodního centra řešena jiným způsobem. 
 
V souladu s ustanovením § 67, odst.1 stavebního zákona, bylo svoláno řízení o změně č. 1 ÚPZ 
„Rodinné domky Louny západ“, s odborným výkladem projektanta na 3.3.2008. Řízení bylo 
oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 18.1.2008 a území bylo označeno tabulí se základními 
informacemi. 
Do doby veřejného řízení obdržel pořizovatel 10 kladných stanovisek dotčených orgánů.V průběhu 
veřejného projednání byla uplatněna následující stanoviska dotčených orgánů, a připomínky: 
MÚ Louny – OMH  
Upozornění na zvýšení dopravy v Mělecké ulici včetně řešení provozu cyklistů a pěších. 
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Vyhodnocení: Změna byla doplněna o část cyklostezky Ohře, která prochází územím na Mělce, 
včetně přemostění přes silnici I/28 pro cyklisty a chodce.  
MÚ Louny – OŽP 
Z navrženého biokoridoru vymístit výtlak kanalizace a průběh trasy přeložky VTL plynu upřesnit 
při územním řízení. 
Vyhodnocení: Trasa biokoridoru Skalka-Ohře bude v rámci nového územního plánu 
přehodnocena. Výtlak kanalizace a přeložka VTL plynu se nemění. 
SČVK a.s. záv. Most  
Upozornění na nedořešení majetkových vztahů mezi Severočeskou vodárenskou společností (SVS) 
a.s. Teplice a Elektroporcelánem (EPL) a.s. Louny ke kmenové kanalizační stoce „A“. 
Vyhodnocení: SVS a.s.Teplice schválila odkoupení části kanalizace od EPL  a.s. Louny. 
Splašková kanalizace z řešeného území je do této části stoky „A“ svedena. 
Námitky uplatněny nebyly. 
Úplné znění textové části a grafické části změny č.1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“, včetně 
písemných dokladů z postupu jeho pořízení, je v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona uloženo 
na Městském úřadu Louny , stavebním úřadu, oddělení územního plánování. 
 
Dokumentace změny obsahuje 31 stran textu  

5 výkresů grafické části. –  Hlavní výkres    1: 2000 
        Technická infrastruktura 1: 2000 
        Veřejně prospěšné stavby 1: 2000 
        Koordinační výkres  1: 2000 
        Širší vztahy   1: 10000 
 

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. Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je podle § 101 a 
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, 
stavební úřadu, oddělení územního plánování. 
Účinnost : 
Opatření obecné povahy o vydání změny č. 1 ÚPZ „Rodinné domky Louny západ“ nabývá účinnosti 
dle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
      Ing. Jan Kerner      Mgr. Jan Čermák 
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