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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 27.04.2009 usnesením č. 34/2009 
vydává 4. změnu Územního plánu sídelního útvaru Louny „U Vodárny“  (dále jen 4. 
změnu ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“), 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 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ 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 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ včetně odůvodnění je 
přílohou opatření obecné povahy č. 1/2009.. 
 
 

4. změna ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ 
 

a) Vymezení zastavěného území 
Hranice zastavěného území města je vymezena k 1.7.2008 podle skutečného stavu a 
v kontaktu s územím řešeným 4. změnou ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“. Hranice je 
vyznačena v grafické části 4. změny a jejího odůvodnění.  
 
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Základní urbanistická koncepce rozvoje města Loun je daná schváleným územním plánem 
sídelního útvaru Louny z roku 1996. V území vymezeném pro 4. změnu jsou omezujícím 
limitem ochranná pásma stávajících energetických vedení – VVN a VTL plynovodu. 
Nová hranice CHLÚ Zeměchy vymezená dne 08.10.2008 Rozhodnutím MŽP ČR čj. 
530/1023/08-Ra-UL je mimo území řešené  4. změnou. 
 
c) Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch a systému veřejné zeleně  
4. změna ÚPN SÚ „U Vodárny“ navazuje na koncepci schváleného územního plánu a řeší 
rozšíření ploch bydlení v návaznosti na zastavitelné plochy na jižním okraji města. Změna 
vymezuje zastavitelné plochy bydlení 1a a 1b západně od Chmelíkovy ulice. Stavby 
rodinných domků na ploše 1a jsou podmíněny písemným souhlasem správce technické 
infrastruktury - stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu (zákon č. 458/2000 Sb. – 
energetický zákon, § 69 odst. 3b). Plochy veřejné zeleně nejsou v území navrhovány. 
 
d) Koncepce veřejné infrastruktury 
Dopravní koncepce 4. změny se dotýká úprav na místních komunikacích - zahrnuje 
okružní křižovatku s napojením ulic Vladimirské,  Poděbradovy a Chmelíkovy a dvou 
nových dopravních napojení do území jihozápadním směrem. Chmelíkova ulice je 
navržena jako místní komunikace obousměrná s šířkou veřejného prostranství 8 m, 
šikmým napojením do ulice Jižní a se dvěma obratišti, jižně od plochy 1b a jižně od areálu 
vodárny. Jihozápadní rameno okružní křižovatky a na něj navazující komunikace bude do 
budoucna sloužit jako základní komunikační osa nové rozvojové plochy Louny – 
jihozápad. Rozšíření Chmelíkovy ulice se dotýká pozemků východně od stávající místní 
komunikace. 
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Koncepce technické infrastruktury využívá stávající kapacity v území – napojení a 
zokruhování vodovodu, odkanalizování jednotnou kanalizací, napojení na elektřinu a 
zemní plyn. 
 
e) Koncepce uspořádání krajiny a územního systému ekologické stability 
4. změna se nedotýká zemědělského využívání území ani systému ekologické stability. 
Plochy pro bydlení jsou navrženy na zemědělsky nevyužívané orné půdě a plochách 
stávajících zahrad. 
 
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  
4. změna vymezuje rozšíření dvou ploch bydlení pro výstavbu rodinných domků 1a a 1b 
s určením funkce přípustné, nepřípustné a podmínečně přípustné. Stavby na ploše 1a, jsou 
podmíněny písemným souhlasem správce VTL plynovodu pro stavby v bezpečnostním 
pásmu plynu, v souladu s energetickým zákonem č. 458/200 Sb. § 69 odst. 3b.   
 
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření  pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebo uplatnit předkupní právo 
Jako veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny stavby vodního hospodářství V1 – 
vodovodní řad a K1 – kanalizační sběrač, stavby energetiky – P1 středotlaký plynovod a 
stavby dopravní – D1 komunikační systém napojující lokalitu „U Vodárny“ – okružní 
křižovatka s napojením všech navazujících komunikací ( Poděbradova, Vladimirská a 
jihozápadní rameno jako tři základní komunikační osy, Chmelíkova ulice a západní 
rameno jako místní napojení ) a Chmelíkova ulice s šikmým napojením do ulice Jižní a se 
dvěma obratišti, jižně od plochy 1b a jižně od areálu vodárny. 
.  
h) Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části. 
 
Textová část obsahuje  6 stran. 
Grafická část obsahuje 4 výkresy –  Výkres základního členění 

Hlavní výkres       
 Výkres veřejné infrastruktury   

Výkres veřejně prospěšných staveb 
 
  

Postup při pořízení 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ 
 
O pořízení 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ rozhodlo zastupitelstvo města Loun dne 
17.9.2007.  Zastupitelem města pro spolupráci na pořízení 4. změny byla určena paní Ing. 
Edita Hořejší.  
Důvodem pořízení změny byl požadavek na  rozšíření ploch bydlení v jižní části města 
návazně na stávající zastavěné a zastavitelné plochy a přehodnocení dopravního řešení ze 
schváleného ÚPN SÚ Louny. 
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/25768/2007/SU/Mak. 
 
Návrh zadání 4. změny zpracoval pořizovatel s určeným zastupitelem v souladu 
s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006 Sb. Oznámení o projednávání Zadání bylo vyvěšeno 
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na úřední desce města Loun od 22.11. 2007 do 03.01.2008. Dotčené orgány a sousední obce 
byly obeslány jednotlivě. Z důvodu střetu řešeného území s CHLÚ Zeměchy a nesouhlas 
dotčených orgánů, byl návrh zadání upraven a řešené území bylo zmenšeno pouze do 
okrajové části CHLÚ Zeměchy. Upravené zadání bylo projednáno s dotčenýmí orgány a 
schváleno Zastupitelstvem města Loun dne 21.04.2008.  
 
Na základě schváleného zadání, které uložilo pro koncepci dopravy využít dvě dopravní 
studie zpracované Ing. Urbanem a Ing. Kotkem, posoudil projektant obě studie. Ustanovení § 
22 odst. 1 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, splnila 
pouze studie Ing. Urbana, která navrhuje veřejný prostor části Chmelíkovy ulice od křížení 
s ulicí Jižní v šířce 8 m.  Řešení bylo předloženo Radě města Loun, která 04.06.2008 rozhodla 
o koncepci dopravy dle studie Ing. Urbana pro obousměrný provoz v šířce ulice 8 m a šikmé 
připojení Chmelíkovy ulice do ulice Jižní. 
 
Návrh 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ byl zpracován 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. Území řešené 4. změnou  se díky změně hranic 
CHLÚ Zeměchy, o které požádalo město v souvislosti s přípravou nového územního plánu 
města, dostalo mimo hranice CHLÚ . 
 
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona se společné jednání o návrhu změny s dotčenými 
orgány konalo dne 17.10.2008. Oznámení o konání bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 
30.09.2008, vyvěšenou na úřední desce od 1.10.2008 do 17.10.2008 a dotčené orgány a 
sousední obce byly obeslány jednotlivě. K návrhu bylo obesláno 17 dotčených orgánů a bylo 
předloženo 12 písemných stanovisek, 5 stanovisek kladných a vyhodnocení 7 stanovisek bylo 
promítnuto do návrhu změny.  
Ze strany sousedních obcí nebyly připomínky uplatněny. Na společném jednání byl proveden 
výklad 4. změny projektantem. Žádný z dotčených orgánů nepožádal o prodloužení lhůty pro 
uplatnění stanoviska. Zpráva o projednání návrhu změny byla v souladu s § 51 stavebního 
zákona posouzena Krajským úřadem ÚK – odborem ÚP dne 11.12.2008.  
 
V souladu s ustanovením § 52, odst. 1 stavebního zákona bylo svoláno veřejnou vyhláškou 
řízení o územním plánu, konané dne 17.02.2009. Dotčené orgány a sousední obce byly 
obeslány jednotlivě. Do doby řízení o návrhu změny obdržel pořizovatel 5 souhlasných 
stanovisek dotčených orgánů. Do doby řízení nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních 
obcí, ani námitky dotčených osob. 
V průběhu řízení byla předložena 2 stanoviska dotčených orgánů  – Krajská hygienická 
stanice ÚK, pracoviště Louny požaduje zokruhování vodovodního řadu a Městský úřad 
Louny, odbor životního prostředí požaduje aby se s rozšířením komunikace – ulice Jimlínská 
nezasáhlo do zčásti zrealizovaného prvku LÚSES – aleje jižně od komunikace na katastru 
obce Cítoliby.  
Textová a grafická část  4. změny byla doplněna ve smyslu stanovisek dotčených orgánů.   
V průběhu řízení byla uplatněna námitka paní Pavlíny Čermákové – vlastník pozemku č. 3396 
v k.ú. Louny. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání podle 
ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a zpracoval návrh rozhodnutí o námitce 
uplatněné k návrhu, který je součástí odůvodnění 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“. 
 
 



 5

Odůvodnění 4. změny ÚPN SÚ Louny „ U Vodárny “ 
 

       (§ 53 odst. 4 ) 
a)    Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou   
krajem. 
4. Změna ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ respektuje 2 priority „Politiky územního rozvoje 
České republiky“. Prioritu udržitelného rozvoje – navrhuje rozšíření zastavitelného území 
ve prospěch bydlení a prioritu dopravy republikového významu – nezasahuje do 
ochranného pásma rychlostní silnice R7, která je vymezena jako veřejně prospěšná stavba 
ve schváleném ÚPN SÚ Louny z roku 1996. 
4. změna ÚPN SÚ Louny je v souladu s 2. změnami a doplňky VÚC SHP schválenými 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 12.12.2001, upravenými dle ustanovení § 187 odst. 
7 zákona 183/2006 Sb. Respektuje CHLÚ Zeměchy, veřejně prospěšnou stavbu – 
zkapacitnění silnice R7 a trasy energetických vedení VVN a VTL plynovodu. Nová 
hranice CHLÚ Zeměchy je mimo řešené území. 
 
b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu 
architektonických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území. 
4. změna ÚPN SÚ Louny „ U Vodárny“ řeší rozšíření zastavitelného území na jižním 
okraji města. Nově navržená plocha bydlení navazuje na zastavitelné území města a je 
napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Nové plochy bydlení jsou 
rozděleny stávajícím rodinným domem na dvě části 1a a 1b a rozšiřují území pro 
výstavbu rodinných domků západně od Chmelíkovy ulice. Podkladem pro řešení 
koncepce dopravy je studie ing Urbana  a rozhodnutí Rady města Loun o vybrané 
variantě Chmelíkovy ulice s obousměrným provozem.   
Návrhem nejsou dotčeny kulturní památky nebo jiné neregistrované kulturní hodnoty. 
V území je významná technická dominanta – vodárenská věž, která nebude nízkopodlažní 
zástavbou rodinnými domy ohrožena. 
Rozvojové plochy leží na pozemcích zahrad a orné půdě se III. a IV. stupněm ochrany, 
část komunikace na pozemku s II. stupněm ochrany. 
Změna se nedotýká územního systému ekologické stability. 
 
c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
Dokumentace 4. 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. Návrh změny byl projednán 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
 
d) Soulad s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
Návrh 4. změny je v souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů.  
 

       (§ 53 odst. 5)  
a) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a stanovisko krajského úřadu 
k vyhodnocení vlivů    na životní prostředí 
Posouzení vlivu 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ z hlediska vlivů na životní 
prostředí nebylo Krajským úřadem odborem životního prostředí a zemědělství na základě 
zjišťovacího řízení požadováno. Stanovisko bylo vydáno dne 12.12.2007 k návrhu zadání 
změny. 
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b) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných  ploch 
Zastavěné území města je využito a neposkytuje plochy pro výstavbu rodinných domků.  
Zastavitelné plochy bydlení ze schváleného územního plánu jsou postupně zastavovány. 
Potřeba rozšíření zastavitelných ploch na jižním okraji města byla iniciována vlastníky 
pozemků a žádostí přehodnotit koncepci dopravního řešení ze schváleného ÚPN SÚ 
Louny z roku 1996. 

  
Doplnění odůvodnění – návrh rozhodnutí o námitce 
 
Námitku vznesl vlastník pozemku dotčeného návrhem 4. změny ÚPN SÚ „U Vodárny“ na 
veřejném projednání konaném dne 17.02.2009 v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon) – paní Pavlína Čermáková, vlastník pozemku č.p. 3396 v k.ú. 
Louny. Námitka byla podána písemně, na jednání doplněna a je součástí protokolu 
z veřejného projednání. 
 
Znění námitky : 
 
Paní Čermáková souhlasí s řešením, že její pozemek č.p. 3396 v k.ú. Louny je součástí 
rozvojové plochy a navrhuje směnu pozemků pro budoucí zástavbu a vytvoření stavebních 
parcel, které budou lépe navazovat na současný okolní stav – k námitce je přiložen grafický 
návrh směny pozemků s vlastníky sousedních pozemků. V případě jejich nesouhlasu požaduje 
respektovat dosavadní vlastnické hranice a užívání jejího pozemku v současných hranicích.  
Námitka je doplněna – paní Čermáková žádá o směnu pozemku dotčenou silnicí (napojení 
výhledové rozvojové plochy jihozápadním směrem z navržené kruhové křižovatky) a 
začlenění parcely č. 3396 dle grafického návrhu. Souhlasí za podmínky směny pozemku, 
nebude- li směna, se 4. změnou ÚPN SÚ nesouhlasí. 
 
Vyhodnocení námitky včetně doporučení pořizovatele : 
 
Námitce nelze vyhovět z důvodu , že územní plán neřeší majetkoprávní vztahy budoucích 
stavebníků. 
Změnou územního plánu v souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., jsou vymezeny dvě 
zastavitelné plochy bydlení a plochy pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické 
infrastruktury. Část pozemku p.č. 3396 v k.ú. Louny, který vlastní paní Čermáková je součástí 
plochy 1a vymezené pro výstavbu rodinných domků a část pro budoucí komunikaci, která je 
vedena z kruhové křižovatky do rozvojového území západním směrem a je navržena jako 
veřejně prospěšná stavba dopravní.  
 
1) Část pozemku p.č.3396, která je součástí plochy bydlení 1a může paní Čermáková 
nabídnout vlastníkům, případně s nimi směnit, toto projednání je plně v její kompetenci. 
Pokud se směna nebo prodej neuskuteční, zůstane pozemek v zastavitelném území nadále 
nezastavěný.  
 
2) Severní část pozemku p.č. 3396 je součástí navržené komunikace, vymezené jako veřejně 
prospěšná stavba a otázka směny, nebo výkupu pozemku pro tuto stavbu musí být řešena před 
její realizací investorem stavby. 
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Úplné znění 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“, včetně písemných dokladů o postupu 
jeho pořízení je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženo na Městském úřadu 
Louny, stavebním úřadu, oddělení územního plánování. 
4. změna ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“, opatřená záznamem o účinnosti, je na Městském 
úřadu Louny, 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.  
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 
Louny, stavebním úřadu, oddělení územního plánování. 
 
Účinnost : 
Opatření obecné povahy 4. změny ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ nabývá účinnosti dle 
ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
V Lounech dne 27.04.2009 
 
 
 
 
 
      Ing. Jan Kerner      Mgr. Jan Čermák 
        starosta města                               místostarosta města  
 
 
 
 
 
 
 


