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ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY  
 

I. TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK 
 

1. Vymezení zastavěného území 
Hranice zastavěného území města Loun a místních částí Brloh a Nečichy je 
vymezena podle Územně analytických podkladů, průzkumů a rozborů zpracovaných 
v roce 2008 a je upřesněna k 1.4.2009. Hranice zastavěného území je vymezena ve 
všech výkresech územního plánu a odůvodnění. 
Plocha zastavěného území města Loun je 632,6143 ha, místní části Brloh – 19,6067 
ha a Nečichy – 15,7680 ha. 
 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

Zásady celkové koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje  
Základní koncepce rozvoje území města Louny a místních částí Brloh a Nečichy je 
založena na vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení a výrobu a doplněna 
plochami občanské vybavenosti, sportu, rekreace a zeleně. Prvky dopravní a 
technické infrastruktury doplňují urbanistické řešení nových rozvojových lokalit tak, 
aby všechny části řešeného území byly dopravně napojeny na stávající komunikační 
síť a obslouženy technickou infrastrukturou. Územní plán navrhuje dokompletování 
nadřazené dopravní sítě, rozšíření silnice I/7 na čtyřpruh, přeložku silnice II/246 a 
vymezuje  rezervu pro rozšíření silnice I/28. Územní plán navrhuje přeložení 
nadřazených sítí technické infrastruktury VTL plynovodu a VVN elektrického vedení, 
které jsou podmínkou pro komplexní urbanistický rozvoj jihozápadní části města.  
 
Předpoklady rozvoje města a místních částí 
 
1. Využití polohy města na rozvojových osách osídlení Praha – Chomutov – SRN 

(silnice I/7), na ose do Dolního Poohří (silnice II/246) a do pánevních oblastí 
Mostecka a Teplicka (silnice I/28). Dobré dopravní spojení železniční a silniční, 
včetně napojení na letiště Praha. 

2. Využití stávajícího potenciálu území města a místních částí pro rozvoj bydlení, 
výroby, podnikání, rekreace a cestovního ruchu.  

3. Využití krajinného, přírodního a rekreačního potenciálu k rozvoji obytné 
funkce, rekreace a cestovního ruchu, v souladu s ochranou přírody a krajiny a  
zachování produkčních funkcí zemědělského a lesního půdního fondu. 

4. Využití historické a památkové hodnoty historického jádra Loun s dominantou 
kostela sv. Mikuláše, kolonií rodinných domků od arch. Kotěry, urbanistických 
celků rodinných domků a kostelů sv.Petra, Čtrnácti sv. Pomocníků a Matky Boží.  
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5. Zachování krajinářských a přírodních hodnot území, CHKO České Středohoří,  
panorama Lounského středohoří a údolní nivy toku Ohře s rekreačními hodnotami 
krajiny, využívané pro příměstskou rekreaci, turistiku, cykloturistiku a vodní 
sporty.  

6. Využití ekonomického potenciálu s možností rozvoje podniků v západní, 
východní a  v jihovýchodní průmyslové zóně města. 

7. Využití občanské vybavenosti místního a nadmístního významu odpovídající 
obci s rozšířenou působností, sloužící i pro návštěvníky z širšího regionu Česka. 
Významné kulturní a historické hodnoty jako cíl turistických aktivit.  

8. Dobře vyřešená tranzitní a městská doprava města, včetně vnitřní dopravní 
sítě, parkování, pěších a cyklistických tras. 

9. Využití stávající kapacitní technické infrastruktury - ČOV, kanalizace, 
zásobování  vodou, plynem, el. energií a teplem pro rozvoj bydlení, výroby, 
občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit. 

10. Využití  vysoké obytné hodnoty větší části města.  
11. Dobré životní prostředí.  
12. Dobré podmínky pro zemědělství – kvalitní půdy, chmelnice, závlahy. 

Ochrana hodnot území  
Územní plán respektuje všechny zapsané kulturní památky. Nové rozvojové plochy 
jsou navrženy na půdách s ochranou I. a II. třídy ve výjimečných případech na 
plochách, které přímo navazují na zastavěné území a doplňují urbanistickou strukturu 
města a místních částí. Stávající zástavba je zachována,  částečně nefunkční areály 
výroby a zemědělství jsou zachovány s cílem jejich revitalizace a komplexního 
využití.  
 

3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně 

 
3.1 Urbanistická koncepce 
Urbanistická koncepce je zaměřena na vytvoření kompaktního urbanistického celku 
města Loun provázaného vazbami kompozičními, komunikačními a zelení  a 
částečném rozšíření obytné venkovské zástavby místních částí Brloh a Nečich při 
respektování všech územních limitů a hodnot území.  
Stávající funkční struktura města a místních částí je zachována a je doplněna novými 
rozvojovými plochami s funkcí bydlení, výroby,  občanské vybavenosti, sportu, 
rekreace a veřejné zeleně. 
Územní rozvoj je navržen převážně formou individuálního bydlení (Louny západ, 
jihozápad, východ) a formou smíšené obytné zástavby s podílem občanské 
vybavenosti a služeb, včetně možností bydlení hromadného.  
Rozvojové plochy pro výrobu, resp. dopravu jsou navrženy v návaznosti na  stávající 
výrobní plochy na západě Loun, jižně od silnice I/7 a na jihovýchodě ve vazbě na 
nově vybudovanou výrobní zónu. 
Návrhem dochází k propojení stávající obytné zástavby západní části Loun s výrobní 
zónou Louny západ. Tato výstavba navazuje na zastavěné území sídla jihozápadním 
a severozápadním směrem a vyplňuje prostor mezi silnicí I/7 a bývalou silnicí II/225 
(ul. Zeměšskou) – lok. BI 3a, b, c, O 31, BI 21a, b, SO 21, O 21, OS 2, SO 21, O 2 a 
prostor mezi silnicí I/28, III/2463 (ul. Postoloprtská) – lok. BI 1a, b, BI 2, O 1, OS 2.   
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Na plochy bydlení navazují západním směrem rozvojové výrobní plochy s funkčním 
využitím výroby průmyslové, drobné a smíšené výrobní (lokality VP 1, VP 2, VD 1 a 
SP 1). 
V prostoru pod návrším Mělce je navržena rezervní plocha pro rozvoj smíšené 
obytné zástavby, (lokalita SO. R1) a na jihozápadním okraji města rezervy pro 
bydlení a ochrannou zeleň (lokality BI R4, ZX R3). Plochy rezervní smí být využity na 
základě změny ÚP Louny a jen pokud bude prokázáno, že byly vyčerpány 
zastavitelné plochy bydlení z územního plánu alespoň ze 2/3. 
V jihozápadní části města, v návaznosti na obytný celek „Zahradního města“ a 
stávající rodinnou zástavbu jsou navrženy plochy bydlení individuálního – BI 11, BI 
12, BI 13, doplněné návrhem veřejné zeleně – Z 11, Z 12, Z 13. 
V návaznosti na nově vybudovaný výrobní areál na jihovýchodním okraji města jsou 
navrženy nové  plochy pro výrobu VP 3, VP 4, VD 2, VD 3 a VD 4 a doplněné 
plochami sídelní zeleně Z 22 a Z 23.  
Menší lokality bydlení, vybavenosti a dopravy jsou navrženy uvnitř zastavěného 
území jako plochy přestavbové a na okraji zastavěného území plochy zastavitelné. 
Uvnitř zastavěného území jsou navrženy lokality - BI 9, BI 10 jižně od areálu 
Pragovky, BI 8 – u Domova pro seniory, O 3 – u Domova pro seniory, OH 1 – 
rozšíření hřbitova a DS 1 – parkoviště Benátky.  
V prostoru pod Mořickou strání a u cyklistického stadionu jsou vymezeny 2 rekreačně 
– sportovní plochy přírodního charakteru OS 3 a OS 4. 
V místních částech Brloh a Nečichy jsou navrženy rozvojové plochy pro venkovský 
typ zástavby na okrajích sídel. V místní části Nečichy plochy SO. 31,32,33,34 a 
v místní části Brloh  plochy SO. 35, 36.  
V Lounech i v obou místních částech je, v rámci regulativů funkčního využití, uvnitř 
zastavěného stabilizovaného území stanovena možnost další výstavby, přestavby, 
regenerace a eventuálně intenzifikace zastavěného území. 
 
Prvky dopravní infrastruktury doplňují urbanistické řešení rozvojových lokalit tak, aby 
každá z lokalit byla dopravně napojena na stávající komunikační síť. Návrh dopravní 
sítě zajišťuje prostupnost územím. Dopravní řešení navrhuje dokompletování vnější 
silniční sítě, cyklistických a pěších tras a stezek, místních komunikací a okružních 
křižovatek. Komunikační napojení nových lokalit pro výstavbu je navrženo systémem 
místních komunikací s napojením na stávající silnice a místní komunikace, případně 
rozšířením stávajících místních komunikací.   
Technická infrastruktura je řešena napojením na stávající řady a sítě, jejich 
rozšířením k navrženým lokalitám výstavby. Předpokladem pro komplexní využití 
jihozápadního rozvojového prostoru je přeložení nadřazených energetických  sítí.  

3.2 Návrh systému sídelní zeleně 
Územní plán využívá stávající systém veškeré zeleně. Stávající sídelní zeleň nebude 
zastavována. Nové plochy sídelní zeleně jsou navrženy v plochách BI 1, 2 – Z 2, 
Z 1a, v BI 3 – Z 1b, Z 3, v BI 21, SO.21,O 2 – Z 21, v BI 11 – Z 11, v BI 12 – Z 12, v 
BI 13 – Z 13 a v prostoru výrobního areálu jihovýchod mezi plochami VP 3, VP 4, VD 
3, VD 4 – Z 22 a Z 23.  Mezi navrhovanou zástavbou a silnicí I/7 a I/28 jsou navrženy 
pásy izolační zeleně ZX 1 a ZX 2. Sídelní zeleň města Loun je tvořena soustavou 
parků, alejí a zeleně sídlišť a je doplněna břehovými porosty řeky Ohře.  
Hlavním typem ozelenění místních částí Brloh a Nečichy je soukromá zeleň 
pozemkových parcel obytných domů, nové plochy sídelní zeleně nejsou navrženy. 
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3.3 Vymezení rozvojových ploch 
 

Nové 
plochy funkce plocha v 

ha 
Předpoklad 
RD + BJ Základní členění Katastrální 

území 

BI 1a § 4  plochy bydlení 
- individuální 8,5038 zastavitelné území Louny 

BI 1b § 4  plochy bydlení 
- individuální 2,9066 

144 
zastavitelné území Louny 

BI 2 § 4  plochy bydlení 
- individuální 4,4345 48 přestavbové území Louny 

BI 3a § 4  plochy bydlení 
- individuální 12,9755 zastavitelné území Louny 

BI 3b § 4  plochy bydlení 
- individuální 8,7939 

188 + 264 
zastavitelné území Louny 

BI 3c § 4  plochy bydlení 
- individuální 1,7853 DTTO zastavitelné území Louny 

BI 5 § 4  plochy bydlení 
- individuální 0,5024 20 zastavitelné území Louny 

BI 6 § 4  plochy bydlení 
- individuální 0,7477 20 zastavitelné území Louny 

BI 7 § 4  plochy bydlení 
- individuální 2,9411 80 zastavitelné území Louny 

BI 8 § 4  plochy bydlení 
- individuální 1,2414 19 přestavbové území Louny 

BI 9 § 4  plochy bydlení 
- individuální 0,8358 13 přestavbové území Louny 

BI 10 § 4  plochy bydlení 
- individuální 0,8915 13 přestavbové území Louny 

BI 11 § 4  plochy bydlení 
- individuální 4,9408 80 přestavbové území Louny 

BI 12 § 4  plochy bydlení 
- individuální 5,4512 64 zastavitelné území Louny 

BI 13 § 4  plochy bydlení 
- individuální 7,4410 112 zastavitelné území Louny 

BI 21a § 4  plochy bydlení 
- individuální 7,3550 103 + 112 zastavitelné území Louny 

BI 
21b 

§ 4  plochy bydlení 
- individuální 6,2230 DTTO zastavitelné území Louny 

DS 1 
§ 9 plochy pro 
silniční dopravu- 
DS 

0,2312 P - Benátky přestavbové území Louny 

DS 2 
§ 9 plochy pro  
silniční dopravu- 
DS 

3,9361 křižovatka 
I/7 a I/28 přestavbové území 

Louny 
 
 

O 1 
§ 6  plochy 
občanského 
vybavení 

2,8986 u BI 1 zastavitelné území Louny 

O 2 
§ 6  plochy 
občanského 
vybavení 

5,6719 u BI 21 a 
SO 21 zastavitelné území Louny 

O 3 
§ 6  plochy 
občanského 
vybavení 

0,5262 u Domova 
pro seniory přestavbové území Louny 

O 31 § 6  plochy 
občanského vyb.  0,7193 MŠ - 120 zastavitelné území Louny 

O 21 § 6  plochy 
občanského vyb. 0,6487 MŠ - 80 zastavitelné území Louny 



 7

Nové 
plochy funkce plocha v 

ha 
Předpoklad 
RD + BJ Základní členění Katastrální 

území 

OH 1 
§ 7 veřejná 
pohřebiště a 
související služby,  

0,1361 rozšíření 
hřbitova přestavbové území Louny 

OS 1 
§ 6  plochy 
občanského 
vybavení -sport 

0,3293 hřiště u BI 
1b zastavitelné území Louny 

OS 2 
§ 6  plochy 
občanského 
vybavení -sport 

0,7618 
dětské 
hřiště u BI 
21 

zastavitelné území Louny 

OS 3 
§ 6  plochy 
občanského 
vybavení -sport 

1,6800 u cyklist. 
stadionu 

nezastavitelné 
území Louny 

OS 4 
§ 6  plochy 
občanského 
vybavení -sport 

9,0643 
pod 
Mořickou 
strání 

nezastavitelné 
území Louny 

OS 5 
§ 6  plochy 
občanského 
vybavení -sport 

1,0399 rozšíření 
jízdárny 

podmíněně 
zastavitelné území Louny 

SO.21 § 8  plochy 
smíšené obytné 5,4969 100 + OV zastavitelné území Louny 

SO.31 
§ 8  plochy 
smíšené obytné - 
venkovské 

2,1903 13 přestavbové území Louny, část 
Nečichy 

SO.32 
§ 8  plochy 
smíšené obytné - 
venkovské 

0,2147 8 přestavbové území Louny, část 
Nečichy 

SO.33 
§ 8  plochy 
smíšené obytné - 
venkovské 

0,2211 2 zastavitelné území Louny, část 
Nečichy 

SO.34 
§ 8  plochy 
smíšené obytné - 
venkovské 

0,2662 8 zastavitelné území Louny, část 
Nečichy 

SO.35 
§ 8  plochy 
smíšené obytné - 
venkovské 

1,0597 16 zastavitelné území Louny, část 
Brloh 

SO.36 
§ 8  plochy 
smíšené obytné - 
venkovské 

1,1740 24 zastavitelné území Louny, část 
Brloh 

SP1 § 12 plochy 
smíšené - výrobní 8,6364 jihozápad zastavitelné území Louny 

T1 
§ 10 plochy 
technické 
infrastruktury 

0,0857 U 
vodojemu zastavitelné území Louny 

VD1 
§ 12  plochy 
smíšené - nerušící 
výrobní 

3,3857 jihozápad zastavitelné území Louny 

VD2 § 12  plochy pro 
drobnou výrobu   2,8857 jihovýchod zastavitelné území Louny 

VD3 
§ 12  plochy pro 
drobnou výrobu a 
služby 

2,7908 jihovýchod zastavitelné území Louny 

VD4 
§ 12  plochy pro 
drobnou výrobu a 
služby 

6,2650 jihovýchod přestavbové území Louny 

VP1 § 11  plochy 
výroby a skladů 5,9524 západ zastavitelné území Louny 
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Nové 
plochy funkce plocha v 

ha 
Předpoklad 
RD + BJ Základní členění Katastrální 

území 

VP2 
§ 11  plochy 
výroby a 
skladování 

12,6646 jihozápad zastavitelné území Louny 

VP3 
§ 11  plochy 
výroby a 
skladování 

8,3075 jihovýchod přestavbové území Louny 

VP4 
§ 11  plochy 
výroby a 
skladování 

5,1372 jihovýchod přestavbové území 
Louny 
 
 
 

Z 1a § 7 plocha sídelní 
zeleně  1,2161 BI 1a,BI 1b sídelní zeleň Louny 

Z 1b § 7 plocha sídelní 
zeleně  0,7953 BI 21c, BI 

3a sídelní zeleň Louny 

Z 2 § 7 plocha sídelní 
zeleně 0,4043 B 1b, OS 1 sídelní zeleň Louny 

Z 3 § 7 plocha sídelní 
zeleně 1,8311 BI 3a, BI 3b, 

O 31 sídelní zeleň Louny 

Z 11 § 7 plocha sídelní 
zeleně 0,4142 BI 11 sídelní zeleň Louny 

Z 12 § 7 plocha sídelní 
zeleně 0,7156 BI 12 sídelní zeleň Louny 

Z 13 § 7 plocha sídelní 
zeleně 0,4573 BI 13 sídelní zeleň Louny 

Z 21 § 7 plocha sídelní 
zeleně 1,1166 BI 21a, BI 

21b, O 2 sídelní zeleň Louny 

Z 22 § 7 plocha sídelní 
zeleně 1,0514 VP 3 sídelní zeleň Louny 

Z 23 § 7 plocha sídelní 
zeleně 1,2800 VD 3, VD 4 sídelní zeleň Louny 

ZX 1 § 17 ochranná 
zeleň 3,4735 mezi I/28 

 a BI 1a přírodní prostředí Louny 

ZX 2 § 17 ochranná 
zeleň 5,4288 mezi I/7 

 a BI 21 přírodní prostředí Louny 

II/246 § 9 plochy pro 
silniční dopravu 1,8835 

přeložka 
silnice 
II/246 

zastavitelné území Louny 

ZZ 1 § 14 ZPF - zahrada  0,5134 zahrada podmíněně zastav.  Brloh 
 
 

4. Koncepce veřejné infrastruktury  
 

4.1  Doprava 
Dopravní řešení územního plánu města Loun je v souladu s navrženou koncepcí 
rozvoje města. Dopravní koncepce města je v souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací založena na zachování všech mimoúrovňových napojení 
města na silnici I. třídy I/7 – MÚK Louny západ, MÚK Louny střed (MÚK na 
katastrálním území Cítoliby) a MÚK Louny východ (MÚK na katastrálním území 
Chlumčany). Prvky dopravní infrastruktury doplňují urbanistické řešení rozvojových 
lokalit tak, aby každá z lokalit byla dopravně napojena na stávající komunikační síť. 
Návrh dopravní sítě zohledňuje požadavky na bezpečný a bezkonfliktní provoz všech 
druhů doprav a zajišťuje prostupnost územím pro cyklistickou a pěší dopravu. 
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V územním plánu je vyznačena izofona s hodnotou hlukového zatížení 45 dB a 
navržena protihluková stěna podél silnice I/7, která přechází ve východní části do 
katastrálního území městyse Cítoliby. Její vyznačení bude provedeno i v územním 
plánu městyse Cítoliby. 
 
Návrh úprav silniční sítě 
a) zkapacitnění silnice I. třídy I/7 na čtyřpruh, zařazení do kategorie rychlostních 

silnic s označením  R7  
b) přeložka silnice druhé třídy II/246 včetně okružní křižovatky v místě napojení 

přeložky silnice II/246 na silnici III/2469 (napojení mimo řešené území) 
c) okružní křižovatka v místě stávající styčné křižovatky silnic II/246 a III/2469 u 

Kauflandu 
d) okružní křižovatka v místě stávající styčné křižovatky silnice II/246 a ulice na 

Komenského náměstí 
e) okružní křižovatka v místě stávající styčné křižovatky silnice II/246 

(Osvoboditelů, SNP) a Žižkovy ulice – křižovatka „Suzdal“ 
f) okružní křižovatka na silnici I/28 s připojením na R7 a do plochy SP 1 
g) okružní křižovatka na silnici II/229 na hranici katastrálních  území Louny, 

Cítoliby (z části mimo řešené území)     
h) napojení rozvojové plochy VP 2 z malé okružní křižovatky na silnici I/28 
i) územní rezerva pro rozšíření silnice I/28 
j) převod části silnice II/246 na průtahu městem do místních komunikací po 

realizaci okružní křižovatky „Suzdal“ 
 

Návrh úprav na síti místních komunikací 
Všechny nově navržené zastavitelné plochy mají navrženy přístupové komunikace. 
Nejdůležitější  připojení nových ploch: 
a) prodloužení Tomanovy ulice směrem do obchodního centra, (O 2),  
b) komunikační napojení nových ploch BI 3, BI 21 a O 2 podle územní studie, 
c) komunikační napojení nových ploch BI 1 v zóně „RD Louny západ“ podle 

územního plánu zóny, 
d) komunikační napojení ploch BI 5, 6 a 7 – podle 4. změny územního plánu 

sídelního útvaru Louny 
e) komunikační napojení nových výrobních ploch z ulice Václava Majera do ulice 

5. května, 
f) komunikační napojení nových ploch BI 11, BI 12 a BI 13 ze stávajících 

komunikací ve východní části města, 
Návrh územního plánu převzal navrhované šířkové uspořádání obslužných 
komunikací kategorie „C“ (koridorů dopravy a technické infrastruktury) z územních 
studí a ÚP zóny „Rodinné domky Louny západ“. U nových ploch jsou navrženy 
komunikace v kategorii 14,5/11/50 - u významnějších komunikací a 8,25/7/50 - u 
ostatních komunikací. Vymezení komunikací (koridorů) je patrné z výkresové části – 
„Dopravní část“ výkres č. Ib 1. Návrh respektuje komunikační propojení 
průmyslových zón „Louny jihovýchod“ a výrobních ploch na k.ú. Cítoliby. 
 
Železniční síť 
Železniční trať nevyžaduje v návrhu územního plánu, vně ochranného pásma dráhy, 
žádné úpravy s územním dopadem. Na místní komunikaci v lokalitě výstavby BI 3b 
propojené do rezervní plochy BI R4 je navržen nový chráněný železniční přejezd na 
trati č. 114 a č. 126 a západně od přejezdu nová zastávka Louny Skalka. 
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Plochy a objekty klidové dopravy 
Plochy klidové dopravy jsou v dopravní části územního plánu navrženy samostatně 
nebo v rámci jednotlivých lokalit výstavby.  
a) Parkovací a odstavná stání v prostoru Suzdalského náměstí a Žižkovy    ulice. 
b) Parkovací a odstavná stání v prostoru okružní křižovatky na Komenského 

náměstí u starých kasáren. 
c) Parkovací a odstavná stání (víceúčelová plocha klidové dopravy) na pozemku 

č. 4463/1 v k.ú. Louny pro stávající plochy výroby VP EVROMAT, LEGIOS. 
U všech nových rozvojových lokalit bydlení, výroby a občanské vybavenosti se 
předpokládá parkování a odstavování vozidel na vlastním pozemku. 
Objekty hromadných a parkovacích garáží jsou navrženy ve výhledovém horizontu 
formou územní rezervy (jedná se převážně o stabilizované plochy bývalé komplexní 
bytové výstavby - sídliště). 
 
Pěší trasy, cyklistické trasy 
Hlavní pěší a cyklistické trasy jsou ve městě stabilizovány a v návrhu se nemění. 
Současný stav rozhodujících pěších komunikací zůstává v sídle zachován. Některé 
trasy jsou kombinovány s cyklistickou dopravou.  
Za nejdůležitější cyklistickou trasu nutno považovat trasu „Cyklostezku Ohře“ (č. 353) 
s nadregionálním významem a mimoúrovňový přejezd (nadjezd) nad silnicí I/28 pro 
pěší a cyklisty. 
Nově jsou navrženy lokální cyklistické trasy označené M 6, cyklistická trasa vedená 
z města po železničním mostě přes Ohři a dále pak do Nečich – M 7, cyklistická trasa 
č. 232 vedená do Dobroměřic, cyklistická trasa vedená z Lužerad do Vršovic – M 8, 
trasa M 9 vedená podél inundačního mostu do Dobroměřice a lokální cyklotrasa 
Líšťany-Brloh. 

4.2 Energetika a spoje 
V souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR)  ČR 2008 prochází řešeným územím 
3 navrhované stavby, které jsou územním plánem respektovány a zakresleny v 
grafické části. Jedná se o stavby: 
a) zdvojení vedení 400 kV Chotějovice - Výškov - Babylon, vymezený koridor šíře 

400 m (katastr Nečichy) 
b)  výstavba zdvojení ropovodu Nelahozeves – Litvínov, v souběhu se stávajícím  

ropovodem (katastr Nečichy) 
c)  výstavba nového vedení 400 kV Výškov – Řeporyje, v souběhu se stávajícím 

vedením 110 kV vymezen koridor o šíři 600 m, mimo souběh 1 000 m (katastr 
Brloh). 

 
Město Louny 
Energetická koncepce území města je založena na dostupnosti energetických médií, 
elektřiny a plynu, která jsou do území přiváděna  z centrálních zdrojů. Plyn je 
využíván nejenom pro malé zdroje tepla, ale také jako palivo pro pět rozvinutých 
systémů centrálního zásobování teplem. Největší systém CZT Louny západ zásobuje 
výtopna spalující těžký topný olej nebo plyn (dle aktuálních cenových podmínek). Pro 
vytápění nezávislé na sítích jsou využívána dostupná ekologická paliva.  
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Rozvoj elektroenergetické sítě 
Změny konfigurace elektrorozvodné sítě napěťové hladiny 22 a 110 kV budou 
realizovány v jihozápadní části města. Je navržena přeložka vedení 110 kV (VPS 
E1), které ochranným pásmem silně omezuje navržené rozvojové plochy. Přeložka 
zasahuje na katastr obce Březno u Loun spravovaný městem Postoloprty. Záměr 
přeložky je nutné uvést do souladu s územním plánem města Postoloprty. 
V územním plánu byla prověřena i přeložka vedení ve stejné trase do kabelu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatel vedení ČEZ a.s. - distribuce nepřipustí 
vložený úsek kabelového vedení (snížení bezpečnosti a spolehlivosti provozu), bylo 
by nutné kabelizaci provést již z rozvodny Výškov, úsek v délce 10 km by 
představoval investici cca 300 mil. Kč. 
Rozvojové plochy v jihozápadní části města jsou limitovány venkovním vedením 22 
kV. Je navržena přeložka těchto venkovních vedení do kabelových vedení. Nejprve 
budou kabelovým vedením propojeny stávající trafostanice TS č. 2 a 9 (VPS E2). Na 
tento kabel budou postupně „nasmyčkovány“ další trafostanice zastavovaného 
území. Dále je navrženo kabelové propojení stávajících trafostanic TS č. 11 a 23 
(VPS E3). Rozvoj kabelové sítě je také navržen ve východní části města pro 
rozvojové plochy určené pro bydlení i komerční účely. 

Rozvoj plynárenské sítě 
Vysokotlaký plynovod DN 300 procházející západní částí města bezpečnostním 
pásmem, výrazně omezuje rozvoj města. Navrhuje se jeho přeložka, která je 
rozdělena do dvou částí tak, aby umožňovala zástavbu (mimo stávající bezpečnostní 
pásmo) i v době, kdy plynovod ještě přeložen nebude (délka jižní části přeložky 3 290 
m (VPS P7), severní části 570 m (VPS P2). Bude vybudována nová regulační stanice 
RS 101 (VPS P3) se středotlakým a nízkotlakým výstupem, která nahradí stávající 
RS 7 (pouze nízkotlaký výstup). Stávající nízkotlaká síť bude propojena nově 
vybudovaným nízkotlakým plynovodem (VPS P4). Pro vyvedení středotlakého plynu 
do rozvojové plochy BI 3 bude využit odstavený vysokotlaký plynovod v délce cca 
440 m. Součástí jižní části přeložky vysokotlakého plynovodu bude výstavba 
regulační stanice RS 103 včetně přípojky (VPS P5), která nahradí stávající RS 10 
(bude osazena technologií STL/NTL). Propojení stávající středotlaké sítě s RS 103 
bude realizováno středotlakým plynovodem (VPS P6). U stávající RS 9 (Harmonikas) 
bude provedena změna technologie na STL/NTL a pro její napojení na STL systém 
bude využita část zrušeného VTL plynovodu v délce cca 200 m. Přeložka jižní části 
vysokotlakého plynovodu bude realizována v délce cca 3 290 m na katastru obce 
Cítoliby (nutné sladění územně plánovací dokumentace). 
Rozvoj středotlaké sítě do jednotlivých rozvojových ploch bude časově sladěn s 
realizací zástavby. 
Vzhledem k rozsahu navržené středotlaké plynovodní sítě se doporučuje zpracovat 
generelní řešení s ohledem na podrobnější bilance plynu, rychlosti proudění plynu, 
dimenzi uličních plynovodů a tlakových poměrů. 
 
Místní části - Nečichy a Brloh 
Obě místní části odebírají z centrálních zdrojů pouze elektřinu. Vytápění je založeno 
na spalování ekologických paliv nezávislých na sítích. Obec Brloh je z technického 
hlediska možno plošně plynofikovat rozšířením středotlaké sítě z Cítolib. Plynofikaci 
je možno předem označit za neekonomickou (investovat by musela především obec). 
Využívání hnědého uhlí se podmiňuje instalací ekologického kotle. 
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Rozvoj elektroenergetické sítě 
Rozvojové plochy v místní části Nečichy budou zásobovány elektřinou ze stávajících 
trafostanic TS 101 a 102. V místní části Brloh je rozvojová plocha pro výstavbu 
rodinných domků SO.36 značně vzdálena od stávající trafostanice TS 201 a proto je 
navržena výstavba nové distribuční trafostanice (TS 321) včetně venkovní přípojky 
vysokého napětí. 
Politika územního rozvoje ČR 2008 předpokládá výstavbu řady nadřazených 
energetických sítí z nichž tři se týkají řešeného území. Pro tyto stavby vymezuje 
územní plán územní rezervu. 
Místní část Nečichy - výstavba vedení 400 kV Chotějovice - Výškov - Babylon 
(zdvojení stávajícího vedení 400 kV) a výstavba zdvojení ropovodu Nelahozeves – 
Litvínov (přílož ke stávajícímu ropovodu Družba) 
Místní část Brloh - výstavba vedení 400 kV Výškov – Řeporyje (severní a střední 
varianta, v řešeném území jsou trasy totožné, upřednostňována je varianta severní) 

Obnovitelné zdroje energií 
Současná situace a cenové relace slunečních kolektorů umožňují využití sluneční 
energie pro ohřev užitkové vody. Rozptýlená nízkopodlažní zástavba v navržených 
rozvojových plochách a ve značné části stávajícího zastavěného území tento typ 
ohřevu vody umožňuje. U staveb s nízkoteplotním vytápěcím systémem lze využívat 
sluneční kolektory pro přitápění a dosáhnout až 20 % úspor paliva. 
Územní plán navrhuje využití fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie 
umístěných pouze na střechách domů. Instalace panelů mimo střechy objektů na 
volných plochách územní plán nepřipouští. 

4.3     Vodní hospodářství 

Odtokové poměry 
Řešeným územím protéká řeka Ohře s vymezeným záplavovým územím. Vymezení 
záplavového území a jeho aktivní zóny je součástí výkresů Vodní hospodářství a 
Koordinačního výkresu. Ostatní území není záplavami ohrožováno. 
V záplavovém území jsou částečně umístěny nové lokality OS 5 a BI 1a, lokality jsou 
jako podmínečně vhodné pro zástavbu. Hlavní podmínkou je stanovisko správce toku 
- Povodí Ohře a splnění jeho podmínek pro případné umístění staveb. Lokality OS 3 
a OS 4 jsou zcela umístěny v aktivní zóně záplavy a jsou navrženy jako 
nezastavitelné plochy.   
Část zastavěného území Loun leží v záplavovém území a i v aktivní zóně záplavy. 
Obecně pro území záplav platí specifický regulativ vyplývající ze zákona č. 254/2001 
Sb. (Vodní zákon). U stávajících staveb v území je možné povolit pouze změnu 
stavby a provádění udržovacích prací. U staveb již povolených je možná kolaudace 
stavby. 
V aktivní zóně je zejména zakázáno: 
● Těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět 
terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod 
● Skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 
● Zřizovat oplocení, živé ploty, a jiné podobné překážky 
Terén řešeného území je přirozeně svažitý, a nová výstavba musí respektovat jeho 
charakter. Dešťové vody z nově zpevněných ploch budou přednostně zachytávány 
do dešťových nádrží a likvidovány v místě spadu (vsak, zálivka, druhotné využití 
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apod.), nebo budou vypouštěny do kanalizace, eventuálně je bude možno vypouštět 
přímo do recipientu. Stejným způsobem budou zachytávány srážkové vody 
z nezastavěného území u zájmových lokalit, aby tyto lokality byly chráněny před 
přívalovými dešti – Brloh SO. 35, 36. 

Zásobování pitnou vodou 
Pro zásobování rozvojových lokalit pitnou vodou jsou stávající vodovodní řady 
dostatečně kapacitní. Pro všechny lokality je zdrojem pitné vody stávající veřejný 
vodovodní systém. Všechny lokality bude možno zásobit pitnou vodou napojením na 
stávající, nebo nově navržené vodovodní řady. Vodovod bude současně plnit i 
požární funkci a bude opatřen odběrnými objekty (hydranty), ve smyslu ČSN 730873. 
Stávající zásobní vodovodní řady, jejichž trasy jsou vedeny napříč rozvojovými 
lokalitami, budou přeloženy. Trasy nových přeložek budou přizpůsobeny trasám 
nových komunikací. 
Nárůst počtu obyvatel připojených na obecní vodovodní systém nevyvolá nutnost 
rozšíření kapacity stávajících vodních zdrojů. 

Odkanalizování 
Pro odvádění splaškových odpadních vod z rozvojových lokalit jsou stávající 
kanalizační sběrače dostatečně kapacitní. Splaškové odpadní vody ze všech lokalit 
bude možno odvádět napojením na stávající nebo nově navržené kanalizační 
sběrače. Splaškové odpadní vody budou odváděny městským kanalizačním 
systémem až do městské čistírny odpadních vod. Odpadní vody nekomunálního 
charakteru nemohou být do této kanalizace přímo zaústěny. 
Nárůst počtu obyvatel připojených na městský kanalizační systém nevyvolá nutnost 
rozšíření kapacity stávající ČOV. 
Likvidace odpadních vod v místních částech Brloh a Nečichy je navržena  
individuálně a bude odvislá od výsledků hydrogeologického průzkumu podloží 
stávajících a zastavitelných ploch pro výstavbu. 
 
 

5. Koncepce uspořádání krajiny a územního systému ekologické stability 

Funkční a prostorové uspořádání krajiny 
Vně zastavěného území převažuje zemědělské využívání.  
Do severní části území zasahuje CHKO České středohoří (vyhlášeno Ministerstvem 
kultury ČSR, výnosem čj. 6883/76 ze dne 19.3.1976.)  IV.zóna ochrany.   
● V prostoru CHKO České středohoří je nutno respektovat ochranné podmínky 
jednotlivých zón ochrany až do úrovně jednotlivých parcel. 
● Koncepce krajiny umožňuje umístění opatření, která budou lokalizována 
v krajině na základě návrhu plánu společných zařízení zpracovaných v rámci 
pozemkových úprav. 
Prostor krajinného rázu  
České středohoří – prostor shodný s vymezením a definováním CHKO České 
středohoří. 
Džbán – prostor zahrnuje vymezení PP Džbán a svah nad Smolnickým potokem. 
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Místa krajinného rázu: 
● Mělce –  potok a svah nad Měleckým potokem jižně až po vrstevnice 200-210 

m.n.m, v k.ú. Louny 
● lokalita „Pod hájkem“ – naproti zastávce ČD Louny-Předměstí, k.ú. Louny 
● Lužerady – svažité stráně bývalých meandrů řeky Ohře, k.ú. Louny 
● zrekultivovaná těžebna štěrkopísků v k.ú. Nečichy 
● kopec Trhlávek v k.ú. Nečichy 
● vrch Podivák v k.ú. Nečichy 
● střelnice u Nečich, k.ú. Nečichy 
● evropsky významná lokalita (EVL) Černodoly v k.ú. Nečichy 
● niva Smolnického potoka v k.ú. Brloh 

Voda jako složka životního prostředí 
Územím protéká evropsky významný tok – Ohře a drobné vodní toky převážně 
s přírodním břehovým doprovodem. V zemědělsky využívaném a značně 
zastavěném řešeném území jsou toky významným krajinotvorným prvkem 
zasluhujícím ochranu a případné doplnění chybějící doprovodné vegetace.  
Návrhem jsou akceptovány stávající toky i jejich břehový doprovod.  

NATURA 2000  
Podmínky ochrany jsou dány dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a Směrnice Rady 92/43/EHS vč. příloh. Územní plán Loun 
respektuje „Evropsky významné lokality“ (EVL). 
● Ohře, EVL CZ0423510,  k.ú. Louny 
● Velký vrch – Černodoly, EVL CZ0420165, (v přípravě je vyhlášení zvláště 
chráněného území a ochranného pásma 50 m),  k.ú. Nečichy 

Územní systém ekologické stability 
Návrh systému ÚSES respektuje „2. Změny a doplňky ÚPN VÚC SHP“ a „Obecně 
závaznou vyhlášku Ústeckého kraje ze dne 12. prosince 2001. 
 
Prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu, které ÚP upřesňuje dle 
nadřazené ÚPD 
(Tučně jsou vyznačeny prvky, které ÚP Louny navrhuje k založení celé nebo zčásti). 
  
● NRBK K 21 „Pochvalovská stráň - Oblík, Raná“ – návrh založení  v k.ú. 

Nečichy  a v k.ú. Brloh 
● NRBK K 20 „Ohře“ 
● OP NRBK K20 a K21 
● RC 1799 „Brloh“ 
 
Prvky ÚSES v k.ú. Louny a k.ú. Nečichy: 
• NRBK K 21  Pochvalovská stráň-Oblík,Raná (návrh založení                     

  v k.ú. Nečichy)  
• LK 1-X  Od Trhlávku na Vršovice  
• LK 1-2   Od Trhlávku k Černodolům 
• LK 7-X  Od rybníka k Oblíku (část) 
• LK 2-9  Od Černodol k Podiváku (část) 
• LK 7-9  Pod Trhlavou k Podiváku (část) 
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• LK 10-11  Od stráně k Dobroměřicím 
• LK 11-12  Dobroměřický potok – Ohře (návrh založení) 
• LK 10-13  Od stráně k Lužeradům 
●        LK 11-12                 Dobroměřický potok - Ohře 
• LK 11-15  Dobroměřický potok u obce  
• LK 18-19  Mělecký potok  
• LK 06-19  Od Mělců k Ohři 
• LK 18-21  Od Skalky k Ohři 
• LK 21-22  Od Skalky k předměstí 
• LK 21-K 20  Od Skalky k Ohři městskými parky (část) 
• LK 21-D  Ke Zbrašínu 
• LK 22-D  Podél katastrální hranice – Louny jih 
• LK 22-X  Od předměstí k Březnu 
 
Prvky ÚSES v k.ú. Brloh: 
• NRBK K 21  Pochvalovská stráň - Oblík, Raná (návrh založení  

   v k.ú. Brloh) 
• LC 4    U Chlumčan (část zasahující do k.ú. Brloh) 
• LK 40   Brloh (část) 
• LK 43   Jimlín-Zeměchy-Líšťany-Brloh (část) 
 
Lokalizaci prvků ÚSES udávají grafické přílohy. Součástí ÚP Louny jsou přiložené 
tabulky prvků ÚSES. Nárok na případné vyvlastnění pozemků pro založení prvků 
ÚSES se týká nefunkčních prvků ÚSES určených k založení podle § 59 zák. 114/92 
Sb. 
Na založení prvků ÚSES se nevztahují ustanovení o ochraně ZPF a PUPFL a proto 
nejsou uvedeny v příloze dle zvláštních předpisů, (tzv. „Zemědělská příloha“).  

Prostupnost krajiny  
Prostupnost krajiny je průměrná. Stávající polní cesty jsou respektovány. Účelové 
komunikace nebudou stanoveny jako plochy dopravní infrastruktury. 
Pro zlepšení prostupnosti byly v jižní části k.ú. Louny a na rozhraní k.ú. Cítoliby 
vloženy v rámci Komplexních pozemkových úprav (KPÚ) nové polní cesty. 

Plochy s protierozní funkcí a opatření proti povodním  
Jsou shodné se stávajícími travními porosty a s prvky ÚSES, samostatná opatření 
nejsou navrhována. 

Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny  
Jsou reprezentována systémem ÚSES a nově navrhovanou ochrannou zelení silnic.  

Koncepce rekreačního využívání krajiny  
Stávající rekreační využívání je akceptováno, vznik nových zahrádkářských osad a 
rozšiřování stávajících není žádoucí.   

Dobývání nerostů 
V území jsou evidovány a respektovány zdroje nerostných surovin, chráněná 
ložisková území, poddolovaná území a svahové deformace. V územím plánu se 
nepředpokládá zahájení těžby nerostných surovin. 
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území 

Územní plán člení řešené území na plochy s rozdílným způsobem využití a vymezuje 
stávající nebo požadovaný způsob jejich využití. U jednotlivých ploch stanovuje 
převažující účel využití, přípustné, nepřípustné a podmínečně přípustné využití. U 
vybraných ploch stanovuje specifické regulativy. V Lounech i v obou místních 
částech je, v rámci regulativů funkčního využití, uvnitř zastavěného stabilizovaného 
území stanovena možnost další výstavby, přestavby, regenerace a eventuálně 
intenzifikace zastavěného území. 
Přípustnost využití ploch je uvedena v textové části územního plánu na stránkách 19 
– 34, kde  jsou plochy rozděleny na: 
 
Plochy bydlení § 4 
 

BI -  bydlení individuální 
BH - bydlení hromadné 

Plochy rekreace § 5 
 

RI -  plochy individuální rekreace 
Rz - plochy zahrádek a zahrádkářských 
osad 

Plochy občanského vybavení § 6 O - občanské vybavení 
OZ – plochy pro zdravotnictví 
OS – sportovní plochy 

Plochy veřejných prostranství § 7 
 

PV – plochy veřejných prostranství 
ZP – veřejná zeleň ( zeleň parková) 

Plochy smíšené obytné § 8 
 
 

SO.1 – plochy smíšené v centrální zóně 
SO.2 – plochy smíšené obytné městské 
SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické 

Plochy dopravní infrastruktury § 9 
 
 

 

DS – doprava silniční 
AN – terminál hromadné dopravy osob 
DG - garáže  
DP - parkoviště 
DI – infrastruktura - ČS PHM 
DZ – doprava železniční 

Plochy technické infrastruktury § 10   T – plochy technické infrastruktury 
Plochy výroby a skladování § 11    VP – plochy výroby a skladování 

  VZ – plochy výroby zemědělské 
  VD – plochy pro drobnou výrobu a služby 

Plochy smíšené výrobní § 12    SP – plochy smíšené výrobní 
Plochy vodní a vodohospodářské § 13   WT – Plochy vodní 
Plochy zemědělské § 14     ZO – plochy orné půdy 

  ZC – plochy chmelnic 
  TT – louky, pastviny 
  TTP – trvalé travní porosty 
  ZZ – plochy sadů 

Plochy lesní § 15 
 

  L – plochy lesní 
ZX – ostatní nelesní zeleň, zeleň specifická

Plochy přírodní § 16 Plochy § 14, 15 ležící v EVL a biocentrech
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Všechny stavby a zařízení, mimo převažující účel využití dané funkční plochy mohou 
být v jednotlivých případech jako podmínečně přípustné, odporují-li převažujícímu 
účelu využití území (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním 
regulativům). 
Pro všechny plochy v zastavěném a zastavitelném území platí podmínka pro 
umísťování fotovoltaických panelů pouze na střechách objektů. 
 
 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření pro které lze uplatnit 
ustanovení § 170 stavebního zákona 

Veřejně prospěšné stavby (VPS) – dopravní 
Číslo 
VPS typ Katastr popis 

VD 1 VPS doprava Louny Silnice I.tř.návrh - R7 - schváleno v ÚPN SÚ Louny 
1996 

VD 2 VPS doprava Louny Okružní křižovatka,parkování - Suzdalské nám. 
VD 3 VPS doprava  Louny Okružní křižovatka, centrum Billa 
VD 4  VPS doprava Louny Okružní křižovatka Kaufland 

VD 5 VPS doprava Louny MK funkční skupiny ,,C´´ ,rozšíření stávající panelové 
cesty,výhybny  - Louny- Vršovice 

VD 6  VPS doprava Louny Železniční zastávka Louny - Skalka 

VD 7 VPS doprava Louny Okružní křižovatka na I/28 s napojením na R7 a plochy 
SP 1-západ 

VD 8  VPS doprava Louny Sjezd do plochy VP2 

VD 9  VPS doprava Louny Silnice II/246 – jihovýchodní obchvat města část 
stavby je již v majetku města 

VD 10  VPS doprava Louny Okružní křižovatka - Rakovnická ulice, hranice k.ú. 
Louny - Cítoliby 

VD 11  VPS doprava Louny Koridory dopravy a technické infrastruktury v ploše BI 
1 - schváleno změnou č. 1 ÚPZ "RD Louny západ" 

VD 12 VPS doprava Louny Koridory místních komunikací a technické 
infrastruktury v ploše BI 3 

VD 13  VPS doprava Louny Místní komunikace, připojení BI 8 

VD 14 VPS doprava Louny Koridory dopravy a technické infrastruktury v ploše BI 
11, 12, 13  

VD 15  VPS doprava Louny Koridory dopravy a technické infrastruktury v ploše BI 
21  

VD 16  VPS doprava Louny protihlukové opatření ploch BI 21 a BI3 
VD 17 VPS doprava Louny Cyklotrasa Louny - Dobroměřice 

VD 18  VPS doprava Louny Okružní křižovatka + místní komunikace k Vodárně - 
schváleno v rámci Změny č.4 ÚPN SÚ Louny 

VD 19 VPS doprava Louny mostní objekt na I/28 pro cyklostezku OHŘE 
 
Seznam VPS  dopravních - dotčené pozemkové parcely 
VPS katastr Parcely 

VD 1 
 
VD 7 

Louny 

5244/1,5247/2,3697/13,3738/208,5247/3,3697/7,3697/2,5248/1,5248/6, 
3697/10, 
3738/194,3738/181,3738/179,3738/180,3738/8,3738/182,3738/183, 
3738/276,5248/1, 
5248/6,3667/20,5248/11,3667/20,3667/21,3667/50,3667/52,5248/11, 
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VPS katastr Parcely 

5248/12,5248/13, 5248/19, 
3667/30,3667/31,3671/3,3667/32,5248/20,5248/22,5248/24,3671/1, 
3667/33,  3667/34, 
3667/35,5248/25,5249/17,5249/18,5248/26,3667/36,5252/1,3667/43, 
3667/42, 5248/27 
3667/18,3667/44,5246/26,5249/5,3595/71,3575/51,3595/24,3595/72, 
3595/73, 3595/74, 
3598/75,3595/79,3595/21,3595/62,3595/60,5249/9,5249/7,3595/76, 
3595/1,5249/16,3595/69, 3595/70 
5249/14,3595/77,3595/78,3491/18,5250/33,5250/3,5250/1,5250/2,5165, 
3491/19, 
5250/5,5250/34,5250/7,3491/20,5250/6,3491/16,3512/1,5250/8,5250/32, 
5250/9, 
3491/21,3491/22,3491/7,5250/13,3491/23,3512/3,5250/14,5250/15, 
5250/16,3491/12, 
5250/17,5218,4993/2,3408/1,5250/23,5250/24,5250/35,5250/25 
3667/27, 3667/28, 3667/29, 3667/37, 3667/38, 3667/39, 3667/40, 3667/41, 
3671/4, 5011/7, 5248/21, 5248/23 
3595/52, 3595/80, 3667/19, 3667/23, 3671/2 
dle PK: 3584, 3585, 3586, 3588, 3589, 3590, 3591, 3668/2, 3669, 3670, 
3672/2, 3714/2, 3716, 5017 5247/1, 5250/4, 18, 31, 5166    

VD 2 Louny 3024/33,45,141,147  4885/1,3,4  5087/1,18 
VD 3 Louny 2201/2,6  4931/2,  4940/1,  5087/7 
VD 4 Louny 1664/24,  4985/1,6,8 
VD 5 Louny 5050/3,4474/11,4474/12,5050/5,4458/8,4458/9,4458/2,4458/6,5048 
VD 6 Louny 3616,  3630/1,  4995/1 

VD 8 Louny 

5011/1,3667/14,3667/17,5252/1,3667/36,3667/43,3667/18,3667/1,3671/13
667/56, 
3667/57,3667/20,3667/21,3667/50,3667/52,3738/194,3738/8,3738/182, 
3738/180, 3697/9,3697/2,3697/8,3697/10 

VD 9 Louny 3244/5,4982/2,4981,3279/4,4982/1,3278,4980/4,4980/7,3301/1,3301/13, 
3301/4 

VD 10 Louny 4986/17,4986/16,4986/2,4986/15 

VD 11 Louny 

3745/98/,3745/34,3745/32,3855/35,3745/33,3745/71,3750,5019/3,3849/2,
5021/1, 
3745/72,3745/34,5254/18,5019/1,3846,5253/21,3855/76,3855/77,3847/6, 
5021/12, 
3847/2,3847/11,3847/4,3847/10,3847/3,3849/1,3800/22,3800/18,3800/483
800/49, 
3800/47,3800/31,3847/5,3847/7,3800/20,355/51,3855/34,3855/1,3855/52 

VD 12 Louny 

2842/1,3630/4,3630/41,3630/7,3630/65,3630/3,3630/67,3630/66,3630/69, 
3630/91, 
3630/88,3630/68,4995/1,3639/18,3630/1,3639/119,5163,3995/50,3615, 
3595/48, 3611/1,3595/47 

VD 13 Louny 1904/2,1904/1 

VD 14 Louny 4976,3249/4,3244/4,3251/17,3249/7,3249/3,3252/7,3254/13,3254/57, 
3260/1, 3260/38,3260/37,4977,3244/2,3256/1,3261/7 

VD 15 Louny 3595/87,3595/85,4999/7,3595/48,3595/49,3595/60,3595/79,3595/21, 
3595/62, 3595/24 

VD 16 Louny 
5250/13,5250/14,5250/16,5250/17,5250/8,5250/6,5250/5,5250/33, 
3595/76,5249/16, 
5249/14,5250/3,5166,5011/1,5249/9,3595/71,3595/72,3595/51,3667/42, 
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VPS katastr Parcely 

3595/24 

VD 17 Louny 4082/6,4082/4,4204/2,4082/13,4082/8,4082/3,4082/5,4082/2,5037, 
4082/9 

VD 18 Louny 

4988/3,5250/31,3376/110,3376/37,3376/39,3376/40,3376/1,3376/111, 
4987/996, 
4991/1,3376/54,3376/36,3397/6,3397/5,3397/5,3397/4,3397/3,4991/4, 
3376/35, 
3376/34,3408/7,3408/47,3408/48,3396,3395,4987/468,5324/3,5415/1, 
3376/20, 
3399/1,3397/3,3398,4992,3402,3408/46,3408/50,5324/4,3376/50, 
3376/100,5415/2, 
5280,3376/99,3376/33,3376/96,3408/1 

VD 19 Louny 

5254/18,5253/21,5021/13,5021/14,5021/12,5021/16,5254/7,5021/20, 
5253/19, 
5021/21,5254/2,5021/17,3855/56,5021/18,5021/4,5254/17,3855/68, 
5021/22,5252/2 

 
Veřejně prospěšné stavby (VPS) -   technická infrastruktura 
Číslo VPS typ Katastr popis 
VTI  1  VPS TI Louny VN 110 kV, VTL plynovod, přívodní a dist- koridor 
VTI  2  VPS TI Louny Venkovní vedení 110 kV 

VTI  3  VPS TI Louny Vedení technické infrastruktury - TS pro 3.změnu ÚPN 
SÚ Louny- koridor 

VTI 4 VPS TI Louny venkovní vedení elektrické sítě VN 22 kV návrh 
VTI  9 VPS TI Louny Odkanalizování, místní vodovod, STL plynovod - koridor 
VTI 11 VPS TI Brloh vedení elektro vč.TS - - Brloh 
VTI 12  VPS TI Brloh záchytný příkop povrchových vod Brloh 
VTI 13  VPS TI Brloh záchytný příkop povrchových vod Brloh 
 
Seznam VPS  technické infrastruktury – dotčené pozemkové parcely 
VPS katastr Parcely 

VTI 1 Louny 
2652, 3408/1,4,44 3491/7,12  3512/1,25  3595/1,20,21,24,60,62,79  
 3745/1,71,72,86,90,91  3849/2  3855/36  4988/3  4993/2  4996/6   
5011/1,   5019/3  5087/1 5165     

VTI 2 Louny 3667/1,14,17,18,20,21,36,43,50,52,56,57  3671/1  3697/2,10,12 
  3738/2,8,180,181,182,276,  5011/1  5252/1 

VTI 2 Louny 
3904, 3905/2, 3906, 3909, 
3914/1,2  3915/3,5,6  3933, 3925/1,2  3926/4, 3945/3,7  3961/2,3  5023/1,  
5088/1 

VTI 3 Louny 3408/1,44  3491  3630/3  4993/2  5163 

VTI 4 Louny 
5253/8, 3750, 5019/1, 5021/12, 3849/1, 3751, 3800/19, 3800/18, 3800/48, 
3800/47, 3800/14, 5087/23, 3800/15, 3800/23, 5252/2, 5253/6, 3800/25, 
3800/10, 3800/11, 5253/5, 3800/2, 3800/8, 3800/3, 3800/9, 3800/1 

VTI 9 Louny 3376/18,20,33,34,35,36,37,44,71,72,83,84,85,86,96,98,100,106, 
107,108, 110,111,117, 3395, 4987/4,6,8,4991/1,4  5324/1,4,5  5415/2,3 

VTI 11 Louny 195, 203, 210, 215  360/1,6  395/3,4,6,8,17,29,30,49  413/3,4,5  422/2,  
430, 433/3, 466/1   

VTI 12 Louny 395/44,422/2,422/7, /8, /9, /10, /11, /12, 423,433/1, /3, 466/1,466/4,107, 
92, 1/1, 90/13, /14, /15, 160, 160/3, 369, 425/1, /3, 434, 467/1 

VTI 13 Brloh 79,80,81,268/2,271/3,271/32,271/36,324/1,324/11,325/1,368/1,368/6, 
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VPS katastr Parcely 

388/1,388/15, 
388/17,395/5,395/9,395/13,395/14,395/17,395/23,395/30,461/1,475/1 

 
Veřejně prospěšná opatření (VPO) systém ekologické stability 
Číslo 
VPO Katastr popis 
VPO 1 Louny LK 18-21, BI 1 - Mělecká ulice - výsadba dřevin 
VPO 2 Louny LC 21 BI 3 - centrum SKALKA - 
VPO 3 Louny LK 21- K20 BI 3 - (biokoridor podél železniční trati) - É 
VPO 4 Louny LC 21 BI 3-(biocentrum navazuje na biocentrum SKALKA za tratí ČD)   

VPO 5 Louny LK 21-D - podél Líšťanské spojky - schváleno KPÚ, vyřešen majetkově - 
š. 15 m , zeleň 

VPO 6 Louny LK 22-X - jižně R7, hranice k.ú. Louny a Zeměchy - DTTO jako VPO 5 
VPO 7 Louny LK 21-22 - jižně R7, k nádraží Louny Předměstí -DTTO jako VPO 5 
VPO 8 Louny LK 22-D - jižně R7, navazuje na VPO 5 - stejně jako VPO 5 

VPO 9 Nečichy LK 7-X - (biokoridor od rybníku pod Červeńákem - Oblík), částečně 
funkční 

VPO 10 Nečichy NRBK K21(T) , nefunkční,  založit luční pás š. 45 m + výsadba  
VPO 11 Nečichy LK 1-X - Trhlávek-Černodoly, částečně funkční,  
VPO 12 Nečichy NRBK K21(T),  DTTO VPO 10  
VPO 13 Nečichy LK 7-9, Trhlava - Podivák, částečně funkční,  
VPO 14 Brloh LK 40 - Brložský mlýn - trať ČD - Bažantnice Cítoliby, částečně funkční 
VPO 15 Brloh LK 43 - Brloh - Líšťany, částečně funkční 

VPO 16 Brloh NRBK K21(T), úsek RBC Brloh - Chlumčany - Šebín (Peruc) částečně 
funkční 

VPO 17 Brloh LC 4 - nové lokální biocentrum Brloh- Smolnice  
VPO 18 Nečichy LK 2-9  částečně funkční – protierozní funkce 
VPO 19 Louny LK 11-12 funkční 
VPO 22 Nečichy LK 11-15 - Dobroměřický potok za silnicí na Nečichy, částečně funkční,  

VPO 25 Louny LK – 18 -21 - BI 3 - je součástí VPO 1 - část u parkoviště PENNY, 
převzata ze změny č. 3 ÚPN SÚ Louny  

VPO 26 Louny LK 21-K20 - BI 3 - (rozšíření VPO 2 - lokální biocentrum SKALKA k 
Líšťanské spojce),  

 
 
Seznam VPO  systému ekologické stability – dotčené pozemkové parcely 
Číslo 
VPO 

Číslo 
SES Katastr: 

om
eze
ní 

Pozemky p.č.: 

VPO10 NRBK 
K21 Nečichy VP 

740/2, 740/19, 740/21, 632, 741, 648, 538/16, 649/1, 
649/2, 649/3, 538/44, 675, 520/2, 677, 680, 681, 682, 
634, 520/16, 634, 644, 641, 640  

VPO11 LK 1-X Nečichy VP 758, 761 538/55, 538/71, 538/18, 743/3, 743/7, 743/1, 
743/14 

VPO9 LK 7-X Nečichy VP 290, 291 

VPO18 LK 2-9 Nečichy VP 109, 110/1, 110/2, 111, 113, 120/1, 120/5, 120/6, 120/7, 
121, 4739/1 

VPO13 LK 7-9 Nečichy VP 216/8, 392, 393, 394, 216/20, 395 

VPO19 LK 11-
12 Louny VP 4513/2, 4543/1, 4600/11, 4600/20, 4600/21, 4653, 

4654/1, 5057,  
VPO22 LK 11- Louny VP 4513/2, 4675/1,4675/2 
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Číslo 
VPO 

Číslo 
SES Katastr: 

om
eze
ní 

Pozemky p.č.: 

15 

VPO25 LK 21-
18 Louny VP 

3595/20, 3595/48, 3595/50, 3745/1, 3745/15, 3745/65, 
3745/71, 3745/72, 3745/87, 3745/90, 3855/15, 3855/34, 
3855/51, 3855/36, 3855/17, 3858/1, 3849/2, 5019/3, 
5021/1, 5087/1  

VPO7 LK 21-
22 Louny VP 3491/37, 3491/38, 3491/39 

VPO12 LK21-
K20 Louny VP 

4995/1, 3616, 3630/1, 3630/7, 3630/65, 3630/4, 3630/3, 
2842/341, 2842/36, 2842/454, 2842/9, 2836/10, 
2837/38, 2837/25, 2836/26, 2725/1, 2725/1, 2725/2 

VPO5 LK 21-
D Louny VP 3491/7, 5250/7, 5250/6, 5250/4, 3491/55, 3491/35, 

3491/62 

VPO8 LK 22-
D Louny VP 3491/79, 3491/6  

VPO6 LK  22-
X Louny VP 3684/38, 3684/31 

VPO 16 NRBK 
K 21 Brloh VP 

352, 357/6, 357/20, 453/1, 435/4, 453/33, 453/38, 
453/40, 453/41, 453/43, 453/44, 453/48, 453/49, 454, 
469/1, 469/3, 469/4, 469/7,  469/2, 470/1, 470/2, 470/3, 

VPO17 LC 4 Brloh VP 454 

VPO14 LK 40 Brloh VP 293/8 
 

VPO15 LK 43 Brloh VP 

372, 390/5, 390/6, 390/13, 390/14, 390/15, 
390/16,390/22,390/23, 460/1, 460/4, 460/5, 460/6, 
460/7, 460/8, 460/9, 460/10, 460/12, 461/1, 461/2, 
461/3, 461/4, 461/5, 395/27, 395/31, 395/40  

 
 

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze uplatnit 
ustanovení § 101 stavebního zákona 

 
Seznam VPS a VPO, pro které lze uplatnit § 101 stavebního zákona 
Číslo VPS typ Katastr popis 
VPO 1 VPO OV Louny Mateřská školka - SO 21 
VPO 2 VPO OV Louny Mateřská školka - BI 3 
VPO 3 VPO OV Louny Rozšíření hřbitova 
VPO 30 VPO OV Louny Neorganizovaný sport - SO 21 
VPO 31 VPO sport Louny Sportoviště, u Cyklistického stadionu 
VPO 32 VPO sport Louny Sportoviště, Mořická stráň 
VPO 33 VPO zeleň Louny Zeleň veřejná v SO 21 
VPO 34 VPO zeleň Louny Zeleň veřejná - SO 21 
VPO 35 VPO zeleň Louny Zeleň veřejná - BI 3 
VPO 36 VPO zeleň Louny Zeleň veřejná - BI 12 
VPO 37 VPO zeleň Louny Zeleň veřejná - BI 11 
VPO 38 VPO zeleň Louny Zeleň veřejná - BI 13 
VPO 39 VPO zeleň Louny Zeleň veřejná - Louny - jihovýchod 
VPO 40 VPO zeleň Louny Zeleň veřejná - Louny - jihovýchod 
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Seznam VPS a VPO, pro které lze uplatnit § 101 stavebního zákona  
dotčené pozemkové parcely 
 
Občanská vybavenost 
Číslo VPS Katastr Pozemky 
VPS OV VPO 1 Louny 1947 
VPS OV VPO 2 Louny 3630/1,7 
VPS OV VPO 3 Louny 3595/1,60 

 
Veřejná zeleň, veřejná prostranství 
Číslo VPO Katastr Parcely 
VPO 30 OS 2 Louny 3595/1,60 
VPO 31 OS 3 Louny 4083/6 
VPO 32 OS 4 Louny 4083/1,4,6,7 
VPO 33 Z 21 Louny 3595/1,60 
VPO 34 O 2 *) Louny 3595/1 
VPO 35 Z 3 Louny 3595/50, 3615, 3630/1,  4995/1 
VPO 36 Z 12 Louny 3256/1,2,3 
VPO 37 Z 11 Louny 3251/1  3252/1  3254/1 
VPO 38 Z 13 Louny 3242/1  3246/1  3247/1  3248/1  3249/1 
VPO 39 Z 22 Louny 3296/7, 3298/5, 3295/11, 3298/3, 3298/18, 3298/6, 3299 
VPO 40 Z 23 Louny 3298/4, 3300, 3291, 3292 

*) Veřejná zeleň v ploše O2 
 
 

9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
 

BI R4 
§ 4  plochy bydlení 
- individuální, 
rezerva 

27,2231  (540 b.j.) územní rezerva 
bydlení BI R Louny

SO.R1 
§ 8  plochy 
smíšené obytné 
územní rezerva 

40,1518 jihozápad 
územní rezerva 
smíšené 
bydlení 

SO.2R Louny

ZX R3 § 17 ochranná 
zeleň rezerva  7,7942 mezi I/7 a 

BI R4 
územní rezerva, 
přírodní 
prostředí 

ZXR Louny

 
Plochy rezervní BI R4 a SO.R1 smí být využity, jen pokud bude prokázáno, že 
byly vyčerpány zastavitelné plochy bydlení z ÚP alespoň ze 2/3 a až po vydání 
změny územního plánu. Zastavitelnost ploch je podmíněna zpracováním, 
projednáním a vydáním změny územního plánu. 
 

• Zdvojení vedení 400 kV Chotějovice - Výškov – Babylon, vymezený koridor o šíři 
400 m  

• Výstavba nového vedení 400 kV Výškov – Řeporyje, v souběhu se stávajícím 
vedením 110 kV vymezen koridor o šíři 600 m, mimo souběh 1 000 m  

• Územní rezerva pro rozšíření silnice I/28 
Rezerva pro rozšíření silnice I/28 není konkretizována do pozemků, konkrétní 
umístění bude řešeno projektovou dokumentací k územnímu řízení až v době 
realizace a bude podmíněno změnou územního plánu. 
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10.   Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené    
grafické části  

 
Textová část územního plánu 

• Titulní list 
• Obsah textové části 
• 40 stran textu 
 

Grafická část územního plánu: 
Ia) výkres základního členění   1 : 10 000 
Ib) hlavní výkres     1 : 10 000 

Ib 1) dopravní část   1 : 10 000 
Ib 2) vodní hospodářství   1 : 10 000 
Ib 3) energetika    1 : 10 000 

Ic) výkres veřejně prospěšných staveb 1 :   7 500 
 
 
 
 
 
Dnem účinnosti Územního plánu Louny (§ 173 odst.1 správního řádu) 
pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Louny včetně jeho změn. 
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ODŮVODNĚNÍ  
 

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUNY 
 
1. Postup pořízení územního plánu 
Do doby vydání územního plánu mělo Město Louny pro své správní území platný 
Územní plán sídelního útvaru Louny – Změny a doplňky ÚPN SÚ Louny z roku 1996, 
2. změnu ÚPN SÚ  Louny z roku 2001, 3. změnu ÚPN SÚ Louny „Skalka“ z roku 
2008 a  4. změnu ÚPN SÚ Louny „U Vodárny“ z roku 2009. 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23.4.2007 rozhodlo o pořízení nového 
územního plánu. Projektantem se stal na základě výběrového řízení Ing. Antonín 
Olžbut s týmem specialistů. 
 
Etapy územně plánovací dokumentace: 
I. etapa – průzkumy a rozbory, zadání územního plánu 
Průzkumy a rozbory byly projektantem odevzdány 8.7.2008. Na základě vyhodnocení 
průzkumů a rozborů zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
návrh zadání, do kterého zahrnul cíle a požadavky pro zpracování dalšího stupně 
územně plánovací dokumentace, konceptu územního plánu. Koncept byl požadován 
k prověření variant územního systému ekologické stability místního významu.  
Návrh zadání územního plánu pořizovatel projednal v souladu s ustanovením § 47 
odst. 1-6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
Návrh zadání byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje dne 28.7.2008 jednotlivě a dne 29.7.2008 byl oznámen návrh 
zadání veřejnou vyhláškou vyvěšenou od 29.7.2008 do 14.8.2008 na úředních 
deskách Městského úřadu Louny s uvedení, že do 30 dnů ode dne vyvěšení může 
každý uplatnit své připomínky, dotčené orgány své požadavky a sousední obce své 
podněty. Na základě uplatněných připomínek a požadavků byl návrh zadání upraven 
a předložen ke schválení. Zadání bylo schváleno  Zastupitelstvem města Louny dne 
15.9.2008. 
 
II. etapa – koncept územního plánu  
Koncept územního plánu byl předán projektantem pořizovateli 4.5.2009. Pořizovatel 
oznámil místo a dobu veřejného projednání konceptu veřejnou vyhláškou dne 
27.4.2009. Vyhláška byla vyvěšena od 27.4.2009 do 13.5.2009 na úředních deskách 
městského úřadu ve městě Louny a v místních částech Brloh a Nečichy a na 
webových stránkách městského úřadu Louny, Úřadu územního plánování 
http://www.mulouny.cz/uup/.  Veřejné projednání konceptu s odborným výkladem 
projektanta Ing. Olžbuta a jeho specialistů se konalo dne 1.6.2009 v 9,00 hod ve 
velké zasedací síni Městského úřadu Loun. V souladu s ustanovením § 48 odst. 2 
stavebního zákona byla stanovena lhůta pro uplatnění připomínek a námitek,  do 15 
dnů ode dne veřejného projednání. 
Koncept územního plánu byl k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Louny 
stavebním úřadu, úřadu územního plánování, odboru rozvoje města a na webových 
stránkách Městského úřadu Louny. 
Dotčeným orgánům, krajskému úřadu, Městu Louny a sousedním obcím pořizovatel 
v souladu s § 48 odst. 3 stavebního zákona oznámil konání veřejného projednání 
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konceptu dopisem ze dne 27.4.2009 a vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 15 
dnů od veřejného projednání. 
Osobní pozvánku na veřejné projednání zaslal starosta Ing. Kerner všem členům 
Zastupitelstva města Loun. 
O průběhu veřejného projednání byl pořízen pořizovatelem protokol. 
Na základě výsledků projednání konceptu pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem v souladu s § 49 zpracoval návrh pokynů pro zpracování návrhu  
územního plánu včetně odůvodnění s  vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů, 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a 
s územně plánovací dokumentací kraje a s vyhodnocením, jak byly zohledněny 
námitky a připomínky. Do pokynů bylo zapracováno rovněž využití územní studie pro 
plochy BI 3 a SO 21, která byla zpracována v souběhu s konceptem územního plánu. 
Studie byla přijata a schválena jako podklad pro územní plán a data o ní byla vložena 
do evidence územně plánovací činnosti. 
Rozhodnutí o námitkách podaných ke konceptu územního plánu a jejich odůvodnění 
podle § 48 odst. 2 stavebního zákona je součástí bodu 11.1 Odůvodnění, str. 39. 
Vyhodnocení připomínek podaných ke konceptu územního plánu a jejich odůvodnění 
podle § 48 odst. 2 stavebního zákona je součástí bodu 12.1 Odůvodnění, str. 42. 
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP byly schváleny ZM  14.12.2009. 
 
III. etapa – návrh územního plánu Loun 
Návrh územního plánu Loun byl projektantem odevzdán  12.4.2010. 
Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Loun podle § 50, odst. 2 
stavebního zákona, bylo zasláno dne 16.4.2010 dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, Městu Louny a sousedním obcím. Oznámení bylo vyvěšeno od 16.4.2010 do 
3.5.2010 na úřední desce městského úřadu ve městě Louny a od 3.5.2010 do 
19.5.2010 v místní části Brloh a od 5.5.2010 do 21.5.2010 v místní části Nečichy a 
na webových stránkách Městského úřadu, http://www.mulouny.cz/uup/. 
Obsahem oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek a připomínek do 30 dnů ode 
dne projednání, který byl stanoven na 5.5.2010 v 15,00 hod. v zasedací místnosti 
Městského úřadu Louny. O prodloužení lhůty k uplatnění stanoviska ve smyslu § 50 
odst. 2 stavebního zákona nepožádal žádný dotčený orgán. Při společném 
projednání byl zajištěn výklad územního plánu pořizovatelem a specialisty 
projektanta. 
Návrh územního plánu byl vystaven na Městském úřadu Louny stavebním úřadu, 
úřadu územního plánování, odboru rozvoje města  a na webových stránkách 
městského úřadu Louny. 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je součástí bodu 5.1 a 5.2 Odůvodnění 
na str. 28 a připomínek uplatněných ze strany ostatních orgánů je součástí bodu 5.3 
Odůvodnění na str. 31. 
 
V souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona byl návrh územního plánu Loun včetně 
zprávy o jeho projednání předložen Krajskému úřadu Ústeckého kraje k posouzení.  
Kladné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje k návrhu územního plánu bylo 
vydáno dne 29.6.2010 čj. UPS/195/2009. Po vydání kladného stanoviska byl 
projektant vyzván  k úpravě dokumentace návrhu územního plánu Loun. 
 
V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona  bylo svoláno veřejné projednání o 
upraveném a posouzeném územním plánu, modifikované řízení o vydání opatření 
obecné povahy podle ustanovení § 172 a následných správního řádu. Veřejné 
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projednání se konalo dne 16.8.2010 od 15,00 hod v zasedací síni Městského úřadu 
Louny. Odborný výklad byl zajištěn projektantem Ing. Olžbutem a týmem specialistů 
na dopravu, technickou infrastrukturu a přírodní podmínky. 
Dotčené orgány, sousední obce a Město Louny byly přizvány k veřejnému projednání 
jednotlivě. Oznámení o řízení o ÚP Loun bylo  vyvěšeno na úředních deskách 
Městského úřadu Louny a místních částí Brloh a Nečichy od 30.6.2010 do 2.8.2010 a 
na webových stránkách města.  
Pořizovatel oznámil možnost podání písemných námitek podle § 52 odst. 2 a 3 
stavebního zákona a podání připomínek podle § 52 odst.3.  
O průběhu veřejného projednání byl veden protokol. Výsledky projednání vyhodnotil 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a byl zpracován zápis s návrhem 
rozhodnutí o podaných námitkách a se způsobem řešení podaných připomínek. 
K návrhu územního plánu bylo uplatněno 10 písemných námitek a 3 připomínky a ke 
dvěma námitkám uplatnily dotčené orgány své stanovisko. 
Rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu územního plánu a jejich odůvodnění 
podle § 52 odst.2 a 3 stavebního zákona, včetně zapracování stanovisek dotčených 
orgánů, je součástí bodu 11.2 Odůvodnění, str. 40.  
Vyhodnocení připomínek ze strany veřejnosti k návrhu územního plánu podle § 52 
odst. 3 stavebního zákona je součástí bodu 12.2 Odůvodnění, str. 45. 
Stanoviska dotčených orgánů, která pořizovatel obdržel do doby projednání, 
považuje pořizovatel za zmatečná z důvodu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního 
zákona, kdy dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska na závěr k připomínkám 
a námitkám podaným k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu.  
Jedná se o stanoviska: 
1) Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství 
           Čj. 3449/DS/2010 ze dne 28.7.2010 – bez připomínek 
2) MŽP , odbor výkonu SS IV. Ústí nad Labem 
          Čj. 1384/530/10 a 57404/ENV/10 ze dne 4.8.2010 – bez připomínek 
3) VUSS Praha,  
           Čj. 18823-1/41710-ÚP/2010-7103/44 ze dne 3.8.2010 – bez připomínek 
4) Pozemkový úřad Louny – bez Čj. ze dne 16.8.2010 – V koncepci uspořádání 

krajiny respektovat požadavek na umístění opatření, která jsou součástí plánu 
společných zařízení zpracovávaných v rámci projektů pozemkových úprav – 
zpřístupnění pozemků, protierozní, vodohospodářská a ekologická opatření 

5) Pozemkový fond ČR Louny bez Čj. ze dne 16.8.2010 – bez připomínek 
 
Na základě výsledků projednání byla upravena textová a grafická část územního 
plánu. 
 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů 
 
2.1 Pořizovatel přezkoumal soulad územního plánu z hledisek uvedených v § 53, 
odst.(4) stavebního zákona. Územní plán je v souladu s politikou územního rozvoje 
ČR 2008, schválenou Vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009. Územní plán 
respektuje kapitolu č. 2  Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje, chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a 
vytváří podmínky pro implementaci a respektování ÚSES a podmínky pro zachování 
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krajinného rázu. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy v záplavovém území 
pouze výjimečně – plochy OS 5 a severní část plochy BI 1a. Výstavba v obou 
plochách navazuje na zastavěné území a bude umožněna na základě splnění 
podmínek vodohospodářského orgánu a správce toku, Povodí Ohře.  
Územní plán respektuje kapitolu č. 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury -  
vymezuje zkapacitnění silnice R7 a kapitolu č. 6 Koridory technické infrastruktury – 
územně chrání koridory pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV v trase E 10 
Chotějovice – Výškov – Babylon,  zdvojení potrubí ropovodu Družba DV1 v úseku 
Nelahozeves-Litvínov a koridor pro stavbu nového vedení 400 kV Výškov – Řeporyje, 
v souběhu se stávajícím vedením 110 kV. 
 
2.2 Územní plán je v souladu se 2. změnami a doplňky ÚPN VÚC SHP 
schválenými 12.12.2001 a upravenými podle § 187 odst. 7 stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. Je respektováno zkapacitnění silnice I/7 na rychlostní silnici R7, která 
je vymezena v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba. Je respektována 
silnice I/28, železniční trati č. 110, 114 a 126, VTL plynovod a elektrické vedení 100 
kV, nadregionální biocentrum NRBC 18 (Oblík-Raná), biokoridor NRBK K 20 
(Stroupeč - Šebín), CHLÚ Zeměchy, poddolovaná území, záplavové území Ohře a 
území CHKO České středohoří.  
 
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování  
Pořizovatel prověřil návrh územního plánu Loun z hlediska cílů a úkolů územního 
plánování podle ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona a konstatuje, že je s nimi 
v souladu. Jednotlivé kapitoly územního plánu obsahují dílčí řešení a územním 
plánem jsou naplněny cíle územního plánování  a vytvořeny předpoklady pro 
výstavbu a pro  udržitelný rozvoj území. Územním plánem je naplněn požadavek 
vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a 
soudržnost společenství obyvatel.  
Důvody pro navrhované změny v území jsou součástí příslušných kapitol územního 
plánu. Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje hodnot vychází z urbanistické 
koncepce, základních předpokladů rozvoje a sleduje zajištění kontinuity rozvoje 
města a jeho místních částí.  
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích  na využívání území v platném znění. 
 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. 
s výsledkem řešení rozporů 
V souladu s § 50, odst. 2 stavebního zákona, oznámil pořizovatel dobu o konání  
společného jednání o návrhu územního plánu Loun, které se konalo dne 5.5.2010. 
Oznámení bylo učiněno veřejnou vyhláškou ze dne 16.4.2010 a dotčené orgány a 
sousední obce byly obeslány jednotlivě. Oznámení bylo vyvěšeno na úředních 
deskách Městského úřadu Louny a místních částech Brloh a Nečichy a na webových 
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stránkách města. Výklad návrhu územního plánu byl proveden pořizovatelem ve 
spolupráci se specialisty jednotlivých profesí – dopravy, energetiky, vodního 
hospodářství a krajiny.  
Návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Úřadu územního 
plánování, Stavebním úřadu Louny, odboru rozvoje města a webových stránkách 
města. Sousední obce Blšany, Černčice, Dobroměřice, Chlumčany, Jimlín, Cítoliby, 
Postoloprty, Chožov, Raná, Chraberce, Brodec, Líšťany, Smolnice a Vršovice byly 
obeslány jednotlivě a z jejich strany nebyly připomínky uplatněny. K návrhu 
územního plánu bylo obesláno 21 dotčených orgánů státní správy.  
 
5.1 STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ SE SOUHLASY A BEZ 
PŘIPOMÍNEK: 
1) Vojenská ubytovací a stavební správa Praha  

Čj. 9803-1/39655-ÚP/2010-7103/44 ze dne 19.5.2010 
2) Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha – odbor hornictví 

Zn. 14970/2010/05100 ze dne 1.6.2010 
3) Ministerstvo dopravy Praha 

Zn. 326/2010-910-UPR/2 
4) Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy IV. 

Zn. 813/530/10, 33602/ENV/10 ze dne 10.5.2010 
5) Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Louny  

Zn.304349/2010/35/Fr. ze dne 4.6.2010 
6) Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství  

Čj. 1597/DS/2010 ze dne 19.4.2010 
7) Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Žatec 
  Čj. HSUL – 268 PD/Žt-PREV-Sp-Chy-2010 ze dne 17.5.2010 
8) Ministerstvo ŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí 

Čj. 33600/ENV/10, 1168/660/10 ze dne 19.5.2010 
9) Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor ŽP a zemědělství  

Čj. 1152/ZPZ/2010/UP – 468 ze dne 31.5.2010 
- Ochrana ovzduší 
- Státní správa lesů 
- Posouzení vlivů na ŽP        

10) Městský úřad Louny, odbor ŽP 
Čj. MULN/13/2010/OŽP ze dne 19.5.2010 
- Odpadové hospodářství 
- Ochrana ovzduší  
-  Vodní hospodářství 
- Lesní hospodářství 

11) Městský úřad Louny, odbor místního hospodářství 
Čj. MULNCJ 50462/2010/MH ze dne 31.5.2010 
 

5.2 STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY A 
NESOUHLASY: 
 
1) KÚ ÚK – odbor ŽP a zemědělství – Čj. 1152/ZPZ/2010/UP – 468, 31.5.2010 
Ochrana přírody a krajiny 
Upozornění na EVL Velký Vrch–Černodoly, která bude vyhlášena jako zvláště 
chráněné území, které bude mít vyhlášené ochranné pásmo, nebo bude mít ze 
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zákona 50 m – vymezení zastavitelné plochy SO 34 v k.ú. Nečichy nesmí zasahovat 
do tohoto ochranného pásma, doporučují projednat s MŽP  nebo AOPK. 
Upozornění na výskyt Přástevníka kostivalového na bývalém vojenském cvičišti u 
EVL Blšanský Chlum, který není zatím zvláště chráněný, ale v případě, že by byl 
zahrnut do seznamu zvláště chráněných druhů, bylo by nutno před realizací 
jakéhokoliv záměru či prací, které by zasáhly do přirozeného vývoje druhu požádat o 
výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 ve znění pozdějších předpisů – 
zákon o ochraně přírody a krajiny. 
Vyhodnocení: Plocha smíšená obytná SO. 34 v místní části Nečichy leží 60 m od 
hranice EVL Velký Vrch-Černodoly a po vyhlášení ZCH nebude  zasahovat do jeho 
ochranného pásma. 
Pro plochy VP 4 a VD 2,3,4 bude v textu kapitoly f) územního plánu doplněn 
specifický regulativ s uvedením podmínky, že v případě zahrnutí Přástevníka 
kostivalového do seznamu zvláště chráněných druhů, bude nutno požádat o výjimku 
ze zákazu dle zákona č.114/1992, totéž bude doplněno do Odůvodnění ÚP v kapitole 
C-1, specifické podmínky využití zastavitelných ploch.     
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Doporučení zahrnout pozemek p.č. 505/10 v k.ú. Nečichy do jedné ze zastavitelných 
ploch SO 31 nebo SO 32. 
Pro nezemědělské účely využívat především nezastavěné pozemky v zastavěném 
území, v nezbytných případech, kdy dojde k vynětí ze ZPF, lokality situovat návazně 
na zastavěné plochy tak, aby obec tvořila kompaktní zástavbu, bez zbytkových 
enkláv v prolukách. Na zemědělské pozemky sousední musí být zachován přístup 
pro zemědělskou techniku tak, aby ji bylo možno nadále efektivně využívat. 
K plochám větším než 10 ha tj. BI 3a, BI 3b, BI 21a, BI 21b, BI 21c SO.21 a VP2 
vyjádřilo svoje stanovisko MŽP. Protože v návrhu ÚP Louny byly zachovány veškeré 
rozvojové plochy konceptu ÚP a z hlediska dopadů územního plánu na ZPF nedošlo 
k žádnému posunu a není tedy prokazatelně doloženo, že celkové plošné požadavky 
představují nezbytný rozvoj města, souhlasí MŽP s návrhem ÚP Louny za dodržení 
následujících podmínek:   
V textové části ÚP bude uvedeno, že plochy rezervní SO.R1 a BI R4 smí být využity 
jen pokud bude prokázáno, že byly vyčerpány zastavitelné plochy z ÚP alespoň ze 
2/3. Současně musí být tato skutečnost uvedena i ve zdůvodnění územního plánu. 
Vyhodnocení: Pozemek 505/10 v k.ú. Nečichy je zahrada, která je součástí 
stávajícího RD čp.3. 
Zastavitelné plochy BI 1a,b, BI 5,6,7, BI 12,13 v k.ú. Louny a SO 31-34 v k.ú. 
Nečichy a SO 35,36 v k.ú. Brloh navazují na zastavěné území a vytváří se 
zastavěným územím kompaktní celek. 
Pro plochy BI 3a,b, BI 21 a,b,c, SO 21a,b a VP 2 bude v textu územního plánu  a 
odůvodnění stanovena podmínka zástavby a realizace záměrů postupnou zástavbou 
směrem od zastavěného území tak, aby odnětím půdy ze ZPF nedocházelo ke 
vzniku neobhospodařovatelných enkláv zemědělské půdy nevhodného tvaru a 
velikosti a plocha která nebude zastavěna bude ponechána v ZPF.   
Plochy rezerv SO.R1, BI R4 a ZX R3 budou vyjmuty z tabulky kapitoly c) územního 
plánu – Vymezení rozvojových ploch a budou samostatně uvedeny v kapitole i) 
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv s uvedením podmínky jejich možného 
využití až po naplnění zastavitelných ploch navržených v územním plánu minimálně 
ze 2/3 a zpracováním změny územního plánu. Podmínka zastavitelnosti ploch rezerv 
bude uvedena i v Odůvodnění v kapitole C-1 územní rezervy.   
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Vodní hospodářství 
K odkanalizování místní části Brloh KÚ ÚK vyslovil své stanovisko opatřením čj. 
1807/ZPZ/07/KÚ ze dne 13.7.2007. Upozornění na nevhodnost odkanalizování 
lokality instalací domovních čistíren odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti 
z důvodu nedostatečně vodného recipientu v obci Brloh a nedostatkem plošných 
podmínek pro infiltraci do půdních vrstev. 
Změna PRVKUK jak je navrženo v ÚP nemusí být z toho důvodu odsouhlasena. 
Vyhodnocení: Návrh ÚP Louny bude respektovat řešení navržené konceptem ÚP a 
schválenými Pokyny pro návrh ÚP. Dle Studie vodních nádrží Brloh Doc.Ing. Vrány 
(2009) a na základě hydrologických údajů ČHMU je dlouhodobý roční průměr průtoku 
Smolnického potoka v m.č. Brloh Q a = 179 l/s., jde tedy o dostatečně vodný 
recipient.  Likvidace odpadních vod nových staveb rodinných domů v místních 
částech Brloh a Nečichy bude řešena individuálně a bude odvislá od výsledků 
hydrogeologického průzkumu podloží zastavitelných ploch pro výstavbu rodinných 
domů. O změnu PRVKUK město Louny požádá. 
 
2)  KÚ ÚK – odbor kultury  a památkové péče – Čj. 122/KP/2010/ ze dne 

3.6.2010 
Požadavek do textové části návrhu ÚP Louny doplnit informace a data o vyhlášení 
památek - NKP kostel Sv.Mikuláše, MPZ Louny, ochranné pásmo souboru kulturních 
památek „Kotěrovy dělnické kolonie v Lounech, ochranné pásmo inundačního mostu.  
Řešené území je územím s archeologickými nálezy a před zahájením zemních prací 
musí být dodržovány ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987. Sb. 
Do textové části návrhu doplnit výčet kulturních památek uvedených v odůvodnění ke 
konceptu ÚP. 
Vyhodnocení: V návrhu ÚP Louny v kapitole b) Koncepce rozvoje, Ochrana hodnot 
území budou doplněny informace  a data o vyhlášení hlavních památek na území 
města Louny – NKP kostel Sv. Mikuláše, MPZ Louny, OP Kotěrovy dělnické kolonie 
a OP inundačního mostu.  
Dodržení ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987 je zákonná povinnost uplatňovaná 
na úrovni územního a stavebního řízení každé stavby, nespadá do řešení ÚP. 
Kompletní výčet památek je součástí tabulkové části Odůvodnění do textové části 
návrhu ÚP nebude uváděn. 
 
3) MÚ Louny – odbor ŽP – MULN/13/2010/OŽP ze dne 19.5.2010 
Ochrana ZPF  
Požadavek, aby k zástavbě byly využity přednostně pozemky s horší kvalitou půdy a 
veškerá stavební místa, kde byl již vydán souhlas k trvalému odnětí ze ZPF.  
U pozemků s třídou ochrany I. a II. dodržet rozlohu stavebního pozemku do 0,12 ha 
podle metodického pokynu MŽP ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/106796. 
Vyhodnocení: Stanovisko bude respektováno u ploch nad 1 ha bude postupováno  
dle stanoviska KÚ ÚK – odboru ŽP a Z – ochrana ZPF. 
Podmínka bude uvedena v textové části návrhu ÚP v kapitole f) pro BI – přípustné. 
Ochrana přírody  
Požadavek na zrušení komunikace přes plochu biocentra LC 21 Skalka, která je 
pokračováním ulice Želivského 
Požadavek přičlenění pozemku podél ulice Líšťanská k biocentru LC Skalka a 
protažení biokoridoru VPO 25 s navázáním na LC 21. 
Rezervu pro rozšíření silnice Louny-Dobroměřice od kruhové křižovatky v BI 1a řešit 
západně od silnice I/28 tak, aby nebyla zasažena stávající ochranná zeleň ZX 1. 
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Vyhodnocení: Stanovisko bude respektováno, grafika bude upravena. Rezerva pro 
rozšíření silnice I/28 je vymezena a není konkretizována do pozemků. 
 
4)  Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Louny, bez čj. ze dne 

28.5.2010 
Koncepce krajiny musí umožnit umístění opatření, která budou lokalizována v krajině 
na základě návrhu plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav.  
Požadavek na respektování stávajících polních cest s možností jejich doplnění. 
Požadavek aby účelové komunikace nebyly v ÚP stanoveny jako plochy dopravní 
infrastruktury. 
Vyhodnocení: Stanovisko bude respektováno, podmínky budou doplněny do textové 
částí ÚP v kapitole e) Koncepce uspořádání krajiny 
 
5)  Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny – 

ČJ. KHSUL 13214/2010 ze dne 2.6.2010 
Definovat způsob ochrany využití vymezených pásem ochrany hřbitovů. 
Promítnout do ÚP Louny návrh na snižování hluku na silnicích II. a III. třídy v ulici 
SNP od kruhového křížení Postoloprtská, Zeměšská a SNP podle Akčního plánu pro 
Ústecký kraj. 
Vyhodnocení: Stanovisko bude respektováno, způsob ochrany využití OP hřbitovů 
bude doplněn do textové části návrhu ÚP kapitola f) Plochy občanského vybavení – 
specifické regulativy pro občanskou vybavenost. 
Akční hlukový plán ÚK navrhuje pro silnici II/246 – ulice Osvoboditelů provedení 
dopravně-organizačních opatření – zákaz vjezdu nákladních vozidel, pouze dopravní 
obsluha s omezením hmotnosti nad 6 tun. Tato opatření nespadají do řešení ÚP, na 
Opatření bude upozorněno v textové části Odůvodnění v kap. C-3 Dopravní řešení u 
silnice II/246. 
 
6) Obvodní báňský úřad Most – zn. 1490/10 ze dne 29.4.2010 
Zakreslit hranice CHLÚ Zeměchy do ÚPD. 
Při územně plánovací činnosti neplánovat umísťování staveb a zařízení do plochy 
stanoveného CHLÚ. 
Vyhodnocení: Hranice CHLÚ Zeměchy je zakreslena v koordinačním výkresu 
Odůvodnění ÚP Louny. ÚP neplánuje žádné stavby ani zařízení do CHLÚ Zeměchy. 
 
7) Správa CHKO České Středohoří – zn. 02122/CS/109 ze dne 3.6.2010 
Nesouhlas s funkční náplní plochy O 4 v k. ú. Nečichy  pro občanskou vybavenost – 
geologické muzeum v přírodě, z důvodu výskytu ohrožených druhů rostlin a 
bezobratlých živočichů. 
Vyhodnocení: Stanovisko bude respektováno, plocha O.4 bude z návrhu ÚP vyjmuta. 
 
5.3 PŘIPOMÍMKY UPLATNĚNÉ ZE STRANY OSTATNÍCH ORGÁNŮ, 
ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ: 
 
1) Připomínka Městyse Cítoliby, bez čj. ze dne 3.6 2010 a doplňku ze dne 
8.6.2010 
Rada městyse Cítoliby pověřila starostu a místostarostu k podání připomínky k ÚP 
Louny. V případě zrušení MÚK Louny střed na silnici I/7 řešit přístup do plánované 
průmyslové zóny na k.ú. Cítoliby přes MÚK Louny východ a napojením na místní 
komunikace na k.ú. Louny přes průmyslovou zónu Louny JV. 
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Vyhodnocení: Dopravní koncepce města je založena na zachování MÚK Louny 
střed, která leží na katastrálním území Cítoliby. Připomínka městyse Cítoliby se  
územního plánu Loun přímo nedotýká a nevyžaduje žádné územní nároky na 
katastrálním území města Loun.  
 
 
6.  Vyhodnocení splnění „Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
Loun“ 
Na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek a připomínek 
účastníků projednání konceptu územního plánu Loun byly zpracovány a 
Zastupitelstvem města Loun dne 14.12.2009 schváleny „Pokyny pro zpracování 
návrhu územního plánu Loun“. Pokyny jsou do návrhu ÚP a odůvodnění 
zapracovány následovně: 
 
6.1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU   
 
Koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot -  z koncepce byl 
vyjmut odstavec, který je součástí „Odůvodnění územního plánu Loun“ a byly 
uvedeny předpoklady rozvoje. Ochrana hodnot území byla doplněna o 
nejvýznamnější památky města a byl upraven text ve smyslu územních studií pro 
plochy BI 3 a SO 21.  
Urbanistická koncepce, zastavitelné plochy, plochy přestavby a systému 
sídelní zeleně - z urbanistické koncepce byly vyjmuty  lokality 15 – 17, upraven text 
a plocha BI 4 byla vymezena  jako plochy rezervy BI R4. Byla doplněna podmínka 
nezastavitelnosti stávající veřejné zeleně města a u rozvojových ploch vymezeny 
nové plochy veřejné zeleně. Z tabulky rozvojových ploch byly vyjmuty plochy rezerv 
ZX R3, BI R4 a doplněny plochy OS 3 a OS 4 pro rozšíření sportovních ploch. 
Rozvojové plochy jsou řazeny vzestupně s uvedením funkčního využití, velikosti 
plochy, stručným popisem a určením zastavitelnosti. Byla vyznačena rezerva  pro 
rozšíření silnice I/28 a stanovena podmínka pro splnění hlukových  limitů staveb pro 
bydlení . 
Plochy BI 3 a SO 21 byly rozděleny na menší plochy oddělené veřejnou zelení a 
občanskou vybaveností. Do návrhu územního plánu byla doplněna podmínka 
zastavovat plochy postupně od zastavěného území a na plochách dosud 
nezastavěných umožnit jejich obhospodařování. Pro plochu BI 1a je stanovena 
podmínka zastavitelnosti splněním podmínek správce toku, Povodí Ohře. 
Pozemek p.č. 505/10 v k.ú. Nečichy je součástí rodinného domku čp. 37 a je 
v současně zastavěném území. Plochy SO.35 a SO.36 Brloh byly zmenšeny a byl 
navržen způsob jejich ochrany před přívalovými dešti.  
Bylo doplněno dopravní napojení lokality VP 2 ze stávající okružní křižovatky na 
silnici I/28 a trasa vymezena jako veřejně prospěšná stavba. Plocha SP1 je dopravně 
napojena z nové okružní křižovatky na silnici I/28. Je vymezena rezerva pro rozšíření 
silnice I/28. 
V návaznosti na plochy výroby VP 3,4 a VD 3,4 byly vymezeny plochy veřejné zeleně 
Z 22, 23 a plochy zeleně ZX  2 a ZX R3 byly upraveny podle konfigurace terénu. 
Byla vymezena plocha O 4 pro geologické muzeum v přírodě v k.ú. Nečichy a 
rozšířeny plochy pro sportovní aktivity OS 3, OS 4 a plocha pro rozšíření hřbitova OH 
1, která je vymezena jako veřejně prospěšné opatření. 
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Byly doplněny plochy rezerv BI R4, ZX R3 a rozšíření silnice I/28. Pro plochu OS 5 
(rozšíření jezdeckého areálu) bylo doplněno zdůvodnění jejího umístění do 
záplavového území Ohře.  
Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování  
Doprava - byl upraven a doplněn text a označení staveb na silniční síti - nová 
okružní křižovatka na silnici I/28 s připojením na R7 a do plochy SP 1, napojení 
plochy VP 2 ze stávající okružní křižovatky na I/28,  okružní křižovatka na silnici 
II/229 s napojení ulic Na Horizontu a Zeměšské a rezerva pro rozšíření silnice I/28. 
Byla doplněna síť místních komunikací včetně určení šířkového uspořádání koridorů 
pro dopravu a technickou infrastrukturu  v plochách BI 3 a SO 21 podle územních  
studií  a ploše BI 1 podle ÚPZ „RD Louny západ“ a komunikační napojení ploch BI 
11, 12, 13. Na železniční síti byla doplněna železniční zastávka Louny Skalka. 
Byl doplněn požadavek řešit parkování v rámci plochy O 1 jako součást vybavenosti 
a na pozemku č. 4463/1 v k.ú. Louny byla vymezena plocha parkoviště. 
Byl doplněn mimoúrovňový přejezd „Cyklostezky Ohře“ kombinovaný s pěším 
provozem přes silnici I/28, upravena trasa cyklotrasy č. 232 (Louny-Měrunice) 
v úseku Dobroměřická ulice – Dobroměřice pod kostelem a doplněny místní městské 
cyklotrasy M 7, 8, 9 a cyklotrasa Líšťany – Brloh. 
Energetika a spoje - byl doplněn návrh nových trafostanic a regulačních stanic plynu 
a podmínka pro umísťování fotovoltaických elektráren výhradně na střechách domů. 
Vodní hospodářství, odtokové poměry - bylo doplněno řešení pro zabezpečení 
rozvojových ploch SO 35 a SO 36 Brloh před přívalovými dešti.  
Odkanalizování  -  byla stanovena koncepce odkanalizování místních částí Brloh a 
Nečichy individuálním způsobem s přednostním řešením přes domovní čistírny 
odpadních vod s likvidací vyčištěných vod na vlastních pozemcích, pokud toto řešení 
hydrogeologické podmínky pozemku umožní.   
Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability - byl upraven 
text, doplněna místa krajinného rázu, lokality „Pod hájkem“ – naproti zastávce ČD 
Louny-Předměstí, Lužerady- svažité stráně meandrů řeky Ohře,  vrch Podivák v k.ú. 
Nečichy, střelnice u Nečich a byla upravena hranice místa krajinného rázu Mělce a 
rezervní rozvojové plochy SO R1. 
K evropsky významné lokalitě (EVL) Velký vrch – Černodoly, byla doplněna 
informace o přípravě na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma 
50 m a lokalita SO. 34 byla vymezena mimo ochranné pásmo. 
Byl doplněn výčet prvků ÚSES lokálního významu k založení a jednotlivých prvků 
nadregionálního a regionálního významu, které byly územním plánem upřesněny. 
V katastrálním území Brloh byla vymezena  hranice stávající rekreační plochy (RZ) a 
rozšířena podél Smolnického potoka. 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - pro 
zastavitelné plochy bydlení, rekreace a smíšeného bydlení  byla stanovena 
podmínka na vymezení veřejných prostranství v rozsahu 1000 m2/2 ha zastavitelné 
plochy a podmínka postupného zastavování pozemků od zastavěného území města 
s ponecháním nezastavěných ploch v ZPF. 
Pro plochy bydlení individuálního a hromadného v zastavěném území byla 
stanovena podmínka nezastavovat plochy  stávající veřejné a sídlištní zeleně.  
Pro plochy výroby a skladování byly uvedeny stavby pro komerční činnost jako 
podmínečně přípustné a stanoveno % zastavěnosti. Byly doplněny podmínky pro 
drobnou výrobu a u všech výrobních ploch bylo stanoveno jako nepřípustné uvést 
stavby pro větrné a fotovoltaické elektrárny na plochách. Fotovoltaické panely budou 
přípustné pouze na střechách objektů. 
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Pro plochy rekreace byly stanoveny podmínky možných úprav stávajících staveb. 
Byl doplněn § 15 a 16 pro plochy lesní a přírodní a stanoveny podmínky využití 
přípustného, nepřípustného a podmínečně přípustného. 
 
Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které lze uplatnit § 170 
stavebního zákona - byly doplněny  veřejně prospěšné stavby a opatření včetně 
dotčených pozemků -  nová okružní křižovatka na silnici I/28 Louny západ, včetně 
připojovacích ramen na R7  a připojení plochy SP 1,  dopravní napojení plochy VP 2 
ze stávající okružní křižovatky na silnici I/28, přeložka silnice II/246 vč. okružní 
křižovatky na hranici k.ú. Louny a Chlumčan, okružní křižovatka na silnici II/229 
(Rakovnická) na rozhraní k.ú. Louny a Cítoliby, koridory pro dopravní napojení a 
vedení technické infrastruktury u rozvojových ploch BI 1, BI 3, BI 8,  BI 11, 12, 13 a 
SO 21, vedení cyklotrasy č. 232 po pozemku č. 4082/5 v k.ú. Louny (spojka do území 
Dobroměřice) a lokální prvky ÚSES stanovené k založení a prvky ÚSES vymezené 
v rámci  komplexních pozemkových úprav. 
Vymezení dalších VPS a VPO, pro které lze uplatnit § 105 stavebního zákona – 
byly vymezeny plochy veřejných prostranství v plochách BI 3, SO 21, BI 11, 12 a 13, 
vymezeno rozšíření městského hřbitova a plochy pro občanskou vybavenost 
v plochách BI 3 a SO 21. 
 
6.2 GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU  
Výkres základního členění území byl upraven podle požadavků na úpravu hlavního 
výkresu a textové části. 

Hlavní výkres a v dílčím členění výkresy pro dopravu, vodní hospodářství a 
energetiku byly upraveny podle požadavků textové části.  
V místní části Brloh byly vymezeny 2 vodní plochy WT 1, WT 2 a upraveny plochy  
SO.35, SO.36, včetně záchytného příkopu na ochranu před přívalovými dešti. 
Plochy BI 3 a SO 21 byly rozčleněny na dílčí plochy rozdělené koridory dopravy a 
technické infrastruktury, veřejnou zelení a občanskou vybaveností. 
Pro plochy BI 11, 12 a 13 bylo vyznačeno dopravní řešení a vymezeny plochy 
veřejných  prostranství a zeleně. Byly vyznačeny plochy pro sportovní aktivity OS 3 a 
OS 4.  
Byly vymezeny plochy územních rezerv - ZX R3, BI R4, SO R1 a rezerva pro 
rozšíření silnice I/28 a vymezena izofona hluku podél silnice R7 a úseky pro umístění 
protihlukových stěn.  
V dopravním řešení bylo doplněno napojení plochy VP 2 ze stávající okružní 
křižovatky na silnici I/28 a nová okružní křižovatka na silnici I/28 s připojením na R7 a 
do plochy SP 1. V návaznosti na plochy výroby VP 3,4 a VD 3,4 byly vymezeny 
plochy veřejné zeleně Z 22, 23. 
Byla vyznačena plocha pro parkování na pozemku č. 4463/1 v k.ú. Louny a  
upraveno vedení cyklotrasy č. 232 po pozemku č. 4082/5. 
Byla upravena hranice míst krajinného rázu Mělce a zvětšena plocha rezervy SO R1. 
V ploše BI 3 byl vymezen lokální biokoridor LK 18-21 podél Líšťanské ulice podle 3. 
změny ÚPN SÚ Louny 
Byla upravena legenda pro ÚSES  a trasa nadregionálního biokoridoru NRBK K 21 
z regionálního biocentra RBC č. 1799 byla vyznačena k vymezení. 
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Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření byl uveden do souladu 
s požadavky na úpravu hlavního výkresu a textové části.   

 
6.3 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 
  
Vyhodnocení koordinace využívání území, širší vztahy, soulad s politikou 
územního rozvoje ČR a dokumentací vydanou krajem - byly doplněny priority 
Politiky územního rozvoje (PÚR 2008) č. 929 a v části souladu s dokumentací 
vydanou krajem doplněny  prvky, které návrh územního plánu Louny respektuje. 
Údaje o splnění zadání, byla vyjmuta plynofikace městské části Benátky – studie 
prokázala její nereálnost a doplněny požadavky na veřejně prospěšné stavby a 
opatření.  
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení - všechny dílčí odstavce byly upraveny 
podle podmínek stanovených k úpravě textové a grafické části návrhu ÚP Louny.  
Urbanistické řešení - bylo upraveno zdůvodnění urbanistického řešení s ohledem 
na historický vývoj, současné potřeby, demografickou strukturu a budoucí reálný 
vývoj města a jeho místních částí. Tabulka kulturních památek byla doplněna a 
upravena. Jsou uvedeny specifické podmínky využití jednotlivých zastavitelných 
ploch se stručným popisem jejich situování a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu a s odůvodněním záboru ZPF a vymezeny územní rezervy SO R1, ZX 
R3 a BI R4 a rezervy pro koridory vedení VVN 400 kV a zdvojení ropovodu. 
Přírodní a krajinné prostředí - bylo doplněno zdůvodnění přijaté varianty ÚSES a 
opraveny a doplněny prvky nadregionálních  a lokálních ÚSES, které jsou navrženy 
k vymezení. V části protierozní ochrany byl navržen způsob zabezpečení lokalit 
SO.35 a SO.36 Brloh před přívalovými vodami. 
Dopravní řešení - bylo doplněno připojení plochy VP 2 na silnici I/28, okružní 
křižovatka na silnici I/28 s připojovacím pruhem na silnici R7 a připojením do plochy 
SP 1 a doplněno vymezení rezervy pro rozšíření silnice I/28 Louny. 
Bylo doplněno upřesnění směrového vedení silnice II/246 vedené v zářezu zčásti po 
pozemcích města a vyznačeno její pokračování do katastrálního území Černčice.  
Byl doplněn návrh železniční stanice Louny Skalka. 
Vodní hospodářství - byla doplněna podmínka o užívání pozemků sousedících 
s korytem vodního toku za účelem údržby po předchozím projednání s vlastníky 
pozemků pro řeku Ohři v šíři 8 m a pro ostatní toky v šíři 6 m od břehové čáry. 
Energetika a spoje – do textu bylo doplněno schéma přeložky VTL plynu – 2. etapa. 
 
Zdůvodnění vyhodnocení důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území – bylo doplněno vyhodnocení důsledků řešení ve vztahu k závěrům 
rozboru udržitelného rozvoje území z průzkumů a rozborů. 
Vyhodnocení navrženého řešení na ZPF 
Byla upravena tabulková a textová část kapitoly podle podmínek stanovených 
k úpravě textové a grafické části návrhu a rozdělena na nové zastavitelné plochy a 
na plochy, které byly převzaty z předchozí schválené dokumentace, tj. plochy, které 
již byly s orgány ochrany ZPF projednány a odsouhlaseny.  
Plochy BI 4 a ZX3 byly z návrhu vyjmuty a byly vymezeny jako plochy rezerv. 
Byly doplněny plochy OS 3 a 4 pro rozšíření sportovních ploch. 
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6.4 GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  
Koordinační výkres – byla vyznačena izofona hluku od silnice R7, upravena 
legenda ÚSES a vyznačena část NRBK K 21. 
Výkres širších vztahů – byla doplněna legenda a vyznačen NRBK K 21. 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – byl upraven podle pokynů na 
úpravu textu - Vyhodnocení navrženého řešení na ZPF. 
 
 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  
Územní plán vychází z historického vývoje zástavby města a jeho obytné hodnoty. 
Správní území zahrnuje katastry Loun, Brloha a Nečich o celkové výměře 2 413 ha.  
Plocha zastavěného území Loun činí 632,6 ha, Brlohu 19,6 ha a Nečich 15.8 ha. 
Zastavěná plocha řešeného území činí celkem 668 ha.  
 
7.1. DEMOGRAFICKÉ PŘEDPOKLADY 
Obyvatelstvo, bydlení, zaměstnanost - podrobný rozbor demografického vývoje a 
rozvojových předpokladů města Loun a jeho místních částí je obsahem I. etapy – 
průzkumů a rozborů a návrh územního plánu vychází z podmínek a celkové 
koncepce rozvoje města. 
Město Louny vykazovalo do roku 1991 vysoký nárůst počtu obyvatel, od roku 2001 
do roku 2008 došlo k mírnému úbytku obyvatel v důsledku celorepublikového trendu   
přesunu bydlení do příměstských obcí při současném nárůstu mobility obyvatel.  
Základní předpoklady rozvoje – poloha města, krajinné prostředí, územní a 
ekonomický potenciál, dopravní a technická vybavenost města a jeho napojení na 
nadřazené sítě dávají městu předpoklady pro stabilizaci a rozvoj počtu obyvatel. 
Územní plán Louny návrhem zastavitelných ploch zakládá možnosti rozvoje počtu 
obyvatel o 16 – 18 %.   
Bytový fond města a místních částí je relativně mladý a kvalitní s vysokým 
zastoupením bydlení v bytových domech. Zastavitelné plochy navržené územním 
plánem nabízejí především možnosti pro individuální nízkopodlažní bytovou 
výstavbu. Zastavitelné plochy bydlení představují cca 975 bytů v rodinných domech a 
476 bytů v bytových domech.  
Ekonomický rozvoj města založený na využití areálů stávajících podniků, rozvoji nové 
průmyslové zóny Louny jihovýchod a rozvoji služeb v oblasti sekundéru a terciéru 
přináší předpoklady rozvoje pracovních příležitostí a snížení míry nezaměstnanosti. 
Pro stabilizaci zaměstananosti a přírůstek nových pracovních příležitostí navrhuje 
územní plán plochy pro rozvoj výroby a skladování a plochy pro výrobu smíšenou, 
drobnou a služby. 
 
7.2 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Správní území města je v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, rozčleněno na plochy s rozdílným způsobem 
využití v zastavěném a zastavitelném území.  Každá z ploch je definována z hlediska 
převažujícího účelu využití, přípustného, nepřípustného a podmínečně přípustného 
využití. Pro plochy bydlení, občanské vybavenosti a výroby jsou stanoveny další 
specifické regulativy se stanovením podrobnějších podmínek pro výstavbu. 
Pro větší přehlednost a stávající využití plochy občanské vybavenosti dnešních 
služeb pro zdravotnictví, bude plocha O rozdělena na plochu OZ (zdravotní služby) a 
jihozápadní část plochy bude ponechána jako plocha občanské vybavenosti O. 
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V Lounech i v obou místních částech je, v rámci regulativů funkčního využití, uvnitř 
zastavěného stabilizovaného území stanovena možnost další výstavby, přestavby, 
regenerace a eventuálně intenzifikace zastavěného území. 
Přípustnost využití jednotlivých ploch je uvedena v textové části Územního plánu na 
stránkách 19 – 34 a specifické podmínky využití zastavitelných ploch v textové části 
Odůvodnění územního plánu na stránkách 9 – 23. 
 
7.3 PŘÍRODNÍ A KRAJINNÉ PROSTŘEDÍ 
Územní plán respektuje všechny limity v oblasti ochrany přírody, chráněná ložisková 
území, poddolované oblasti, sesuvná území a prvky nadregionálních, regionálních a 
lokálních územních systémů ekologické stability.  
Je respektována veškerá zeleň v území – veřejná zeleň, sídlištní, liniová a vyhrazená 
zeleň hřbitovů, výrobních areálů a zeleň v místních částech. Územním plánem jsou 
respektována území CHKO České středohoří, Přírodního parku Džbán, evropsky 
významné lokality (EVL), významné krajinné prky a památné stromy a strukturní 
zeleň krajiny. 
 
7.4 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
Doprava - zdůvodnění dopravního řešení je součástí Odůvodnění územního plánu 
na stránkách 31 – 44. Silniční síť v území je zastoupena silnicemi I., II. a III. třídy.  
Silnice I/7 je územním plánem vymezena pro zkapacitnění na čtyřpruh a zařazení do 
kategorie rychlostních tahů R7 při zachování všech tří mimoúrovňových křižovatek, 
Louny západ MÚK se silnicí I/28, Louny střed MÚK se silnicí II/229 a Louny východ 
MÚK se silnicí III/2469.  
Pro rozšíření silnice I/28 je navržena rezerva a pro silnici II/246 přeložka mimo 
zastavěné území východní části města. Ostatní silniční síť je v území stabilizována a 
nevyžaduje úpravy s územním dopadem. 
Síť místních komunikací je navázána na silniční trasy II. a III. tříd a je doplněna nově 
navrženými komunikacemi, které napojují a zajišťují dopravní obslužnost 
zastavitelných ploch.  
Železniční síť je v území stabilizována a nevyžaduje úpravy s územním dopadem, na 
trati č. 114, 126 je navržen chráněný úrovňový přejezd a železniční zastávka Skalka. 
Územní plán navrhuje parkovací a odstavné plochy  a plochy pro objekty 
hromadných a parkovacích garáží a plochu SP 1 pro parkování kamionů a služby pro 
motoristy. 
Rozšíření pěší dopravy je navrženo v rámci zastavitelných ploch a pro turistickou a 
cyklistickou dopravu jsou vymezeny nové trasy pro cyklistiku – nadregionální 
cyklostezka Ohře a lokální cyklotrasy. 
 
Vodní hospodářství – koncepce vodovodního hospodářství města a místních částí 
navazuje na systém kapacitních vodovodních a kanalizačních řadů v území a dále ho 
rozvíjí do nových zastavitelných ploch. Návrh nevyvolává nutnost rozšíření kapacity 
stávajících vodních zdrojů ani rozšíření kapacity ČOV Louny. V místních částech 
Brloh a Nečichy je navrženo individuální čištění odpadních vod podle 
hydrogeologických podmínek podloží zastavěných a zastavitelných ploch. 
 
Energetika a spoje – energetická koncepce města a místních částí je založena na 
dostupnosti elektřiny a ve městě i na zemním plynu a možnosti využití sluneční 
energie pro ohřev teplé užitkové vody a výroby pro výrobu elektrické energie pomocí 
fotovoltaických panelů umístěných na střechách objektů. Komplexní využití 
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zastavitelných ploch je podmíněno přeložkami elektrického vedení 110 kV  a VTL 
plynovodu DN 300. Koridory pro přeložky jsou navrženy jako veřejně prospěšné 
stavby.  
 
8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo 
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
Územní plán Loun je zaměřen převážně na rozvoj funkce bydlení, nesnižuje 
podmínky pro příznivé životní prostředí a nevytváří možné hrozby v území. Územní 
plán nabízí podmínky pro stabilizaci obyvatel a vytváří podmínky pro hospodářský 
rozvoj města a místních částí 
Krajský úřad Ústeckého kraje – odbor životního prostředí nevyžadoval posouzení 
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí viz stanovisko k zadání ÚP 
Louny ze dne 18.8.2008 čj. 2194/08/ZPZ-SEA.  
 
9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území  a  vyhodnocení  potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 
Územní plán respektuje zemědělský a přírodní potenciál území a nové rozvojové 
plochy navrhuje jako pokračování stávající zástavby. Základní limity, které vymezují 
rozvojové možnosti města jsou na severu řeka Ohře se svým inundačním územím a 
na jihu koridor silnice R7. Část rozvojových ploch je převzata ze schválených 
dokumentací, z ÚPN SÚ Louny a jeho změn. 
Schválené lokality z předchozí územně plánovací dokumentace jsou plochy bydlení 
BI 1a, BI 1b BI 2 , BI 5, BI 6, BI 7, BI 11, BI 13 – 32,4 ha,   plochy výroby VP 1, VP 2, 
VP 3, VP 4, VD 1, VD 3 a VD 4 – 44,5 ha a plochy smíšené výrobní SP 1 – 8,6 ha. 
Schvalovacím procesem bylo pro rozvoj města odsouhlaseno celkem 85,5 ha 
zemědělské půdy (ZPF), tj. 53,01 % z celkového rozsahu zastavitelných ploch 
řešených novým územním plánem, kterým je navržena celková výměra 194,8 ha. 
 
  
10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond  (ZPF) a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) 
Do územního plánu Loun byly zapracovány požadavky na nové rozvojové  plochy a 
plochy územních rezerv, které byly ve sváleném ÚPN SÚ Louny vymezeny jako 
rozvojové plochy po návrhovém období. Konečný návrh územního plánu Loun byl 
upraven na základě výsledků projednání konceptu územního plánu a Pokynů pro 
zpracování návrhu ÚP. 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je zpracováno 
v souladu s Přílohou č. 3 prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., zákona o ochraně ZPF 
č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Celková výměra rozvojových ploch: 194,8159 ha

Nezemědělské plochy :  33,4255 ha

Výměra ZPF v rozvojových plochách : 161,3903 ha

ZPF uvnitř zastavěného území: 13,3351 ha
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ZPF vně zastavěného území: 148,0552 ha

Výměra půd v I. tř. ochrany 20,1599 ha

Výměra půd ve II.tř. ochrany 41,2438 ha

 
K zástavbě je navržena  převážně orná půda –  82,84 % ploch záboru ZPF. 
Na zastavitelných plochách se nenalézá žádné zařízení sloužící zemědělské 
prvovýrobě, nebyly na nich realizovány žádné zúrodňovací investice a nejsou jimi 
dotčeny stávající zemědělské komunikace. V grafické příloze a textové části jsou 
uvedeny údaje o kvalitě zemědělského půdního fondu vyplývající z BPEJ, o třídách 
ochrany zemědělské půdy a možnostech její zastavitelnosti. Zábor neovlivní 
hydrologické ani odtokové poměry v území. Plochy pro prvky ÚSES k založení 
nejsou v záborech uváděny.  
Návrhem územního plánu  nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Územní plán zachovává veškeré plochy s protierozní funkcí a doporučuje provádění 
takových zásahů do ploch ZPF, které retenční schopnost území nenaruší. V rámci 
projektů pozemkových úprav bude požadováno vyhodnocení protierozních poměrů a 
navržení technických opatření proti vodní erozi na ZPF. 
 
11. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
11.1 Rozhodnutí o námitkách podaných ke konceptu ÚP podle § 48 odst. 2 
stavebního zákona a jejich odůvodnění. 
1) Paní Hana Vaicová (22.4.2009) 
Citace: „ Žádám o zařazení pozemku č. 134/2 v k.ú. Brloh do rozvojové plochy pro 
rekreační využití“ 
Návrh na rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění:   Pozemek č. 134/2 v k.ú. Brloh navazuje na rekreační 
území Smolnické rekreační lokality, v konceptu bude vymezen jako plocha zahrad 
podmínečně zastavitelná. 
 
2) Pan Václav Hajný (12.6.2009) 
Citace: „Nesouhlasím s výstavbou rybníku „Zdeněk“ na mém pozemku, pozemky 
jsou v užívání ZD Podlesí Ročov pro pěstování chmele, jde o kvalitní ZPF…“ 
Návrh na rozhodnutí :  Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění:   Návrh a rozsah vodní plochy „Zdeněk“, WT 1 bude 
upraven a  zdůvodněn podle studie proveditelnosti zpracované panem DOC Ing. 
Karel Vránou  CSc. 
 
3) AGRO LIPNO s.r.o. (10.6.2009) 
Citace: „Žádost o zařazení pozemků č.p. 3260/3, 4, 5, 8, 39, 3276/63, 64 a 63 
v lokalitě Zahradní město do pozemků určených pro bydlení.“ 
Návrh na rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění:   Plochy pozemků budou zahrnuty do ploch BI – Zahradní 
město, možnost zástavby pozemků bude prověřena územním rozhodnutím. 
 
 
 



 40

4) Paní Helena Shoonerová – Schmausová (22.6.2009) 
Citace: „Nesouhlasíme s průběhem biokoridoru Skalka prostředkem mého pozemku, 
souhlasím, pokud je to nevyhnutelně nutné s jeho průběhem po západní hranici 
mého pozemku“. 
Návrh na rozhodnutí:  Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění:   Trasa biokoridoru Skalka (LK 18-21) je vedena dle 
územní studie, která byla podkladem pro návrh územního plánu a je vedena mezi 
budoucími pozemky  (ploty) rodinných domů. Pozemky navržené na západní straně 
budou přístupné ze stávající ulice Líšťanské a pozemky východní z plánované ulice, 
která bude napojena do ulice Přemyslovců. Výhodnost řešení byla paní Shoonerové 
vysvětlena písemně. 
  
11.2 Rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu ÚP podle § 52 odst. 2 a 3 
stavebního zákona a jejich odůvodnění 
 
1) Ing. Václav Brož, Ve Střešovičkách 19, 169 00 Praha 6 - námitka z  5.8.2010 
Citace:  „Opakovaný zásadní nesouhlas s vyznačením parcely č. 297 v k.ú. 
Brloh v návrhu ÚP Louny pro zřízení rybníka. Jedná se o chmelnice a parcely 
nejvyšší bonitní třídy, doporučeně zřízení rybníku na méně bonitních třídách …“. 
Návrh na rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění:   Pozemek č. 297 v k.ú. Brloh a další pozemky v okolí jsou 
navrženy zřízení vodní nádrže W T1 jako krajinotvorného prvku. Pozemky jsou 
klasifikovány jako orná půda I. třídy ochrany, bonitně nejcennější půdy. Jako půdu 
vysoce chráněnou ji lze odnímat pouze výjimečně. V území se nachází regionální 
biocentrum RC 1799 „Brloh“ a lokální biokoridor  LK 40. Oba tyto prvky územního 
systému ekologické stability v území dostatečně zabezpečují oblast ochrany přírody, 
ve smyslu odůvodnění bude územní plán upraven.  
 
2) Paní Dagmar Worschová, Ocelíkova 672/1, Praha 4 – námitka z 10.8.2010 
Citace: „Jako zastupující osoba klientů pana Milana Blovského a Jarmily 
Švarcové, vlastníků pozemků č. p. 322/1 a 324/4 v k.ú. Brloh vyjadřuje nesouhlas 
s využitím výše uvedených pozemků v návrhu územního plánu Louny…“ 
Návrh na rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění:   Pozemky č. 322/1 a 324/4 v k.ú. Brloh jsou navrženy pro 
zřízení vodní nádrže W T1. Vyhodnocení námitky je obdobné jako u námitky 1). 
 
3) Pan Miloslav Chýle, Husova 2520, Louny - námitka z 10.8.2010 
Citace:  „Nesouhlas s vybudováním vodní nádrže WT2 v katastru obce Brloh. 
Nesouhlasí jako vlastník parcely č. 90/1, kterou spolu s usedlostí čp. 7 zakoupil za 
účelem hospodaření….“ 
Návrh na rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění:   Pozemek č. 90/1 v k.ú. Brloh a další pozemky v okolí jsou 
navrženy pro stavbu vodní nádrže WT2. Studie proveditelnosti prokázala nepříznivé 
půdní poměry – po celé ploše v hloubce 1,6 – 1,7 pod úrovní terénu jsou silně 
propustné štěrkopísky, nad nimi vrstva bahna a písčitojílovitá zemina. Bez těsnících 
prvků by nebylo možno vodu v nádrži udržet. Z důvodů problematických  podmínek a 
tím i vysokých stavebních nákladů na zřízení nádrže bylo námitce vyhověno. Ve 
smyslu odůvodnění bude územní plán upraven. 
4) Pan Pavel Krabec Chelčického 1170, Louny - námitka z 10.8.2010 
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Citace:  „Nesouhlas s vybudováním vodní nádrže WT2 v katastru obce Brloh. 
Nesouhlasí jako vlastník parcel č. 75/2, 75/4 a 75/5, které spolu s usedlostí čp. 12 
zakoupil za účelem hospodaření….“ 
Návrh na rozhodnutí:  Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění:   Pozemky č. 75/2, 75/4 a 75/5 v k.ú. Brloh jsou navrženy 
pro stavbu vodní nádrže WT2. K vyřízení námitky se vztahují stejné podmínky 
odůvodnění jako k námitce 3). 
 
5) Ing. Stanislava Ševčíková, Smetanova 352, 440 01 Louny - námitka z 
16.8.2010 
Citace:  „Jako vlastník p.č. 324/11, 325/1, 368/6 a 388/15 v k.ú. Brloh 
nesouhlasí s vybudováním záchytného příkopu povrchových vod. Domnívá se, že 
vybudování nové vodní nádrže, ke které je příkop sveden, nebude mít žádný přínos 
pro obec. Bylo by vhodné obnovit původní vodní díla v oblasti Brloh“. 
Návrh na rozhodnutí :  Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění:   Námitka je nepřesně formulována, záchytný příkop 
povrchových vod navržený nad plochou SO.35 je v části, kde prochází volným 
terénem otevřený a v části, kde prochází zastavěným územím je zatrubněný. 
Zatrubněná část kříží silnici III. třídy Brloh – Cítoliby a pozemky ve vlastnictví paní 
Ing. Ševčíkové 388/15 a 325/1 a následně je zaústěn do Smolnického potoka. 
Záchytný příkop na plánovanou vodní nádrž  nenavazuje. Obnovení a realizace 
původních vodních děl v k.ú. Brloh je otázka zpracování podrobné projektové 
dokumentace a následně jejich povolení podle platných právních postupů. V souladu 
s § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území umísťovat stavby mimo 
jiné i pro vodní hospodářství, takže případná realizace obnovy původních vodních děl 
v katastrálním území Brloh může být provedena i když není zakreslena v územním 
plánu. 
 
6) Pan Jaroslav Bouda, Fügnerova 1004, 440 01 Louny - námitka z 23.7.2010 
Citace:  „Potvrzení připomínek z 9.4.2010 a žádost brát tyto připomínky jako 
námitky proti návrhu územního plánu. Žádost o posunutí mateřské školky do 
ochranného pásma el. vedení, zmenšení parcel pro výstavbu rodinných domků a 
zúžení zeleně při železniční tratí ČD dle přiloženého nákresu zakresleného do 
územní studie pro plochu BI 3“. 
Návrh na rozhodnutí :  Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění:   Plánovaná stavba občanské vybavenosti O 31 je 
situována v kontaktu se zastavitelnými plochami BI 3a a Z 3. Posunutím plochy 
severním směrem do ochranného pásma nadřazených sítí nedojde k jejímu 
znehodnocení. Příprava realizace výstavby rodinných domů na nových 
zastavitelných plochách BI 3a a BI 3b naváže na plochy, které jsou v současné době 
v lokalitě Skalka realizovány. Vymezení plochy O 31 bude upraveno v grafické části 
územního plánu a odůvodnění. Velikosti pozemků rodinných domků je podrobnost 
nad rámec územního plánu. Rozdělení pozemků bude podkladem pro územní řízení. 
Ve smyslu odůvodnění bude územní plán upraven. 
  
7) Pan Ladislav Titlbach, Přemyslovců 2024, 440 01 Louny - námitka z 13.7.2010 
Citace:  „Žádost o zahrnutí pozemku č. 3408/64 do rozvojových ploch. Důvodem 
je výstavba rodinného domu. Přístupová cesta bude vedena po pozemcích č. 
3408/12, 3408/6 a 3408/52 ve vlastnictví Harmonika s.r.o.“. 
Návrh na rozhodnutí :  Námitce se vyhovuje 
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Odůvodnění:   Pozemek č. 3408/64 sousedí se zastavěným územím a 
v těsném sousedství se nachází zastavitelná plocha BI 5. K námitce uplatnil své 
stanovisko dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu – MÚ Louny – 
odbor ŽP s doporučením námitce vyhovět. 
V území je navržena okružní křižovatka pro připojení stávajících a plánovaných ulic. 
Pořizovatel doporučuje plochu BI 5 rozšířit, zahrnout do ní pozemek č.p. 3408/64 
včetně plochy pro koridor plánované připojovací komunikaci do okružní křižovatky 
v kategorii „C“ s parametry 14,5/11/50. Ve smyslu odůvodnění bude územní plán 
upraven. 
 
8) Ing. Ivana Hádková, Kosmonautů 2276, 440 01 Louny - námitka z 16.8.2010 
Citace:  „Jako spoluvlastník pozemku č.p. 3088/2 v k.ú. Louny nesouhlasí 
s vedením biokoridoru po pozemku s výhledem výstavby rodinného domu.“ 
Návrh na rozhodnutí :  Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění:   Pozemek č. 3088/2 v k.ú. Louny je součástí zastavěného 
území a byl nesprávně uveden v tabulce dotčených pozemků pro veřejně prospěšná 
opatření systému ekologické stability – str. 20.  Navržený lokální biokoridor Skalka 
LK 21-18 prochází po hranici vně pozemku. 
 
9) Paní Drahomíra Tattermuschová, Brloh čp. 34 - námitka z 16.8.2010 
Citace :  „Nesouhlas s vybudováním vodní nádrže WT2 v katastru obce Brloh. 
Nesouhlasí jako vlastník parcely č. 90/28, kterou využívá jako pastvinu“. 
Návrh na rozhodnutí :  Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění :   Pozemek č. 90/28 v k.ú. Brloh a další pozemky 
v okolí jsou navrženy pro stavbu vodní nádrže WT2. K vyřízení námitky se vztahují 
stejné podmínky odůvodnění jako k námitce 3). 
 
10) Paní Hana Elsnicová, jednatel EKOPÍSKY - námitka z 16.8.2010 
Citace:  „Žádost o možnost realizovat GEOPARK jako naučnou stezku na 
pozemcích firmy EKOPÍSKY v k.ú. Nečichy. 
Návrh na rozhodnutí :  Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění:   K podané námitce uplatnil své stanovisko dotčený orgán 
ochrany přírody – Správa CHKO České středohoří s nesouhlasem zařadit plochu O4 
v k.ú. Nečichy do ÚP Loun pro zřízení geologické expozice v přírodě. Důvody 
uvedené ve stanovisku dotčeného orgánu k námitce jsou především v obnově 
předmětného území se zahlazenými následky po těžbě písků a výskyt organismů 
vázaných na specifický biotop vytvořený v bývalé pískovně. Dalším důvodem je 
značná vzdálenost plánovaného GEOPARKU od zastavěného území, jeho 
nepřístupnost veřejnou cestou, neexistence parkoviště a technického zázemí pro 
návštěvníky. Plocha GEOPARKU nebude v územním plánu vymezena. 
 
 
12.  Vyhodnocení připomínek  
12.1  Vyhodnocení připomínek podaných ke konceptu podle § 48 odst. 2 
stavebního zákona ze strany veřejnosti 
1) ZD PODLESÍ ROČOV, ing Pázler, pan Fric (8.6.2009) 
Citace: „Nesouhlas s vodní plochou „Rybník Zdeněk“, situovanou na 
nejkvalitnějších půdách    vhodných pro pěstování chmele…“.  
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Připomínce se nevyhovuje. Návrh vodní plochy „Zdeněk“, WT 1 byl vymezen 
na základě záměru zprovoznit bývalý dolní mlýn v Brlohu. Návrh a rozsah vodní 
plochy bude upraven a zdůvodněn podle studie proveditelnosti zpracované panem 
DOC Ing. Karel Vránou  CSc. 

      
2) MVDr.MILOŠ ŠVESTKA, občan Brlohu (12.6.2009) 
Citace: „Upozornění na srážkové vody z polí, které ohrožují navržené 
zastavitelné plochy SO 35 a SO 36 pro bydlení v k.ú. Brloh“.  

Připomínce se vyhovuje. Územní plán navrhne opatření pro zabezpečení 
ploch SO.35 a SO.36 před přívalovými vodami a upraví jejich rozsah, připomínce se 
vyhovuje.  
„Upozornění na neodborný zásah města do stávající polní cesty a svedení 
přívalových dešťových vod na soukromé pozemky, místo do stávající rokle, 
upozornění na neplnění funkce stávající požární nádrže“. 

DTTO vyhodnocení předchozí připomínky. 
„Upozornění na nevhodnost investice a zřízení „Rybníku Zdeněk“ na polích s nejlepší 
kvalitou ZPF, na úkor vybudování splaškové kanalizace obce Brloh…“.  

Připomínce se nevyhovuje. Návrh a rozsah vodní plochy WT 1 bude upraven 
a zdůvodněn podle studie proveditelnosti, která posoudí realizovatelnost další 
doporučené plochy WT 2 na horním toku Smolnického potoka. Koncepce 
odkanalizování Brloha je navržena na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Loun 
pomocí domovních čistíren odpadních vod. Územní plán Louny navrhne způsob 
likvidace splaškových vod v souladu s legislativou. 

 
3) OSADNÍ VÝBOR BRLOH, p. CHALUPSKÝ (15.6.2009) 
Citace: „Nesouhlas s umístěním rekreačního rybníka pod Brložským mlýnem 
na orné půdě s nejvyšší kvalitou, navrhují zvážit jinou lokalitu....“.  

Připomínce se vyhovuje. Návrh a rozsah vodní plochy WT 1 bude upraven a 
zdůvodněn podle studie proveditelnosti, která posoudí realizovatelnost další 
doporučené plochy WT 2 na horním toku Smolnického potoka.  
 
4) Ing. arch. KAREL CHLOUBA (17.6.2009) 
Citace:  „Upozornění na předimenzované rozvojové plochy bydlení, doporučuje 
zrušit zastavitelná území na plochách v 1. třídě ochrany a na plochách ve 2. třídě  
ochrany stavět až v poslední etapě...“.  

Připomínce se nevyhovuje. Návrh ÚP bude respektovat stanovisko orgánu 
dotčeného  z hlediska ochrany ZPF ( KÚ ÚK – odboru ŽP, ZPF, MÚ Louny – odboru 
ŽP,ZPF).  
„Proč byl zpracován koncept – jaké varianty se řešily?“  

Konceptem byly řešeny varianty vedení biokoridorů územního systému 
ekologické   stability místního významu.  
„Navrhnout plochy zeleně – parky jako nezastavitelné území v patřičném rozsahu  a 
docházkové vzdálenosti od bytové zástavby obytných domů…“    

Připomínce se vyhovuje. V plochách obytných a smíšených obytných budou 
stanoveny plochy pro veřejná  prostranství a    veřejnou zeleň v rozsahu 1000 m2/ha 
řešené plochy.  
„ÚSES vymezit jako samostatnou funkční plochu…“  

Připomínce se vyhovuje.  
„Vyznačit izofonu od R7 pro limitní odstup bytové zástavby…“  

Připomínce se vyhovuje. 
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„Vymezit konkrétně plochy pro vícepodlažní bytovou výstavbu s ohledem na 
ekonomiku výstavby a prostorovou kompozici města….“. 

Připomínce se vyhovuje, pro plochy BI 3, BI R4 a SO 21 jsou zpracovány  
územní studie, které stanovují detailní řešení ploch včetně návrhu na umístění domů 
hromadného bydlení. 
„Vymezit území pro zpracování regulačního plánu a stanovit regulativy památkové 
ochrany MPZ Louny..“.  

Připomínce se nevyhovuje Regulační plán nebude zpracován, podmínky 
ochrany MPZ jsou stanoveny  podmínkami pro SO 1 plochy smíšené v centrální 
zóně. 
„Nečichy, doporučení pro umístění lokality SO 33 jižně, návazně na zastavěné 
území..“.  

Připomínce  se nevyhovuje plocha SO 33 je vymezena na žádost vlastníka 
pozemku, je dopravně napojena na komunikaci a inženýrské sítě. 
„Brloh, upozornění na zábor nejkvalitnějších půd pro rybník Zdeněk a SO 35…“.  

Připomínce  se nevyhovuje rozsah obou  lokality bude upraven a  zdůvodněno 
jejich zařazení do ÚP, pro rybník bude zpracována studie proveditelnosti. 
 

6) Ing. JAN KERNER, starosta města Louny (15.6.2009) 
Citace: „Rozdělit území SO 21, BI 3 a BI 4 na menší segmenty (cca 3-6) a 
podmínit zástavbu v nich zpracováním územních studií…“.  

Připomínce  se vyhovuje, návrh ploch pro dopravu, technickou infrastrukturu, 
veřejná prostranství a občanskou vybavenost bude převzat z územních studií pro 
plochy BI 3 a SO 21 s podmínkou realizace zástavby ploch postupně od 
zastavěného území města. 
„Pro přeložku VVN vytvořit jednoznačnou územní rezervu po celé délce 
jeho vedení na katastru Loun…“.  

Připomínce  se vyhovuje, stavba přeložky je v ÚP  vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba. 
 „Území podél silnice R7 – plochy ZX 2 a ZX 3 navrhnout v proměnné šířce 
s ohledem na terénní konfiguraci (zářez, násep) s ohledem na zatížení území 
hlukem, prachem a pod…“.  

Připomínce  se vyhovuje, podél silnice R7 bude vyznačena izofona hluku, 
vymezeno území zatížené hlukem  a navrženo  opatření k ochraně plánované bytové 
výstavby. 
„V grafické a textové části vyznačit mimoúrovňové křížení cyklostezky 
Ohře se silnicí I/28…“.  

Připomínce se vyhovuje. 
„Podél silnice I/28 vymezit územní rezervu pro rozšíření na 4pruh..“. 

Připomínce se vyhovuje. . 
„Síť místních komunikací - jasně specifikovat (očíslováním) a doplnit síť nových 
místních komunikací v rozvojových plochách BI 3, 4 a SO 21 se stanovením jejich 
polohy a funkčního zatřídění, šířkového uspořádání a návrhové rychlosti (doplnit 
chybějící odbočky - severní odbočení z prodloužení Tomanovy ulice, prodloužení 
ulice U Zastávky a jižní odbočky, vyznačit dopravní vstupy z ulice Na Horizontu, do 
ploch bydlení a komerčního využití, napojit plochu VP 2 z okružní křižovatky na silnici 
I/28, a vymezení všech nových komunikací do seznamu veřejně prospěšných 
staveb..“).  

Připomínce se vyhovuje, dopravní řešení ploch BI 3 a SO 21 bude převzato 
z územní studie, plocha BI R4 bude vymezena jako rezerva.  U ostatních rozvojových 
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ploch bude stanovena třída komunikace. Nově navržené dopravní stavby budou 
zařazeny do  veřejně prospěšných staveb. 
„Zvážit 2 varianty VTL plynu s pohledu vysokých investic – vymístění z plochy BI 3 a 
v případě ponechání v území BI 3 jeho omezení pro realizaci výstavby…“.  

Připomínce lze vyhovět částečně, koncepce velké přeložky VTL plynovodu 
300 bude    návrhem ÚP převzata s úpravou vedení trasy přeložky VTL Zeměšskou 
ulicí a jejím  napojením do plánovanou regulační stanici plynu  pro plochu BI 1. 
 „Podmínku pro plochy pro fotovoltaické elektrárny pouze na střechách budov 
zakotvit do textové části ÚP..“.  

Připomínce se vyhovuje.   
„Podmínit likvidaci dešťových vod především zasakováním jak ze staveb, tak 
z veřejných prostranství..“.  

Připomínce se vyhovuje. 
„V souvislosti s vybudováním „Rybníku Zdeněk“ navrhnout obnovení 
náhonu ze Smolnického potoka k bývalému mlýnu Brloh a umožnit tak jeho 
zprovoznění…“.  

Připomínce  se vyhovuje, řešení bude součástí studie proveditelnosti vodních 
ploch. 

 
 

12.2  Vyhodnocení připomínek ze strany veřejnosti k návrhu ÚP podle § 52 
odst.3 stavebního zákona  
1) Osadní výbor Brloh, Květoslav Chalupský (15.6.2010) 
Citace: „Vodní nádrž na lukách – na p.č. 90/23 se nachází stará ekologická 
zátěž po STS Žatec a ACHP Louny a do strouhy ústily přepady ze septiků a kalových 
jímek přes 30 let….“ 
„Vodní nádrž Pod hájem – všechny dotčené parcely jsou I. bonitní třídy, chmelnice 
….“. 

Připomínkám se vyhovuje a platí pro ně obdobné vyhodnocení námitky 1) a je 
obdobné jako u námitky 1) a 3) z oddílu 11.2 
„Stavební zóna pod Brlohem, u kovárny č.p. 46 – půda I. bonitní třídy, ohrožení 
přívalovými dešti z polí od Líšťan, plochu nezastavovat, obnovit původní cesty, které 
sváděly vodu do rokle u cesty od mlýna na Nový hrad, která působila jako retenční 
nádrž…“. 

Připomínce se nevyhovuje, zastavitelná plocha byla zmenšena a je navržena 
její ochrana před přívalovými dešti otevřeným a částečně zatrubněným příkopem, 
který je sveden do Smolnického potoka  
„Stavební zóna nad Brlohem na Rybkovic poli – zónu zmenšit a vybudovat strouhu 
s valem na zachycení přívalových vod z polí nad Lipovkou…“. 

Připomínce se vyhovuje, zastavitelná plocha byla zmenšena a je rovněž 
navržena její ochrana před přívalovými dešti otavřeným a částečně zatrubněným 
potokem svedeným do Smolnického potoka. 
„Obnovit stará vodní díla, požární nádrž z 1965-66, přítok do náhonu Brložského 
mlýna…“. 

Připomínce nelze vyhovět - Obnovení původních vodních  děl v k.ú. Brloh lze 
realizovat na základě podrobné projektové dokumentace a následně podle  platných 
právních postupů – oprava požární nádrže, obnova přítoku na náhon Brložského 
mlýna. 
„Investiční prostředky plánované na vybudování vodních ploch využít pro 
odkanalizování obce a zvýšit hygienickou úroveň obce…“  
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Připomínce se vyhovuje částečně, vodní nádrže nebudou realizovány, 
odkanalizování obce je řešeno individuálním způsobem, který je závislý na 
hydrogeologickém podloží pozemků stávajících staveb a pozemků pro výstavbu. 
 
2) Pan Miroslav Protiva, starosta obce Líšťany (16.8.2010) 
Citace: „Vyznačit napojení lokální cyklostezky z katastru obce Líšťany do k.ú. 
Brloh s využitím polní cesty“. 

Připomínce se vyhovuje, lokální cyklotrasa Líšťany-Brloh bude vyznačena. 
 
3) BON EQUI CLUB, předsedkyně JK Veronika Vernerová (13.8.2010) 
Citace: „Žádost o vymezení plochy na jižní straně od areálu klubu v šířce 50-80 
m po celé délce pro rozvoj a posunout hranici obytné zóny jižním směrem.  

Připomínce se vyhovuje, jižně od areálu klubu je vymezena plocha OS 5 
podmínečně vhodná pro zástavbu na základě splnění podmínek vodohospodářského 
orgánu a správce toku, Povodí Ohře. 
 
13.  Grafická část odůvodnění (přílohy)  
  
IIa)  koordinační výkres        1 : 10 000 
IIb) výkres širších vztahů       1 : 50 000 
IIc) výkres předpokládaných důsledků na půdní fond  1:  5 000 
 
 
Poučení 
Proti Územnímu plánu Loun vydanému opatřením obecné povahy nelze dle 
ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu v platném znění, podat opravný prostředek. 
V souladu s § 174 odst.2  správního řádu lze soulad opatření obecné povahy 
s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. 
Do opatření obecné  povahy a jeho odůvodnění, může každý nahlédnout na 
Městském úřadu Louny - odboru rozvoje města a Stavebním úřadu Louny, úřadu 
územního plánování. 
 
Účinnost:  
Opatření obecné povahy nabývá dle ust. §173 odst.1 správního řádu účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
                                                                                                                
 
V Lounech  dne 20.9.2010                                              
    
 
 
 
 
             Ing. Jan Kerner            Mgr. Jan Čermák  
         Starosta města  Louny                                       místostarosta města Louny   
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Louny ve 
městě Louny a místních částech Brloh a Nečichy po dobu 15 dnů. Poté je třeba 
potvrzené oznámení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu 
Louny, stavebnímu úřadu. 
 
 
Vyvěšeno dne ………………               Sejmuto dne………………….. 
 
 

Podpis, razítko……………… 
 
                                                                                 

Příloha, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy:  
 
Územní plán Louny - textová a grafická část  
Odůvodnění územního plánu Louny – textová a grafická část  
Územní plán Louny bude uložen na Městského úřadu Louny – stavebním úřadu 
(úřad územního plánování,oddělení územního plánu), stavebním úřadu (oddělení 
stavebního řádu), Městském úřadu Louny - odboru rozvoje města a na Krajském 
úřadu Ústeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záznam o účinnosti územního plánu Louny 
a)  Územní plánu vydal: Zastupitelstvo města Louny 
b)  Číslo jednací Usnesení č.: 
Datum vydání územního plánu: Ze dne: 20.9.2010 
Datum nabytí účinnosti  územního 
plánu 

Ze dne: 

c)  jméno a příjmení, funkce a podpis 
oprávněné úřední osoby pořizovatele: 

otisk úředního razítka 
 

 

Ing. Jiří Janíček, vedoucí stavebního 
úřadu Městského úřadu Louny, Úřadu 
územního plánování 
 

 


