Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje - textová část



Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR ÚK

ZÚR ÚK vymezují jako VPS koridor označený E5, pro smyčku vedení VVN 110 kV do
TR Ústí n.L. - Střekov, koridor zahrnuje též plochu pro výstavbu TR Ústí n.L. - Střekov.
Šířka koridoru je stanovena 600 m.

ZÚR ÚK vymezují jako VPS koridor označený E6, pro výstavbu vedení VVN 110 kV TR
Želenice - (TR Babylon). Šířka koridoru je stanovena 600 m.
Pro územní plánování a využívání vymezených ploch a koridorů E1, E2, E3, E4, E5 a E6,
ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:


⇒ v součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a
vymezit v ÚPD dotčených obcí plochy a koridory E1, E2, E3, E4, E5 a E6. Při
zpřesnění vymezení koridorů v ÚPD dotčených obcí respektovat zájmy ochrany
přírody a krajiny.


ZÚR ÚK vymezují jako územní rezervu koridor ER8, pro vedení VVN 110 kV TR
Varnsdorf - TR Nový Bor. V úseku hranice Ústeckého kraje - jižní okraj zástavby Lesné
je koridor stanoven 50m na obě strany od tělesa silnice I/9. V úseku jižní okraj zástavby
Lesné - TR Varnsdorf je šířka koridoru stanovena 600 m.
Pro územní plánování a využívání území koridoru ER8 stanovují ZÚR ÚK tyto úkoly:
⇒ (1) Respektovat územní rezervu koridoru ER8 v ÚPD dotčených obcí, případně na
základě podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených orgánů, zpřesnit a
vymezit koridor jako návrh v ÚPD dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci.
Při zpřesnění vymezení koridorů v ÚPD dotčených obcí respektovat zájmy ochrany
přírody a krajiny.
⇒ (2) V součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na zpřesnění koridoru ER8.
⇒ (3) V úseku jižní okraj zástavby Lesné – TR Varnsdorf prověřovat zpřesnění
koridoru mimo funkční regionální biocentrum 003.

Plochy a koridory pro lokalizaci velkých větrných elektráren, tj. zařízení, jejichž nosný
sloup je vyšší než 35 m


ZÚR ÚK nevymezují na území Ústeckého kraje konkrétní plochy a koridory pro výstavbu
velkých větrných elektráren a staveb souvisejících.

Pro územně plánovací činnost obcí a rozhodování v území stanovují ZÚR ÚK pro plochy a
koridory velkých větrných elektráren a souvisejících staveb tyto úkoly:
⇒ (1) Návrhy na lokalizaci ploch a koridorů pro výstavbu velkých větrných elektráren
a staveb souvisejících, jako specifických zařízení nadmístního významu,
odpovědně posuzovat ve vztahu k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a
krajinného rázu, s ohledem na konkrétní urbanistické, územně technické a
klimatické podmínky.
⇒ (2) Plochy a koridory pro výstavbu velkých větrných elektráren a staveb
souvisejících, nevymezovat v dále uvedených územích:
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území s preferencí ochrany přírody a krajiny

a)
•

velkoplošná zvláště chráněná území (NP a CHKO) a navazující 3km pásmo,

•

maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP, PR, PP) a jejich ochranná
pásma,

•

území přírodních parků (PPk),

•

území s vymezeným ÚSES,

•

pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL),

•

území NATURA 2000 - evropsky významné lokality (EVL), ptačí oblasti (PO),

•

území významných krajinných prvků (VKP).
území s preferovanou funkcí osídlení, rekreace, lázeňství, památková péče

b)
•

území jader městských zón a příměstských oblastí,

•

území v okruhu 3 km od zastavěných území a zastavitelných ploch obcí,

•

území v okruhu 2 km od rozptýlených trvale obydlených nebo rekreačních
objektů,

•

území v okruhu 3 km od rekreačních areálů a hranic areálů lázní,

•

území ochranných pásem památkových objektů a areálů a v okruhu 3 km od
hranic těchto ochranných pásem,

•

území krajinných památkových zón a v okruhu 3 km od jejich hranic,

•

území v pásmu 3 km podél státních hranic ČR/SRN.

Plynárenství


ZÚR ÚK vymezují koridor pro vedení vysokotlakého plynovodu do elektrárny
Počerady. V ZÚR ÚK je koridor vymezen jako územní rezerva PR2. Šířka koridoru
včetně ochranného a bezpečnostního pásma je stanovena 600 m.
Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru PR2 stanovují ZÚR ÚK tyto
úkoly:
⇒ (1) Respektovat územní rezervu koridoru PR2 v ÚPD dotčených obcí, případně na
základě podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených orgánů, zpřesnit a
vymezit koridor jako návrh v ÚPD dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci.
⇒ (2) V součinnosti s dotčenými orgány spolupracovat na zpřesnění koridoru PR2.

4.4.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Zásobování vodou


ZÚR ÚK vymezují koridor pro propojení vodárenské soustavy mezi Teplicemi a Ústím
nad Labem podél silnice I/13. V ZÚR ÚK je koridor vymezen jako VPS V6. Šířka koridoru
je stanovena 200 m.
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