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0. Úvod 

Předkládané vyhodnocení vlivů územního plánu Spořice je zpracované podle přílohy stavebního 

zákona 183/2006 Sb., na základě požadavku [2] odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, který je „příslušným úřadem“ podle § 22, písm. b) zákona 100/2001 Sb., a který 

na základě provedeného „zjišťovacího řízení“ stanovil nutnost posouzení návrhu územního plánu 

z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Důvodem tohoto požadavku je vymezení ploch s potenciálním předpokladem umístění záměrů, které 

podléhají posouzení ve smyslu zákona a mohou způsobit negativní zásah do životního prostředí, 

ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability území a udržitelného rozvoje území.  Vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí má být zpracované komplexně pro celý územní plán se 

zaměřením na vlivy navrhovaných záměrů na poměry v dotčené oblasti s ohledem na možnost 

celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí a možné ovlivnění zdraví obyvatelstva.   

Na základě stanoviska [2] se vyhodnocení vlivů v první řadě zaměřuje na vymezená nová zastavitelná 

území a přestavbové lokality s funkčním využitím vytvářejícím z hlediska kapacity a charakteru rámec k 

umístění záměrů podléhajících posouzení ve smyslu přílohy 1. z.100/2001 Sb., v platném znění: 

 VD – drobná výroba a výrobní služby 

 V – plocha výroby a skladování 

 DS -  silniční doprava 

 SV – plocha smíšená obytná venkovská 

Do posouzení byly dále zahrnuty plošně významnější zastavitelné plochy pro bydlení (BV, BI) , které by 

potenciálně mohli mít vliv na krajinný ráz a snížení ekologické stability krajiny. Tyto plochy jsou 

vyhodnoceny rovněž v souvislosti s blízkostí vedení rychlostní komunikace v plochách DS.  

Lokality s možnostmi ovlivnění charakteristik  životního prostředí:  
 Spořice – sever 

– Z1 BV  

– Z17 DS 

– Z43 DS 

– Z16 DZ 

 Spořice – střed a západ 

– Z14 BI 

– P2 SV 

– Z11 BV 

– Z12 BV 

– Z13 BV 

 

 

 

 

 Spořice – východ 

– Z2 V 

– Z3 VD 

– Z4 SV 

– Z5 V 

– Z6 VD 

– P1 SV 

 Spořice - jih 

– Z7 BV 

– Z8 BV 

– Z9 DS 

– Z10 BV 

 Krbice 

– Z45 SV 

– Z44 DZ 
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1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí 
přijatým na vnitrostátní úrovni. 

Rozbor skutečností z hlediska podmínek územního rozvoje vyplývajících z nadřazených 
územních plánů a stávajícího územního plánu  

Z hlediska PUR 

Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením 
vlády č.929/2009. Ke správnímu území se nepřímo vztahují republikové priority pro zajištění 
udržitelného rozvoje území č. 14, 16, 17, 22 a 23.  

Z hlediska PUR správní území : 

 leží v ose OS 7 (bod č. 58) Ústí nad Labem-Most-Chomutov-Karlovy Vary-Cheb-hranice 
ČR/SRN(-Nürnberg),  

 je v překryvu s koridorem a plochami dopravy republikového významu R7 pro vedení 
komunikace I/7 (bod č. 108), 

 je v překryvu s železničním koridorem ŽD 3 (bod č. 91) Cheb-Karlovy Vary-Chomutov-Most-
Ústí nad Labem,  

 navazuje koridorem R7 na dopravní koridor S7 (bod č. 116) Chomutov-Křimov-Hora 
Svatého Šebestiána-hranice ČR/SRN(Chemnitz) situovaný severně k hranici se SRN,  

 leží v rozvojových oblastech, osách a specifických oblastech republikového významu. 
Severně od Spořic leží specifická oblast SOB 6 Krušné hory.  

Trasy dopravních staveb jsou v ÚP respektovány a jejich jednotlivé koridory jsou zpřesněny. 
Komunikace R7 je v úseku Spořic již  realizována podle schváleného stavebního povolení. 

Z hlediska ÚAP ÚK 

V souladu s čl. 175 využity a zohledněny ÚAP ÚK (první úplná aktualizace ÚAP ÚK zpracovaná v roce 
2011 a projednaná v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 2.11.2011) Jsou respektovány a vymezeny 
záměry podle ÚAP ÚK - c2 - komunikace I/7 v úseku MÚK Lažany-MÚK se silnicí I/13 - v současnosti 
realizováno podle schváleného stavebního povolení, ASA 1 asanační území nadmístního významu 
lomu Libouš, jsou respektovány územně ekologické limity těžby hnědého uhlí, radioreleová trasa, 
radiová stanice, poddolované území, výhradní ložisko těžené, výhradní ložisko ostatní, vodovodní řád 
dálkový, chráněné ložiskové území, vysokotklaký plynovod, cyklotrasa, natura 2000 EVL Černovice. 

Ve Spořicích jsou vymezeny rozvojové plochy pro výrobu a skladování v návaznosti na realizovanou 
dopravní infrastrukturu. 

Z hlediska ZUR ÚK 

Návrh Územního plánu Spořice je v souladu s platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací, 
Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje nabyly 
účinnosti 20.10.2011, byly vydány dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011 a opatřením obecné povahy č.j.:: UPS/412/2010-451 ze 7.9.2011. 

Návrh [1] respektuje veřejně prospěšné stavby, ÚSES a další limity využití území, které jsou tímto 
územním plánem definované. 

Z hlediska ZUR správní území Spořice leží: 

 v rozvojové  oblasti nadmístního významu NOB5 - Chomutovsko, Kadaňsko, pro území 
vyplývají především úkoly územního plánování:  

– (2) podporovat zkvalitnění silničních vazeb,  

– (3) podporovat revitalizaci nedostatečně  využitých areálů,  

– (4) podpořit ochranu životního prostředí v kontaktu s lomem Libouš (původně důl Nástup),  

– (5) kultivovat krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty,  

– (6) usilovat o redukci omezení územního rozvoje vyplývající z vyhlášených DP a CHLÚ, 

 v krajinném celku KC Severočeské nížiny a pánve (13) pro naplňování cílových 
charakteristik krajiny je třeba:  
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– a) respektovat zemědělství jako určující krajinný znak krajinného celku-ovocnářství - v ÚP 
jsou zachovány plochy sadů v severní části na území rozděleném dopravními stavbami,  

– b) napravovat narušení krajinných hodnot způsobených velkoplošným zemědělským 
hospodařením,    

– c) naplňovat a zmírňovat narušení krajiny velkoplošnou těžbou hnědého uhlí - v ÚP je 
respektováno  asanační území ASA 1 lomu Libouš, pro které jsou připraveny rekultivace a 
výstavba velké vodní plochy,   

– d) stabilizovat venkovské osídlení - v ÚP jsou vymezeny plochy pro stabilizaci a další 
rozvoj bydlení,  

– e) uvážlivě rozvíjet výrobní funkce - v UP jsou vymezeny další plochy pro výrobu a 
skladování v návaznosti na průmyslovou zónu Chomutova,  

– f) posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat změnám, které by 
poškozovaly krajinný ráz - v ÚP je chráněna přírodní památka Černovice a oblast 
Panských rybníků, které budou jádrem obnovy krajiny po ukončení těžby hnědého uhlí pro 
obnovu asanovaného území lomu Libouš, 

 v krajinném celku KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14) pro 
kterou vyplývají dílčí kroky naplňování cílových charakteristik:  

– a) prioritně respektovat dílčí přírodní, krajinné a estetické hodnoty obnovující se krajiny,  

– b) respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí ÚEL, stanovené usnesením 
vlády ČR č. 331/1991, č. 444/1991 a č. 1176/2008, jako nepřekročitelné hranice, za nimiž 
nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím,  

– c) postupně realizovat rekultivační a revitalizační opatření v území s ukončenou těžbou 
hnědého uhlí, realizovat cílovou strukturu krajinného celku s výrazným uplatněním nových 
vodních ploch - v ÚP je respektováno asanační území nadmístního významu lomu Libouš 
ASA 1, po ukončení těžby bude zahájena rekultivace území,  

– d) realizovat nápravná opatření směřující k celkové obnově ekologické rovnováhy (ÚSES) 
a vytvoření nové krajinné struktury a  přirozeného vodního režimu - v ÚP jsou 
respektována opatření obnovy vodního režimu, které navážou na rekultivace zahájené po 
ukončení těžby hnědého uhlí, prvky ÚSES navazují na budoucí rekultivované území, 
zatím jsou vymezeny po okraji těžby na ochranných valech a pásech. 

 respektované veřejně prospěšné stavby: 

– c2 - koridor silnice R7 – úsek od hranice okresu Louny/Kladno po křížení se silnicí I/13, 
Chomutov-přeložka JZ obchvatu v úseku  Lažany MÚK -  MÚK se silnicí I/13 – zpřesnění 
koridoru R7. Stavba  je v současnosti již realizována na základě vydaných stavebních 
povolení.  

– e9 - zpřesnění koridoru kapacitní silnice S10, Karlovy Vary-Ostrov – Chomutov -  I/13 
úsek Chomutov, průtah III. stavba-Klášterec nad Ohří – zkapacitnění – šířka koridoru je 
stanovena  200 metrů – týká se území Spořic pouze okrajově. Na území Spořic je již 
realizována křižovatka I/7-I/13. 

– i - železniční trať ČD č. 140 a č. 130, zpřesnění koridoru železniční dopravy ŽD3, koridor 
Cheb - Karlovy Vary – Chomutov – Most - Ústí nad Labem, pro železniční trať č.140, 
č.130 Klášterec nad Ohří - Ústí nad Labem optimalizace, stanovena šířka koridoru  250 
metrů, v rámci ÚP Spořice je koridor upřesněn. 

– ASA 1 - asanačního území nadmístního významu lomu Libouš 

– PKR1 – územní rezerva, zkapacitnění komunikace I/7 Chomutov - hranice ČR/SRN,              
ochranné pásmo 200 metrů, nalézá se až na severní hranici správního území za 
křižovatkou komunikací I/13 a I/7.  Koridor leží již mimo území Spořic. 

 územně ekologické limity těžby hnědého uhlí 

– ÚEL 1 - správní území má překryv s CHLÚ hnědého uhlí, těžební činnost je omezena 
těmito limity 

Z hlediska stávající ÚPD 

Obec Spořice má schválený územní plán z prosince roku 2006, který vešel v platnost ještě před 
nabytím účinnosti aktuálního stavebního zákona z.183/2006 Sb.  

Předkládaný návrh nového územního plánu Spořice  [1] vychází  z aktuálně platného územního plánu 
obce Spořice a zásadní způsobem nemění současnou urbanistickou strukturu obce včetně 
předpokladů jejího dalšího rozvoje. Návrh opět vymezuje již nyní zastavitelné plochy pro dopravní 
stavby republikového významu (I/7, I/13, železniční koridor) a také přebírá některá zastavitelná území 
pro bydlení a drobnou výrobu. Podle podnětů vlastníků pozemků jsou doplněny nové zastavitelné 
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plochy, nebo plochy u nichž pořizovatel obdržel požadavek na změnu. Doplněny jsou aktuální 
požadavky obce a podmínky vyplívající z aktuálního stavu území a požadavků na územní plán ve 
smyslu platné legislativy.   

Vymezené cíle jsou výslednicí potřeb daných stavem území, legislativou, dotčených stran a především 
genezí historického vývoje území. Neprovedení územního plánu by znamenalo omezení možností 
budoucího  rozvoje sídla – rozvoje výstavby, možností čerpání dotací a také by nedošlo k naplnění 
záměrů vlastníků pozemků a koncepčního zabezpečení uplatnění veřejných zájmů. 

 

Rozbor skutečností z hlediska cílů koncepčních materiálů v oblasti životního prostředí 

Přehled tematicky nejbližších nadřazených koncepčních materiálů celostátního významu: 
 Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP) 

 Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR  

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny 
v 21. století (Zdraví 21) 

 Akční program zdraví a životní prostředí ČR 

 Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice 

 Dopravní politika ČR na léta 2005 – 2013 

Přehled tematicky nejbližších nadřazených koncepčních materiálů krajského a regionálních 
významu ve vztahu ke skutečnostem řešeným v územním plánu: 
 Integrovaný krajský program zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (03/2004) (IPZKO 

UK), aktuální znění 

 Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje (IPSE UK) a Krajský program 
snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku Ústeckého kraje 
(PSE TZL SO2 NOx UK) (03/2004) 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) 

Z hlediska nadřazených koncepčních materiálů je koncept ÚP v souladu nebo se dotýká vybraných 
cílů: 

 Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP) 

– Stanovit limity rozvoje území a územních rezerv ve vztahu k ochraně přírodního a 
krajinného prostředí a prosadit je do nástrojů územního plánování. 

– Prosazovat respektování ochrany přírodních nerostných zdrojů při územním plánování. 

– Zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady období sucha zvýšením 
retenční a retardační schopnosti krajiny, zpomalením a vyrovnáním odtoku srážkové 
vody, snížením erosních účinků povrchově odtékající vody a ověřením dostatečnosti 
stávajících vodních zdrojů na překlenutí období sucha. 

– Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky jako jsou např. osamělé stromy, 
zelené pásy podél silnic a cest, zdroje pitné vody, mokřady a drobné vodní nádrže a toky, 
monitorovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

– Respektovat zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, mokřady, ochranná 
pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a potencionálně 
využitelná ložiska nerostných surovin.  

– Začlenit územní systémy ekologické stability do územně plánovací dokumentace. 

– Respektovat ochranu před hlukem. 

 Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR  

– Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a fungování jejich 
základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a 
sociálně přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím 
generacím, a zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost.  

– V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci územního plánování 
podporovat rozvoj přírodní a krajinné infrastruktury včetně posilování retenční schopnosti 
krajiny a prostřednictvím vhodných opatření aktivně chránit cenné části území. 
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– V oblasti územního plánování při pořizování územních plánů, a to jak na úrovni krajů a 
obcí, tak při zpracování Politiky územního rozvoje ČR, dbát na přednostní využívání 
stávajících příp. opuštěných, již dříve využívaných ploch (brownfields) a vymezovat 
Územní systém ekologické stability. 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 

– Udržet obhospodařování stávajících travních porostů, zvláště pak biotopů v rámci 
soustavy Natura 2000. 

– Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesů jako minimální základ pro uplatňování 
potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa. 

– Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky, jakou jsou např. osamělé stromy, 
zelené pásy podél silnic a cest, mokřady a drobné vodní nádrže a toky. 

– Zapojit do územního plánování nové způsoby hodnocení únosnosti a zranitelnosti krajiny 
a ochranu hodnot krajinného rázu. 

Integrovaný krajský program zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (IPZKO UK), aktuální znění 

 Vybrané cíle 

– Snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou platnými imisními limity v 
oblastech, kde jsou tyto limity překračovány (v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší). 

– Snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou cílovými imisními limity v 
oblastech, kde jsou cílové imisní limity překračovány. 

– Udržet podlimitní imisní zátěž v lokalitách, kde nedochází k překračování imisních limitů a 
cílových imisních limitů. 

– Dodržet doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, 
VOC a amoniak. 

 Vybraná opatření 

– Zvýšení plynulosti silniční dopravy a budování obchvatů měst a obcí 

 výstavba obchvatů sídel (nebo částí sídel), případně zkapacitnění existujících 
obchvatových komunikací, 

 řešení bodových problémů, např. napojení části města nebo průmyslové zóny přímo 
na kapacitní komunikace za účelem omezení průjezdu aut přes obec. 

Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje (IPSE UK) 

 Vybrané cíle 

– Dosáhnout doporučených hodnot krajských emisních stropů pro oxid siřičitý (SO2), oxidy 
dusíku (NOx), těkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) stanovených pro Ústecký 
kraj. 

– Omezování emisí těch znečišťujících látek (či jejich prekurzorů), u kterých bylo zjištěno 
nedodržování imisních limitů a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých k 
nedodržování imisních limitů nedochází. 

– Přispět k omezování emisí „skleníkových plynů“, zejména oxidu uhličitého a metanu 
(cestou preference nástrojů a opatření omezujících současně jak emise znečišťujících 
látek, tak emise skleníkových plynů)  

 Vybraná opatření 

– Územní plánování i územní rozhodování musí brát důsledně v potaz imisní situaci 
Ústeckého kraje Pozornost musí dále být zaměřena na takové uspořádání zejména 
liniových dopravních staveb, které vyvede co největší množství silniční dopravy mimo 
hustěji osídlené oblasti a obecně zvýší plynulost silniční dopravy.  

– V územním plánování by mělo být upřednostňováno opětovné využívání již jednou 
využitých ploch (brownfields), které jsou významným zdrojem plošné prašnosti. 

– Podpora výstavby hromadných garáží a souvisejících telematických systémů. 

– Infrastrukturní opatření v oblasti zvyšování plynulosti dopravy.   
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2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném 
vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace. 

Obecná charakteristika správního území obce Spořice 

Správní území obce Spořice se nachází v severozápadní části České republiky, v západní oblasti 
Ústeckého kraje, pod jihovýchodním okrajem pásu Krušných hor, v podkrušnohorské pánevní oblasti. 
Správní území není spojité, je tvořeno katastrálním územím Krbice a Spořice mezi něž jsou vklíněny 
k.ú. Černovice u Chomutova, které náleží do správního obvodu obce Černovice a k.ú. Březno u 
Chomutova ve správě obce Březno. Katastrální území Krbice téměř celou plochou zasahuje do 
dobývacího prostoru povrchového hnědouhelného lomu Libouš (důl Nástup). Původní obec Krbice 
zcela zanikla těžební činností.  

Stávající zástavba Spořic leží mezi dobývacím prostorem lomu Libouš zabírající západní a jižní okraj 
katastrálního území a výrobní jihozápadní okraj Chomutova. Ze západního okraje je zástavba dále 
omezena výrazným koridorem přeložky rychlostní silnice I/7 (R7), v severní části potom koridorem I/13 
s MÚK I/7 / I/13. V současnosti prochází středem zastavěného území Spořic silnice III/00733 , která  
funguje jako obchvat Chomutova pro I/7 a směruje tranzitní dopravu do Spořic.  

První zmínka o obci Spořice pochází z roku 1281. Historické jádro je tvořené kostel sv. Bartoloměje 
obklopené vodním příkopem. Obec se rozvíjela lánovým způsobem podél meandrující říčky Hačky, 
s plužinami vybíhajícími od každé zemědělské usedlosti směrem do krajiny. Za zděným domem a 
dvorem byla obvykle situovaná dřevěná stodola, za ní zahrada a související polnosti. V současnosti 
nemá sídlo žádné hospodářské vazby na okolní krajinu. Osídlení je příměstského vilko-domkářského 
charakteru s různorodou zástavbou o různé podlažnosti a hmotě objektů, s téměř nulovou 
dochovaností původních usedlostí a evidentně souvisí s výrobně-těžebním vývojem pánevní oblasti 
nastartovaným průmyslovou revolucí. Aktuálně mají Spořice charakter rezidenční čtvrtě Chomutova 
kam evidentně spádují z hlediska nabídky pracovních míst a občanské vybavenosti a odkud jsou velmi 
dobře dopravně dostupné.  

 

Obrázek 1. Vymezení správního území obce v základní mapě.. 

Převážnou plochu správního území tvoří povrchový důl, zemědělsky využívané pozemky a lesní 
porosty jsou zde zastoupeny v nízké míře. Plocha lomu Libouš bude po ukončení těžební činnosti 
předmětem rekultivací formou zaplavení. Výsledkem by měla být atraktivní kulturně-přírodní krajina 
s rozlehlou vodní plochou a kvalitní zelení.  
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Nadmořská výška území se v rámci zastavěného území Spořice a předpokládaných nových 
zastavitelných ploch pohybuje v rozmezí od 320 do 390 m.n.m. Uvnitř dolu se dostává do úrovně cca 
200 m n.m. 

Ve správním území žije v současnosti 1 301 obyvatel (ČSU, 1.1.2011). Stav obyvatelstva má přibližně 
od roku 2002 stoupající tendenci. Počet evidovaných obyvatel se aktuálně dostává do úrovně 
historických maxim odpovídajících osmdesátým létům minulého stolení a devadesátým létům 
devatenáctého století. V rámci sledovaného období byl historicky maximální počet evidovaný 
v předválečných čtyřicátých letech minulého stolení (3 467 v roce 1930). V důsledku válečných změn a 
po odsunu německého obyvatelstva klesl stav přibližně o 1 000 obyvatel. Počet obyvatel průběžně 
klesal také v souvislosti s postupující těžbou a s narůstajícím zatížením životního prostředí.     

Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel 1869 – 20011.         

Sídlo/Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1971 1980 1983 1990 

Spořice CELKEM 1239 1427 1676 2230 2980 3294 3467 2311 2193 1492 1280 970 832 

Sídlo/Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 - 

Spořice CELKEM 880 877 897 923 955 1 033 1 048 1 067 1 123 1 167 1 216 1 301 - 

Dopravní systém  

Napříč správním územím, v kontaktu se zastavěným územím a ve směru JV-SZ,  prochází silnice 
III/00733, která přebírá tranzit z I/7 (Praha – Slaný – Louny – Chomutov – hranice se SRN) a je 
obchvatem Chomutova. Tato část má být nahrazena aktuálně budovanou silnicí R7. V severní hranici 
území se na III/00733  napojuje I/13 (Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí n.L. – Děčín – Liberec – 
Frýdlant – Polsko), která prochází ve směru Z-V. Správní území je tedy významně dotčeno tranzitní 
silniční dopravou regionálního až nadregionálního významu. Lokální dopravní obsluhu 
zprostředkovávají místní obslužné komunikace napojené přímo na páteřní III/00733  a I/13, napojení do 
centra Chomutova pro lokální dopravu je umožněnou III/2256.  

Po zprovoznění budované silnice R7, lze očekávat, že průjezd středem Chomutova se výrazným 
způsobem zklidní a dopravní zatížení se přesune k východnímu okraji zastavěného území Spořic, do 
koridoru R7. 

 

Obrázek 2. Dopravní systém Spořic, stávající stav (ŘSD).   
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Intenzity automobilové dopravy se v zájmovém území sledují na profilech silnice I/13, III/00733  a 
III/2256. Dostupné výsledky ze sčítání ŘSD z roku 2010:  

 I/13 

– Z část před MÚK, úsek 4-0510: RPDI = 13 552 VV/24 h 

– V část za MÚK, úsek 4-0517: RPDI = 14 895 VV/24 h 

 III/00733  (I/7) 

– S část, úsek 4-3087: RPDI = 5 922 VV/24 h 

– J část, úsek 4-3080: RPDI = 5 273 VV/24 h 

 III/2256 

– úsek 4-3080: RPDI = 3 796 VV/24 h 

Podle uvedených informací je zřejmé, že správní území Spořic patří mezi dopravně zatížená území. Na 
dopravním zatížení se podílí tranzitní doprava a lokální doprava obsluhy území. Silnice III/00733  
přebírající funkci obchvatu je v současnosti méně zatížená než I/7 procházející středem Chomutova 
(RPDI = 10 821 VV/rok). Spořice jsou s Chomutovem prostorově, funkčně i dopravně provázané a 
z hlediska lokální dopravy mají charakter jeho předměstí.  

Veřejná doprava osob je zajištěna přepravci využívajícími silniční síť. Do území je přivedena městská 
autobusová doprava, ve vzdálenosti cca 700 m se nachází železniční stanice Chomutov. 

Přes správní území také prochází vytížený železniční uzel tratí 140 (Cheb - Karlovy Vary – Chomutov – 
Most - Ústí nad Labem), 130 (Klášterec nad Ohří - Ústí nad Labem) a 124 (Chomutov - Žatec).  
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Obrázek 3. Vyznačení správního území obce Spořice v ortofotomapě.  
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Obrázek 4. Vyznačení předmětných lokalit v základní mapě, včetně lokalit převzatých ze ZUR ÚK.  
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2.1 Geologické a hydrogeologické poměry 

Geomorfologické poměry 

Z hlediska geomorfologického členění se zájmové území nachází v rámci Hercynského systému 
v provincii Česká vysočina, v subprovincii Krušnohorská soustava, v Podkrušnohorské oblasti, v celku 
Mostecká pánev, v podcelku Chomutovsko-teplická pánev,  v okrsku Údlická kotlina – zastavěné území 
a plocha lomu Libouš v k.ú. Krbice v  okrsku Březenská pánev.  

Geologické a hydrogeologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska je zájmové území součástí terciérní severočeské pánve. Podloží 
terciérní pánve je tvořeno horninami krušnohorského krystalinika a svrchnokřídovými sedimenty. 

Krušnohorské krystalinikum 

Geologická stavba krystalinika v podloží pánve je dosti pestrá a složitá. Horninové pruhy na úpatí 
Krušných hor mají průběh směru SZ-JV až Z-V a podle dostupných údajů se předpokládá, že je stejný i 
v podloží pánve. V oblasti Chomutova pokračují v podloží různé typy muskovit-biotitické pararuly a 
četnými polohami muskovitické ortoruly (Fořt 1963). 

Svrchní křída 

V podloží neogenních sedimentů, případně tufů a tufitů střezovského souvrství (oligocén až spodní 
miocén) se vyskytují uloženiny svrchní křídy, které patří k nejzápadnějším výběžkům české křídově 
pánve. Stratigraficky patří tyto sedimenty cenomanu (perucké a korycanské vrstvy).  

Neogén (Terciér) 

Terciérní uloženiny se nalézají ve střední až východní části správního území a  jsou tvořeny horninami 
mosteckého souvrství. Spodní část mosteckého souvrství je tvořena spodními písčitojílovitými vrstvami, 
litologicky nejpestřejšími, zastoupenými jíly, písčitými jíly a písky většinou světle šedé až šedohnědě 
barvy. Písky jsou jemnozrnné, častá je příměs redeponovaného vulkanogenního materiálu (tufitické 
jíly). 

Střední část mosteckého souvrství je tvořena tzv. "slojovým souvrstvím", které se vyznačuje převahou 
uhelné sedimentace a vznikem uhelné sloje. Přechod ze spodní části mosteckého souvrství se 
vyznačuje střídáním mnoha tenkých poloh a lávek uhlí, uhelných jílů, jílů až jemnozrnných jílovitých 
písků a pískovců.  

Svrchní část mosteckého souvrství je tvořena jezerními sedimenty tzv. nadložního souvrství. Jsou to 
hnědé, tence vrstevnaté, místy prachovité jíly až jílovce, střípkovitě větrající. V určitých horizontech se 
nacházejí pelosideritové konkrece a čočky.  

 Kvartér 

Na většině zastavěného území jsou kvartérní uloženiny tvořeny proluviálními písčitými štěrky stáří 
středního pleistocénu. V nivách vodních toků se nacházejí holocéní fluviální sedimenty aluvií (silty, 
písky, štěrky), a ve sníženinách  deluvio-fluviální, převážně jílovito-písčité sedimenty splachových 
depresí.  

Hydrogeologické poměry 

Území se nachází v hydrogeologickém rajónu „Mostecká pánev – severní část, terciérní a křídové 
pánevní sedimenty“. 

Podle základní hydrogeologické mapy M 1: 50 000 je ve střední a východní části správního území  
oběh podzemní vody vázaný na kvartérní kolektor převážně proluviálních a fluviálních písčitých štěrků 
pleistocéního stáří s průlinovou propustností, s volnou hladinou podzemní vody a s koeficientem 
transmisivity T = 10-4 až 10-3 m2.s-1.  

Odtokové poměry a horninové prostředí ve střední až východní části jsou zcela pozměněny 
povrchovou těžbou hnědého uhlí. Oběh podzemní vody v nevytěžených plochách je vázaný na 
nepravidelné střídání většího počtu izolátorů a vrstvových kolektorů průlinovo-puklinových tvořených 
neogénními písky,  pískovci, jíly, jílovci a uhelnými slojemi, s koeficientem transmisivity T = 1,7.10-5 až 
1. 10-3 m2.s-1. 

Správní území není zařazeno mezi zranitelné oblasti ve smyslu NV.103/2003 Sb.  
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Chráněná ložisková území a dobývací prostory, sesuvy 

Na řešeném území obce Spořice je evidováno: 

– CHLÚ č. 079301000 Droužkovice 1, stanovené pro výhradní ložisko hnědého uhlí B 
3079301000 Droužkovice - východ. Ložisko dosud nebylo těženo, ve správě a evidenci 
ČGS - Geofondu ČR, Praha jako ložisko s nevyřešenými střety zájmů,  

– územně ekologické limity těžby hnědého uhlí ÚEL 1 

– výhradní ložisko hnědého uhlí B 325010000 Tušimice - Libouš se stanoveným 
 dobývacím prostorem 300062 Libouš, těžba současná povrchová, ložisko je ve správě a 
evidenci Severočeských dolů a.s. Chomutov, 

– výhradní ložisko hnědého uhlí B 307940000 Chomutov - pilíř. Ložisko dosud nebylo 
 těženo, ve správě a evidenci ČGS - Geofondu ČR, Praha. 

Sesuvná území: 

 Sesuvy, ani jiné svahové deformace nejsou v zájmovém území evidovány. 

Poddolovaná území 

V území se vyskytují poddolovaná území a to: 

– Chomutov I – Černovice,  č. 1096 

– Březno u Chomutova I, č. 1093 

– Krbice 1, č. 1044  

– Krbice 2,  č. 1035  

– Ahníkov,  č. 1010  

Staré ekologické zátěže 

Podle evidence kontaminovaných míst se při východním okraji správního území, v návaznosti na 
průmyslový okraj Chomutova, v prostoru bývalých Železáren a.s. Chomutov nachází území 
s evidovanou plošnou kontaminací, s monitorovacími objekty a provedenou sanací. Rozsáhlá 
kontaminace horninového prostředí je původem z hutní výroby a představuje kontaminaci zemin a 
podzemních vod ropnými látkami, těžkými kovy a chlorovanými uhlovodíky. V území proběhly rozsáhlé 
sanační práce v podobě odstranění kontaminovaných objektů a zemin. V současnosti je v této ploše 
vystavěná fotovoltaická elektrárna firmy ŽV- SUN s.r.o. Podle provedených analýz je riziko ovlivnění 
zdraví lidí nízké, lokálního charakteru. Ovlivnění ekosystémů  je potenciálně možné v budoucnosti ve 
směru proudění podzemní vody přestupem do vody povrchové, zejména v místech pražských polí, kde 
v důsledku poklesu terénu hlubinou těžbou vznikly zavodněné deprese a podzemní voda zde 
komunikuje s vodou povrchovou. V potenciálně ovlivněném okolí se nenacházejí místa s odběrem 
vody.  

Stará ekologická zátěž má se správním územím Spořic pouze zanedbatelný přesah. Generelní směr 
proudění podzemních vod vede k jihu mimo správní území.  Z existence zátěže nevyplývají pro územní 
plán žádné požadavky.  

Radonové riziko 

Podle mapování indexu radonového rizika v rámci Radonového programu České republiky 
prováděném v roce 1990 Státním úřadem pro jadernou bezpečnost je v zájmovém území přechodně 
nízká až střední kategorie indexu radonového rizika geologického podloží.  

Kategorie radonového indexu geologického podloží vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané 
geologické jednotce. Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou od této 
kategorie odlišovat, především díky rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací. 
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2.2 Hydrologické poměry 

Celé území spadá do úmoří Severního moře prostřednictvím hlavního Povodí Labe, základního povodí 
Ohře a dílčího povodí Chomutovky, Hutné, Lideňského potoka a Hačky. 

Zastavěné území Spořic je odvodňováno ve směru generelního sklonu terénu (SZ–JV) říčkou Hačkou 
vtékající u sídla Hořenec do Chomutovky, která se vlévá v Postoloprtech do Ohře.  

Odtokové poměry v k.ú. Krbice jsou výrazně pozměněny povrchovou těžbou. Téměř celá plocha území 
leží v povrchovém lomu Libouš. Území v této části je potenciálně odvodněné říčkou Hutnou, která se 
do Ohře vlévá u Žatce. 

Severní hranicí správního území je vedeno umělé korytu Podkrušnohorského přivaděče.  

 

Obrázek 5. Hydrologické členění správního území ve snímku ortofotomapy. 

Legenda k obrázku: 

 Hačka 

– 1-13-03-115/1 

– 1-13-03-115/7 

 Hutná 

– 1-13-03-038 

– 1-13-03-034 

– 1-13-03-029 

 Lideňský potok 

– 1-13-03-115/6 

 Podkrušnohorský přivaděč 

– 1-14-01-003/2 

Z povrchových vodních útvarů se v řešeném území nachází Panský rybník tvořený soustavou dvou 
nádrží, koupaliště, požární nádrž a vodní příkop okolo kostela.  

Kvalita vody není v rámci řešeného území monitorována na žádném z toků. Nejbližší profil sledování 
kvality vody se nachází na řece Hačce v Nezabylicích. Podle výsledků monitorování jakosti vody 
z hlediska všeobecných ukazatelů  se jedná o vodu s poškozenou jakostí (HEIS, VÚV).   
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Vzhledem k přestupu dusíkatých látek z půdy do podzemních vod nebyla k.ú. ve správním území 
Spořice zařazena mezi zranitelné oblasti. 

 Území neleží v CHOPAV. 

Ve správním území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů.  

V ÚP jsou vymezena záplavová území Q100, Q20 a Q5. Aktivní zóny záplavových území se 
nenacházejí mimo vodní tok.  

Odvádění odpadních vod a zásobování vodou 

Obec Spořice má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.007.3-S.C). Odpadní vody jsou odváděny 
do východní části obce a odtud gravitací potrubím PVC DN 300 kolem Masokombinátu do stoky C DN 
1500 a dále na čistírnu odpadních vod do Údlic. Na kanalizaci je napojeno 68% obyvatel. Ostatní 
obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků se vsakováním – 17% a do bezodtokových jímek s 
odvozem na ČOV Údlice 5 km – 15%. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Návrh [1] předpokládá umístění nové ČOV v jižní části 
správní území se zaústěním do řeky Hačky.  

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. Pro eliminaci povodňových rizik 
v souvislosti s Podkrušnohorským přivaděčem slouží v území příkopy směřované do povrchového dolu 
Libouš. 

Spořice jsou zásobovány z oblastního vodovodu Přísečnice v rámci rozvodné sítě Chomutova.  

2.3 Ovzduší a klima 

2.3.1 Klima 

Ve smyslu klasifikace atlasu podnebí ČSR 1958 leží zájmové území v mírně teplé klimatické oblasti; v 
okrsku B1 – mírně teplém, suchém, s mírnou zimou. 

Podle klasifikace QUITT [5] leží správní území v mírně teplé oblasti, v podokrsku MT7, s následujícími 
charakteristikami: 

 MT7  

 Počet letních dní:   30 - 40  

 Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více:  140 - 160   

 Počet dní s mrazem:  110 - 130  

 Počet ledových dní:   40 - 50  

 Průměrná lednová teplota (°C):  -2 až –3  

 Průměrná červencová teplota (°C):  16 - 17  

 Průměrná dubnová teplota (°C):   6 - 7   

 Průměrná říjnová teplota (°C):   7 - 8  

 Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více:  100 - 120  

 Úhrn srážek ve vegetačním období (mm):  400 - 450   

 Úhrn srážek v zimním období (mm):   250 - 300  

 Počet dní se sněhovou pokrývkou:   60 - 80  

 Počet zatažených dní:  120 - 150  

 Počet jasných dní:             40 - 50 

Území se nalézá ve srážkovém stínu Krušných hor, průměrný roční úhrn srážek za období 1961 – 
2000 činí 516,8 mm. Doba trvání slunečního svitu činí cca 1440 h/rok. 

Pro podkrušnohorské pánevní oblasti jsou charakteristické časté výskyty chladových inverzí, které mají 
důsledek ve zhoršených rozptylových podmínkách a nepříznivé imisní situaci znečištění ovzduší. 
Kvalita ovzduší je ohrožena zejména v chladné části roku, kdy nastávající inverzní děje mají větší 
plošný i časový rozsah.  

Území se nachází v lokalitě s převládajícím západním směrem proudění vzduchu a s průměrnou 
rychlostí větru 2 – 3 m.s-1. Převládající směr větru se liší v závislosti na místní orografii terénu. 
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2.3.2 Ovzduší 

Zdroje znečištění ovzduší  

Zdroje znečišťování ovzduší 

Kvalita ovzduší ve správním území je daná místními dopravními a stacionárními zdroji a je ovlivněna 
sousedstvím s městem Chomutov, kde se nacházejí stacionární (bodové a plošné) a liniové-mobilní 
zdroje znečišťování ovzduší. Velké stacionární zdroje jsou poměrně četně instalované v celém 
Chomutovském regionu.    

Stacionární zdroje 

Stacionární bodové zdroje jsou většinou průmyslová spalovací a technologická zařízení jejichž počet 
není velký, ale roční produkce emisí pro jednotlivé zdroje je značná, tyto zdroje se podílejí na 
znečištění ovzduší široké oblasti – mají velký dosah; dále mezi ně řadíme celou řadu menších zdrojů 
instalovaných za účelem výroby tepla ať už pro skupiny objektů, firem či pro individuální domácnosti – 
individuální bilance výstupních emisí pro jednotlivé zdroje není tak velká a rozsah znečištění ovzduší 
má lokální charakter. Jejich plošný výskyt je však podstatně hustší, takže za nepříznivých klimatických 
podmínek se jejich účinek sčítá a tyto zdroje potom působí jako jeden masivní plošný zdroj vytvářející 
v určitém území imisní příkrov.   

Do stacionárních plošných zdrojů řadíme skládky paliv, odpadů a materiálů, otevřené lomy, jiné plochy 
způsobující úniky znečišťujících látek – zapaření, hoření, prašnost, zápach, úniky látek způsobené 
pracovními činnostmi.  Plošné zdroje se v území uplatňují v rámci plochy těžby hnědého uhlí v lomu 
Libouš. Působení těchto zdrojů závisí na aktuálně prováděných činnostech a klimatické situaci.  

Podle evidence ČHMÚ (REZZO) patří Chomutovsko do území s vysokým zastoupením stacionárních 
zdrojů a s vysokou emisní bilancí. V okrese Chomutov jsou podle dat ČHMÚ evidovány následující 
nejbližší významné stacionární zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1, REZZO 2). 
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 Tabulka 2. Seznam velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší podle původní evidence 
REZZO.  

Provozovatel Umístění 
Drůbež Červený Hrádek farma Červený Hrádek, Chov skotu Jirkov 
Železárny Veselí a.s. - Divize Válcovny trub Chomutov, Výroba ocelových 
trub a trubek 

Libušina, Chomutov 

HOPPE s.r.o., Výroba zámků a kování Chomutov 
RAPID SERVICE s.r.o. – Chomutov, CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ Palackého, Chomutov 
ACTHERM, spol. s r.o. - odštěpný závod Chomutov, Výroba a rozvod tepelné 
energie 

Tovární, Chomutov 

Stavby silnic a železnic a.s. - obalovna Černovice, Výstavba komunikací, 
letišť a sportovních areálů 

Černovice u Chomutova 

Železárny Veselí, a.s. - Železárny Chomutov, Výroba ocelových trub a trubek 
Beethovenova,  

Chomutov 

Slévárna Chomutov, a.s. - technologie a kotelna, Odlévání oceli 
Beethovenova,  

Chomutov 
VAIGL A SYN spol s.r.o. - výkrm brojlerů Údlice, Výroba potravinářských 
výrobků a nápojů 

Droužkovická, Údlice 

VAIGL A SYN spol. s r.o. - Výkrm drůbeže Droužkovice, Výroba 
potravinářských výrobků a nápojů 

Droužkovice 

ČEZ, a. s. - Elektrárna EPR II, Prunéřov, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a 
tepelné energie 

Kadaň 

ČEZ, a. s. - Elektrárna EPR I, Prunéřov, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a 
tepelné energie 

Kadaň 

BV Plast, s.r.o. - Vernéřov - výroba kompozitů, Výroba ostatních pryžových 
výrobků 

Vernéřov 

Toyoda Gosei Czech, s.r.o., Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla 
(kromě motocyklů) a jejich motory 

 Průmyslová 
Klášterec nad Ohří 

Hutz-EL s.r.o. - provozovna Průmyslová zóna VERNE, Výroba dílů a 
příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory 

Klášterec nad Ohří 

BV Plast, s.r.o. - Klášterec nad Ohří - výroba kompozitů 
Výroba ostatních pryžových výrobků 

Nádražní Klášterec nad 
Ohří 

STS Prunéřov, a.s. 
Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů 

Kadaň 

Donaldson Industrial CR - koncern s.r.o. 
Výroba a opravy průmyslových chladicích a vzduchotechnických zařízení  

Královský Vrch  
Kadaň 

Kyocera Solar Europe s.r.o. - Výroba solárních panelů 
Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. 

Královský vrch 
Kadaň 

Zanini CZ, s.r.o. 
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich 
motory 

Královský Vrch 
Kadaň 

ČEZ, a. s. - Elektrárny Tušimice 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie 

Tušimice  
Kadaň  

Mydlářka a.s. - výkrm prasat Soběsuky nad Chří 
Chov prasat  

Soběsuky nad Ohří 

Bio Fuels Production s.r.o. - dekontaminační plocha Sahara 
Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné 
činnosti 

Březno u Chomutova 

United Energy, a.s. - teplárna Komořany 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie 

Teplárenská 
Most (mimo okres Chom.) 
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Tabulka 3. Přehled produkce emisí podle evidence REZZO ČHMÚ – dostupná data za rok 2000 – 2005 
– mimo REZZO 4. 

Okres Chomutov TZL SO2 NOx CO VOC NH3 

SUMA REZZO 1 
- 3 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

2000 1 132,0 42 842,8 26 116,3 2 120,0 2 134,6   174,1 
2001 1 399,7 26 915,0 25 768,7 2 541,0 2 139,9   146,3 
2002 1 394,9 29 602,7 25 914,3 2 238,4  1 856,0   146,3 
2003 1 268,0 26 150,7 26 446,8 2 034,5 1 879,1   243,7 
2004  1 170,5    24 905,9   25 450,9   1 973,5   1 973,0 187,5 
2005   1 290,2     24 998,3    25 481,7    1 817,2    1 858,4  82,8 
2006 1 190,6 25 866,4 26 991,9 1 799,3 1 976,6 80,2 
2007 1 137,0 25 550,7 26 743,9 2 081,5 1 954,6  66,7 
2008  815,5 21 987,0 21 647,2 1 954,0 1 663,2  62,6 
2009  808,9 21 677,9 21 943,7 2 133,9 1 671,9  51,5 
2010  854,2 19 131,8 18 407,5 2 525,4 1 622,6  0,2 

Podle uvedených údajů se hlavní objem produkce emisí vlivem úbytku průmyslu, úbytku topenišť na 
spalování uhlí, vlivem instalace odlučovacích zařízení, nárůstem automobilové dopravy a nárůstem 
počtu lokáních topenišť na spalování zemního plynu přesouvá z oblasti SO2 do oblasti NOx. Pokles 
NOx zůstává u zdrojů REZZO 1 – 3 nižší. 

Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná  zařízení 
vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu 
nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení. Jde zejména o dopravní 
prostředky a jiná zařízení či nářadí.  

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Spořice jsou dopravně neoddělitelné od Chomutova a jsou součástí jeho dopravního systému včetně 
dopravy MHD. Jako liniové zdroje znečištění ovzduší působí ve správním území obce tranzitní doprava 
po I/13, III/00733  (obchvat I/7 (Praha – Slaný – Louny – Chomutov – hranice se SRN)) a lokální 
doprava po silnici III/2256 a obslužných komunikacích místního významu. Z hlediska vydatnosti zdroje 
vytváří největší expozice III/00733, která je obchvatem I/7 a přebírá z ní podíl dopravních intenzit 
(RPDI=5 922 VV/24 h). Nejvíce zatíženou komunikací na Spořicku, ale s menším kontaktem a expozicí 
je rovnocenná silnice první třídy I/13 (Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí n.L. – Děčín – Liberec – 
Frýdlant – Polsko), která se dotýká severního okraje území (RPDI=14 895 VV/24 h).  Kromě silnice 
III/2256 (RPDI=3 796 VV/24 h) se na ostatních komunikacích místního významu dopravní intenzity 
nezjišťují. Jejich zatížení se nepředpokládá významné.   

Železniční tratě vedené přes Spořice nejsou kompletně elektrifikované. Elektrifikovaná je trať č. 140,  
130 Cheb – Ústí n.L a Klášterec nad Ohří – Ústí n.L. Lokální železnice č.124 Chomutov – Žatec 
procházející při východním okraji zastavěného území elektrifikovaná není. Nasazování trakčních 
vozidel se spalovacími motory působí také jako charakteristický liniový zdroj znečištění ovzduší. Dalším 
specifikem železničních tratí je víření imisí polétavého prachu ve svém okolí.   

Kvalita ovzduší 

Z hlediska orografie terénu leží správní území stejně jako většina plochy Chomutova v inverzní poloze 
Podkrušnohorské pánve. V místech s nižšími rychlostmi větru, ve srážkovém  stínu a s častými jevy 
přirozených inverzí. Podmínky pro vznik stabilního zvrstvení jsou také posílené imisním zatížením 
původem z četných stacionárních zdrojů a chladírenských věží energetických výrobních areálů. Území 
má příměstský charakter a přímou návaznost na průmyslový okraj Chomutova. Zástavba podmínky 
provětrávání území dále zhoršuje.   
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Měření kvality ovzduší, rok 2011 

Ve správním území se neměří kvalita ovzduší. Nejbližšími stanicemi imisního monitoringu znečištění 
ovzduší jsou AIM Chomutov (ul. Škroupova) a AIM Droužkovice (obec Droužkovice).  

AIM Chomutov je umístěná uvnitř nízkopodlažní vilové zástavby v centrální části Chomutova, nedaleko 
zatížené Rooseveltovy ulice. Stanice je reprezentativní pro městské až venkovské prostředí podobných 
charakteristik v dosahu 4 – 50 km. Nadmořská výška stanice je 319 m. Stanice leží od centra Spořic ve 
vzdálenosti cca 3 km.  

AIM Droužkovice je umístěná v obci Droužkovice v rovinném terénu, na náhorní planině s výhledem na 
elektrárnu Tušimice a Prunéřov, na TTP ve velmi řídké zástavbě. Stanice reprezentuje venkovské – 
průmyslovo - zemědělské prostředí. Její vypovídající schopnost je možná do vzdálenosti desítek až 
stovek km pro nejbližší území podobných charakteristik. Nadmořská výška stanice je 344 m. Stanice 
leží od centra Spořic ve vzdálenosti cca 5 km. 

 Tabulka 4. Imisní charakteristiky znečištění ovzduší naměřené  v roce 2011 na nejbližších stanicích 
AIM (ISKO, ČHMÚ).  

Imise Limit* AIM Droužkovice AIM Chomutov 
Ukazatel Koncentrace PL Naměřeno PP Naměřeno PP 

oxid siřičitý SO2       
aritmetický průměr hodinový 350 µg.m-3 24 90,7 0 131,6 2 
aritmet. průměr 24 h 125 µg.m-3 3 46 0 50,6  0 
oxid dusičitý NO2       
aritmetický průměr hodinový 200 µg.m-3 18 58,0 0 84,4 0 
aritmetický průměr 1 rok 40 µg.m-3 0 13,6 - 23,5 - 
suspendované částice PM10       
aritmetický průměr 24 hod 50 µg.m-3 35 48,9 34 62,4 53 
aritmetický průměr 1 rok 40 µg.m-3 0 26,4 - 30,1 - 

PL: Maximální počet překračování limitní hodnoty 
PP: Naměřený počet překročení limitní hodnoty 
*: Imisní limity ve smyslu z. 201/2012 Sb. 

Výsledky obou stanic jsou poměrně ekvivalentní, i když stanice umístěná v Chomutově je více 
exponovaná stacionárním a liniovým zdrojů, její výsledky jsou tedy vyšší. Podle měření docházelo 
v roce 2011 na stanici v Chomutově k překračování krátkodobého IL koncentrací PM10 ve větším než 
povoleném počtu. V Droužkovicích došlo k překročení krátkodobého IL PM10 ve 34 dnech, což je 
výsledek těsně na hranici IL, o den méně než je stanovený max. počet. V ostatních sledovaných 
ukazatelích nedošlo k překročení IL nad stanovenou míru.  

Z hlediska charakteristik území je pro Spořice v blízkosti zatížených komunikací reprezentativnější 
městská pozaďová stanice v Chomutově.   Pro nezastavěné částí správního území a k.ú. Krbice jsou 
reprezentativnější výsledky z AIM Droužkovice.  

Modelování stávající  kvality ovzduší, vyhodnocení dat ČHMÚ pro rok 2010 

Následující kapitola je zpracovaná podle modelování kvality ovzduší ČHMÚ na území ČR uveřejněné 
v aktuální grafické ročence kvality ovzduší za rok 2010. Model vychází z informačního systému 
sledování kvality ovzduší ISKO. Model je orientačním nástrojem s hrubou interpolací naměřených 
imisních hodnot  v matrici tvořené jednotkovými čtverci o rozměrech 1000 x 1000 m. V zastavěných 
územích, kde na kvalitu ovzduší působí reliéf terénu, přítomnost zástavby a blízkost emisního zdroje,  
se kvalita ovzduší může místně lišit.  
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Tabulka 5. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí podle aktuálního zákona o 
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.  

Imise Doba průměrování Limit 
Max. počet 

překračování 
oxid siřičitý SO2 aritmetický průměr hodinový 350 µg.m-3 24 
 aritmetický průměr 24 hod 125 µg.m-3 3 
oxid dusičitý NO2 aritmetický průměr hodinový 200 µg.m-3 18 
 aritmetický průměr 1 rok 40 µg.m-3 0 
Oxid uhelnatý CO max. denní osmihodinový prům 10 mg.m-3 0 
benzen aritmetický průměr 1 rok 5 .m-3 0 
suspendované částice  aritmetický průměr 24 hod 50 µg.m-3 35 
PM10 aritmetický průměr 1 rok 40 µg.m-3 0 
suspendované částice 
PM2.5 

aritmetický průměr 1 rok 25 g.m-3 0 

troposférický ozon O3 
max. denní 8hod. klouzavý 

prům. 3 roky 120 g.m-3 25 

olovo Pb aritmetický průměr 1 rok 0,5 .m-3 0 
v částicích PM10    
arsen As aritmetický průměr 1 rok 6 ng.m-3 0 
kadmium Cd aritmetický průměr 1 rok 5 ng.m-3 0 
nikl Ni aritmetický průměr 1 rok 20 ng.m-3 0 
benzo(a)pyren aritmetický průměr 1 rok 1 ng.m-3 0 

 Tabulka 6. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu vegetace podle aktuálně platného 
zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.  

Imise Doba průměrování Limit 

oxid siřičitý SO2 
aritmetický průměr 1 rok v zimním období 

(1.10. – 31.3.) 
20 µg.m-3 

oxidy dusíku NOx aritmetický průměr 1 rok 30 µg.m-3 
troposférický ozon 
AOT40 

vypočten z 1h hodnot v období 05–07; 
prům. 5 let 18 000 g.m-3.h 

imisní limity vypočten z 1h hodnot v období 05–07 6 000 g.m-3.h 

Z hlediska imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí 

 Oxid siřičitý SO2 

– aritmetický průměr hodinový – překročení hodinového imisního limitu 350 g/m3 nebylo 
v ČR dosaženo nad tolerovaný počet překročení, modelování není pro území k dispozici 

– nejvyšší 24. koncentrace (maximální denní 8h průměr) ˃ 20 - 50 g/m3, limit splněn 

 Suspendované částice polétavého prachu PM10  

– nejvyšší 36. koncentrace (aritmetický průměr 24 hod) ˃ 50 – 60 g/m3, limit překročen 
v celém správním území 

– aritmetický průměr 1 rok  

 západní okraj území: ˃  30 – 40 g/m3, na hranici limitní hodnoty 

 celé správní území mimo západního okraje: ˃  20 – 30 g/m3, limit splněn 

 Suspendované částice polétavého prachu PM2,5  

– v rozhodném okolí není k dispozici měřící stanice s programem PM2,5, v ČR je 
zastoupeno pouze 38 stanic s měřením PM2,5 v roce 2010 došlo k překročení imisního 
limitu u 12 z nich, všechny tyto stanice se nacházejí ve východní části ČR, plošné 
modelování se u této škodliviny v roce 2010 neprovádělo  

 Oxid dusičitý 

– aritmetický průměr 1 rok ˃ 13 – 26 g/m3, limit splněn 

– počtu překračování maximálního povoleného hodinového imisního limitu bylo v ČR 
dosaženo pouze na stanici v Legerově ulici v Praze, modelování není pro území k 
dispozici 

 Oxid uhelnatý 

– imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k dispozici 
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 Benzen 

– aritmetický průměr 1 rok ≤ 2 g/m3, limit splněn 

 Přízemní ozon O3 (AOT) 

– maximální denní osmihodinový průměr ≤ 120 g/m3 za období 3 roky, na hranici 
překročení imisního limitu  (cca 90 % území ČR) 

 Těžké kovy   

– Olovo 

 imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k dispozici 

– Kadmium (celkový obsah v PM10) 

 imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k dispozici 

– Arsen (celkový obsah v PM10) 

 aritmetický průměr 1 rok ≤ 2,4 ng.m-3, imisní limit splněn 

– Nikl (celkový obsah v PM10) 

 překročení imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k 
dispozici 

 Benzo(a)pyren 

– aritmetický průměr 1 rok ˃ 1 – 2 ng.m-3, imisní limit překročen v západním okraji 
správního území, v překryvu s celou zastavěnou částí Spořic 

Z hlediska imisních limitů stanovených pro ochranu ekosystémů a vegetace 

 Oxid siřičitý 

– aritmetický průměr  1 rok ˃ 8 – 12 g.m-3, imisní limit splněn 

– zimní období (1. října - 31. března)  

 zastavěný západní okraj území: ˃ 12 – 20 g.m-3, při hranicích imisního limitu, 
limit splněn 

 celé správní území mimo západního okraje: ˃  8 – 12 g/m3, limit splněn 

 Oxidy dusíku 

– aritmetický průměr  1 rok ≤ 19,5  g.m-3, imisní limit splněn 

 západní okraj zastavěné části Spořic: ˃ 24 – 30 g.m-3, při hranicích imisního 
limitu, limit splněn 

 střední část zastavěného území Spořic: ˃ 19,5 – 24 g.m-3, imisní limit splněn 

 východní a jižní část zastavěného území Spořic a celý zbytek správního území:        
≤ 19,5 g/m3, limit splněn 

 Přízemní ozón AOT40 

– AOT40 ≤ 18 000 g/m-3.h, imisní limit splněn 

– v severním okraji k.ú. Krbice a k.ú. Spořice a ve střední a jižní části k.ú. Spořice: AOT40 ˃ 
18 000 - 22 000 g/m-3.h, imisní limit překročen 

– k překračování expozičního indexu AOT40 dochází na většině území ČR, převážně ve 
volné krajině nejméně zatížených území (NP a CHKO Šumava apod.) 

Kvalita ovzduší ve správním území -  shrnutí  

Z hlediska imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí jsou v zájmovém území překročeny  
krátkodobé imisní limity suspendovaných částic polétavého prachu PM10 a průměrný roční imisní limit 
B(a)P. Ukazatel PM10 je překročen v celém řešeném území. K překračování B(a)P) dochází 
v zastavěných částech Spořic.  

Při hranicích imisního limitu byly ověřeny průměrné roční koncentrace PM10 a přízemního ozónu O3. 
Hraniční koncentrace O3 jsou plošným jevem zasahujícím celou ČR.  

Z hlediska imisních limitů stanovených na ochranu ekosystémů a vegetace dochází v severních 
okrajích správního území a ve střední a jižní části k.ú. Spořice k překračování expozičního limitu 
troposférického ozónu AOT40, ve zbývajících částech území je limit splněn.   

Těsně pod hranicí limitu jsou ve smyslu ochrany vegetace koncentrace NOx roční průměr a SO2 
v zimním období. Zvýšené hodnoty byly modelované v rozsahu zastavěného území Spořic, NOx pouze 
v jeho západním okraji.  
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Obecně lze území hodnotit jako místo s méně příznivou kvalitou ovzduší, která je odrazem 
dlouhodobého působení průmyslových a dopravních zdrojů v  pánevní oblasti s častými výskyty 
chladových inverzí a s méně příznivými rozptylovými poměry. Z výsledků modelování jsou viditelné 
souvislosti s návazností na město Chomutov. Kromě Kk PM10 se veškeré problematické ukazatele 
vztahují k zastavěné části Spořic a k jejímu západnímu okraji. Rozptylové poměry a kvalita ovzduší je 
však mírně lepší než většina obytných území v Chomutově.     

Zařazení území z hlediska vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 

Podle vyhodnocení dat o kvalitě ovzduší za rok 2010 a sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva 
životního prostředí bylo správní území stavebního úřadu - Magistrátu Chomutov zařazeno mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování krátkodobého imisního limitu polétavého 
prachu PM10 na 41,9 % rozlohy správního území STÚ a překračování průměrného ročního imisního 
limitu B(a)P na 5,5 % rozlohy správního území STÚ.  

 

Obrázek 6. Imisní zatížení PM10 a B(a)P v řešeném území (ČHMÚ 2010).  

2.4 Ochrana přírody a krajiny 

2.4.1 Obecná přírodní charakteristika  

Správní území obce Spořice leží v ploché pahorkatině Údlické kotliny Chomutovsko-Teplické části 
podkrušnohorské pánevní oblasti s návazností na západní okraj města Chomutov. Velkou část 
správního území zaujímá povrchový hnědouhelný důl – Lom Libouš, podstatnou částí rozlohy jsou také 
zastavěné plochy a zemědělsky využívaná půda. Území je významně fragmentované železničními 
tratěmi a zatíženými silnicemi. Průchodnost krajiny je těmito stavbami  výrazně ovlivněna. Území má 
charakter předměstí Chomutova. Ekologickou stabilitu území lze v aktuálním stavu hodnotit jako 
nízkou.   

Zájmové území se nachází v severo-západní části Mosteckého bioregionu (kód 1.1). Bioregion je 
položen ve sníženině Mostecké pánve. Typické jsou pro něj plošiny neogenních sedimentů s pokryvy 
spraší a subxerifolními doubravami. Do plošin jsou zaříznuta údolí s luhy a dubohabrovými háji. 
Původně byla charakteristická i přítomnost mokřadů a jezer. Dnes jsou typické velkoplošné devestace. 
Bioregion má charakter mírně členité až ploché pahorkatiny. Typické jsou výšky 220 až 350 m n.m.  
Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem v České republice. Převažuje zde 2. vegetační 
stupeň buko-dubový, 3. vegetační stupeň dubo-bukový se nachází na svazích severní expozice v údolí 
Chomutovky. Současný stav bioregionu je charakterizován velkoplošnými antropocenózami s 
expanzivními ruderálními druhy.  



Vyhodnocení vlivů SEA – Návrh územního plánu Spořice 

-28- 

Podle fytogeografického členění leží zájmové území v obvodu České termofytikum, severní část 
v okrese Podkrušnohorská pánev 3 a  jižní část v okrese Žatecké Poohří 2a.  

Potenciální přirozenou vegetaci území, tj. přirozenou vegetaci odpovídající dnešním podmínkám 
stanovišť, tvoří na většině plochy zájmového území černýšové-dubohabřiny (Melampyro nemorosi-
Carpinetum) a v jižní částí území k.ú. Spořice mochnové doubravy (Potentillo albae-Quercetum) 

Flóra a fauna 

Správní území je chudé na kvalitní biotopy a vegetaci. Vzácnější plochy se nacházejí mimo kontakt se 
zastavěným územím v severní části k.ú.Spořice, v návaznosti na lokalitu Panského rybníka a lesnatý 
remíz, který je zároveň vyhlášený přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou soustavy natura 
2000 (EVL Černovice).   Nacházejí se zde rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) bez přítomnosti 
vzácnějších vodních druhů, vlhká tužebníková lada (T1.6) a  mezofilní ovsíkové louky (T1.1).Severně 
od této plochy se nachází remízek se suchou acidofilní doubravou L7.1. V území se také řídce 
vyskytují vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) a vlhké pcháčové louky.   

Z hlediska flóry se jedná o běžné rostlinné druhy spíše ruderálního charakteru. Z hlediska výskytu 
rostlinných ZCHD se v severní části správního území Spořice nachází plošně rozlehlá lokalita 
s potenciálním výskytem jitrocelu přímořského (KO) a v lokalitě Panského rybníka bodový výskyt úporu 
kuřičkovitého (KO). Nálezy jitrocelu přímořského pocházejí ze starších období, z období posledních 
deseti let se vztahují pouze k ploše Panského rybníka.  

Faunu vymezených ploch a blízkého okolí zastupují druhy, které jsou vázané na kulturní  krajinu. Pro 
zájmové území je charakteristická mozaika antropogenních struktur (obytná zástavba obce, lom, 
dopravní stavby, náletové dřeviny a porosty ruderálního charakteru). Tomu odpovídá i složení fauny. 
Na výše uvedených biotopech se objevuje běžná fauna. Lokality jsou využívány drobnými savci a 
ptáky, kteří tvoří nejpočetnější skupinu obratlovců. Z hlediska výskytu ZCHD lze očekávat běžně 
rozšířené druhy plazů (užovka obojková, ještěrka obecná, slepíš křehký) a obojživelníků (ropucha 
obecná). K těm vzácnějším můžeme řadit roháče obecného, zmiji obecnou, kuňku obecnou, čolka 
velkého a čolka obecného. Tyto druhy nejsou vázané na zastavěné území ani na území určená k jeho 
rozšíření. Výskyt těchto druhů byl vymapovaný především v severní části území.  

Výskyty vzácnějších ZCHD jsou generelně vázané na vodní a zamokřené plochy v okolí Panského 
rybníka a remízu Lesu Dubina (EVL Černovice).   

 Tabulka 7. Přehled výskyt zvláště chráněných a ostatních druhů podle nálezové databáze AOPK. 

Český název Latinský název Ochrana 
živočišné druhy   

čolek velký  Triturus cristatus silně ohrožený 
kuňka obecná  Bombina bombina silně ohrožený 
šidélko větší  Ischnura elegans  
čolek obecný  Triturus vulgaris silně ohrožený 
ještěrka obecná  Lacerta agilis silně ohrožený 
šidélko hnědé  Sympecma fusca  
konipas bílý  Motacilla alba  
zmije obecná  Vipera berus kriticky ohrožený 
roháč obecný  Lucanus cervus ohrožený 
motýlice lesklá Calopteryx splendens  
rostlinné druhy   
jitrocel přímořský brvitý  Plantago maritim a subsp. ciliata kriticky ohrožený 
úpor kuřičkovitý  Elatine alsinastrum L. kriticky ohrožený 
trhutka rýnská Riccia rhenana Lorbeer  
kakos krvavý Geranium sanguineum  
čistec bahenní Stachys palustris  
lipnice smáčknutá Poa compressa  
smolnička obecná  Lychnis viscaria  
silenka nicí Silene nutans  
svízel syřišťový Galium verum  
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2.4.2 Chráněná území 

Chráněná území 

Zvláště chráněná území ve smyslu z.114/1992 Sb. 

Zvláště chráněná území ve smyslu z.114/1992 Sb. nejsou v celém správním území obce Spořice 
zastoupena, ani neleží v ovlivnitelné blízkosti.   

Nejbližším je přírodní památka Hradištko u Černovic ležící 1,6 km od S hranice správního území.  

Přírodní parky 

Ve správním území se nenacházejí přírodní parky. 

NATURA 2000 

Ve správním území obce je vyhlášena EVL CZ0423203 Přírodní památka Černovice (les Dubina). 
Předmětem ochrany je biotop roháče obecného, původní dubový porost s křovinatými porosty při 
okrajích. Uplatnění územního plánu Spořice nezakládá možnosti jejího ovlivnění. Vliv na EVL byl 
vyloučen stanoviskem KÚ ÚK [7].   

ÚSES 

Územní systém ekologické stability je v řešeném území zastoupen v úrovních lokálního systému. 
Nadregionální  a regionální úroveň se v dotčeném územní nevyskytuje. 

Lokální systém je zastoupen částmi  ÚSES:  

– LBC 76 – pod Farářkou 

– LBC 78 -  val u Černovic 

– LBC 391 – přesahuje z Pražského pole od Droužkovic 

– LBC 69   -  Panské rybníky 

– LBC 74  -   Černovický lesík 

– LBC 108 – nad tratí 

– LBK 294 – u trati 

– LBK 314 -  podle Podkrušnohorského přivaděče 

– LBK 207 – podle bývalé vlečky do Krbic 

– LBK 129a – u nové trasy trati na Vejprty 

– LBK 310   - podél toku Hačky horní 

– LBK 293  - přechází do Černovic nad Berňákem 

– LBK 143 – přepad a dolní tok Hačky 

– LBC 82   - val u Krbic 

Územní systém ekologické stability je vymezen stávajícím územním plánem. Nový územní plán ÚSES 
upřesňuje podle generelu z roku 2005 zpracovaného firmou AGERIS BRNO.  

Významné krajinné prvky 

Ve správním území Spořice se nacházejí významné krajinné prvky vyjmenované ze zákona v souladu 
s odst.1 písm. b)  §  3 z. 114/1992 Sb. Zejména se jedná o útvary povrchových vod –  vodní toky 
s údolními nivami a lesy.  

Ve správním území nejsou registrované významné krajinné prvky.  

2.4.3 Krajinný ráz  

Oblast krajinného rázu 

Zájmové území leží v severní části ČR na JV okraji města Chomutov, v Údlické kotlině a Březenské 
pánvi Chomutovsko-Teplické části podkrušnohorské pánevní oblasti. Zastavěné území Chomutova se 
přibližuje úpatí svahů Krušných hor, jeho rozvoj je limitovaný těžbou uhlí v páni. Oblast 
Podkrušnohorské pánve je starosídelní zemědělskou krajinnou. Historické stopy užívání místní krajiny, 
cestní síť a hospodářské úpravy pozemků byly na velkých plochách zásadním způsobem setřeny 
zejména povrchovou i hlubinou těžbou uhlí a rozvojem souvisejícího chemického průmyslu. Dynamické 
změny krajiny nastaly v počátku průmyslové revoluce, gradovaly za dob socialistického hospodaření a 
v útlumu pokračují do dnešní doby. Přesto, že útlum těžby a postupně probíhající rekultivace vtiskávají 
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místní krajině nové hodnoty, se jedná o krajinu indiferentní s nevyváženými pozměněnými vtahy 
tradičního užívání území a přirozeného přírodních prostředí.    

Chomutovsko náleží do příhraniční oblasti Sudet, která byla poznamenána vysídlením původních 
obyvatel během druhé světové války. V úvodu byly vysídleni čeští rezidenti a koncem války němečtí. V 
poválečné době bylo snahou komunistické vlády oblast osídlovat, což způsobilo příliv nových obyvatel, 
kteří neměli k historickým, hospodářským a přírodním hodnotám této krajiny přímý vrozený vztah. 

Z hlediska výškové členitosti se jedná o rovinu až plochou pahorkatinu. Krajina je charakteristická 
významným setřením znaků přírodní a kulturně-historické charakteristiky krajinného rázu těžbou. 
Plochy těžby mají silně pozměněný reliéf. Pánevní oblast je území kontrastů fragmentů přírodě 
blízkých částí přírody s monumentální důlní těžbou a rozsáhlými průmyslovými a místně také 
zemědělskými plochami. Krajinná scéna se odehrává v širokém údolí pánve pod zalesněnými svahy 
zdvihu Krušných hor, které jsou nejbližším i když vzdáleným nejvýraznějším horizontem. JZ až JV 
směrem má scéna zcela otevřený silně antropogenní těžařsky-zemědělský charakter.  

Oblast krajinného rázu lze hodnotit jako krajinu velkého měřítka.  

 

Obrázek 7. Krajinné typy zastoupené v řešeném území (Löv a spol., cenia).  

Ve smyslu vymezení krajinných typů (Löv a spol.) náleží správní území podle typu osídlení do starých 
sídelních typů Hercynia. Východní část a zastavěné území Spořic bylo vymezeno jako urbanizovaná 
krajina bez vymezeného reliéfu 1U0, prostor dolu Libouš náleží do těžební krajiny bez vymezeného 
pokryvu 1X10, severní část k.ú. Krbice již  náleží do leso-zemědělské krajiny  plošin a pahorkatin 1M1 
a jižní okraj ze hranicemi zastavěného území patří do zemědělské krajiny plošin a pahorkatin 1Z1.  
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Obrázek 8. Oblast krajinného rázu, krajina správního území obce Spořice, 3D model, šikmý pohled. 

Podle aktuálně platné nadřazené územně plánovací dokumentace ZUR ÚK leží většina území 
v krajném cellu 14 – Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území a zastavěné území v 
KC 13 – Severočeské nížiny pánve. 

Dlouhodobá cílová charakteristika spočívá ve vývoji směřujícím k obnově ekologické rovnováhy a 
vytvoření nové krajinné struktury po devastaci velkoplošnou povrchovou těžbou hnědého uhlí a 
překročení mezí únosnosti území energetickou a průmyslovou výrobou. Krajina v závislosti na 
probíhajících rekultivačních a revitalizačních opatřeních by měla být postupně začleňovaná do 
krajinného celku Severočeských nížin a pánví, jejíž současný územní rozsah vyvolaný antropogenními 
zásahy je pokládán za maximální.   

Cíle a kroky ZUR pro krajinné celky:  

 prioritně respektovat veškeré dílčí přírodní, krajinné či estetické hodnoty - jednotlivé lokality 
vulkanických vrchů, lokality městských parků a zámeckých zahrad, rekultivované, 
revitalizované i spontánně se obnovující části krajiny, 

 respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí, stanovené v usneseních vlády ČR 
č. 331/1991 a č. 444/1991 jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno 
povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím,  

 postupně realizovat rekultivační a revitalizační opatření v území s ukončenou těžbou 
hnědého uhlí v časově co možná nejkratším časovém horizontu,  cílové znaky a cílovou 
strukturu krajinného celku odvozovat zejména od řešení rozsáhlých rekultivovaných a 
revitalizovaných ploch po těžbě hnědého uhlí s výrazným uplatněním vodních ploch,   

 realizovat nápravná opatření směřující k celkové obnově ekologické rovnováhy (ÚSES) a 
vytvoření nové krajinné struktury, k obnově přirozeného vodního režimu provádět revitalizaci 
vodních toků dočasně přeložených nebo jinak upravených v důsledku těžby surovin a 
energetické a průmyslové výroby.    

Charakteristiky krajinného rázu v návaznosti na správním území   

Přírodní charakteristika  

Přírodní charakteristika krajinného rázu je tvořena geomorfologií, vegetačním krytem, vodními útvary, 
geologickými, klimatickými a biogeografickými poměry a aktuálním stavem ekosystémů. 

Dotčené území je z hlediska výškové členitosti tvořeno plochou pahorkatinou s rozsahem nadmořských 
výšek v rozmezí od 320 až 390 m.n.m. u přirozeného reliéfu, uvnitř lomu Libouš se výška terénu 
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dostává do úrovně cca 200 m n.m. Těžební jáma bude po ukončení těžby rekultivovaná zaplavením a 
tím dojde i k částečnému vyrovnání reliéfu.   

Území je značně postiženo výrazným plošným zásahem povrchové těžby uhlí, kde došlo ke změně 
reliéfu a k odstranění vegetačního krytu. Přírodě blízké vzácnější ekosystémy se zde vyskytují pouze 
v podobě zbytkových fragmetů – remíz Dubina (dubový porost s křovinatými porosty v okrajích, EVL 
Černovice), soustava dvou vodních nádrží Panský rybník a na ně vázané rákosiny, vlhká tužebníková 
lada a mezofilní ovsíkové louky. Dále se v území uplatňují stromořadí a liniové porosty křovin 
doprovázející vodní toky, železnici a silnice. Ostatní plochy tvoří zastavěná území a zemědělsky 
využívané pozemky – orná půda.   

Vodní toky jsou drobného charakteru a většinou jsou kompletně zkanalizované. Jsou vedené v umělém 
napřímeném korytě v podobě kompletně dlážděného zahloubeného kanálu (Podkrušnohorský 
přivaděč, Hačka apod.). Z povrchových vodních útvarů se místně v krajinném rázu uplatňuje soustava 
dvou vodních nádrží Panský rybník.   

V území je vymezený ÚSES lokální úrovně se zpravidla funkčními prvky. Kromě EVL Černovice se zde 
nenacházení ZCHÚ ani registrované VKP.   

Území lze hodnotit jako krajinu s nízkou biodiverzitou a ekologickou stabilitou. Nachází se na začátku 
dalšího vývoje, který nastane po provedení rekultivace.  

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky krajinného rázu správního území 

 
přítomnost indikátoru 

v řešeném území A.1 Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky 
ANO NE 

A.1.1 Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.2 Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)  X 

A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč. ochranného pásma  X 

A.1.4 Přítomnost národní přírodní památky (NPP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.5 Přítomnost přírodní rezervace (PR) vč. ochranného pásma  X 

A.1.6 Přítomnost přírodní památky (PP) vč. ochranného pásma  X 

A.1.7 Přítomnost evropsky významné lokality (EVL) sítě Natura 2000 X  

A.1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000  X 

A.1.9 Přítomnost přírodního parku (dle §12 zák. 114/1992 Sb.)  X 

A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES (regionálních, nadregionálních)  X 

A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP) X  

Poznámky: 
ad A.1.11 –  VKP vyplývající z definice zákona  
 

Kulturní a historická charakteristika  

Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu je utvářena způsobem využívání přírodních zdrojů 
člověkem a stopami, které v krajině takové využívání zanechalo.  

První zmínka o obci pochází z roku 1281. Původní jádro Spořic bylo tvořené zemědělskými usedlostmi 
usazenými do návesního sídla s následným lánovým rozvojem podél Hačky s meandrující nivou. 
Související zemědělské pozemky vybíhaly od každé zemědělské usedlosti směrem do krajiny. Za 
zděným domem a dvorem byla obvykle situovaná dřevěná stodola, za ní zahrada a související plužina. 
Krajina pánevního dna byla drobnou mozaikou především orné půdy, luk a ovocných sadů. Krajina byla 
dostupná hustou cestní sítí, která se dochovala jen velmi řídce. Jsou zachovány jen komunikace 
v jádru obce podél Hačky a hlavní tah na Klášterec nad Ohří leží přibližně ve své stopě. Ostatní cesty 
jsou přeťaté dopravními stavbami a těžbou. Meandrující nivy vodních toků v přirozených korytech byly 
zarostlé vegetací. Na drobných tocích byly četné kaskády malých rybníků. Zástavba Spořic nebyla 
ještě v 50. letech minulého století propojená s Chomutovem. (viz mapa I. vojenského mapování, mapa 
stabilního katastru a ortofotomapa z 50.let).  

Současný stav osídlení odpovídá rozvoji průmyslu a těžby v pánvi. Chomutovská výrobní zóna se 
dynamicky rozrostla a došlo ke spojení sídel. Současné osídlení již nemá žádné vazby na využití okolní 
krajiny, která je nyní předmětem těžby hnědého uhlí. Těžbou zcela zaniklo sídlo Krbice a celý katastr 
se „utopil“ v lomu Libouš.  Sídlo má význam jako rezidenční čtvrť Chomutova. Na místní poměry nabízí 
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relativně kvalitní bydlení v rodinných domcích se zahradou pro obyvatele, kteří ve velké míře dojíždějí 
za prací do průmyslového Chomutova a okolních měst. Zástavba je domkářsko – vilová, různorodá, 
s různými typy domů s různou podlažností a tvary střech. Nejnovější výstavba RD má podobu nízkých  
typovek organizovaných do začínající „kobercové“ sítě. Nynější osídlení je typu spíše klasické 
předměstské čtvrti s domy odpovídajícími potřebám současné společnosti.  

Z historického vývoje se dochovala širší náves uprostřed s kostelem sv. Bartoloměje jehož půdorys je 
obehnaný vodním příkopem překlenutým dvěma mostky, požární nádrž, statek a Panský rybník. 
Původní uspořádání usedlostí se vyskytuje pouze řídce a je nevýrazné. 

Krajina je fragmentovaná železničními tratěmi tvořícími dopravní uzel a zatíženými komunikacemi I/13 
a I/7 jejíž obchvat se nyní připravuje na základě vydaného stavebního povolení při západním okraji 
zastavěného území. Spořice jsou sevřené mezi důl, komunikační koridor (železnice a I/7) a průmyslový 
okraj Chomutova. Napříč správním území vedou souběžně dvě trasy vedení s vysokými sloupy VVN 
(110 kV) a vedení VN (22 kV). Velká plocha povrchového dolu, nadzemní vedení, dopravní stavby a 
měřítkově vybočující mohutná průmyslová zóna s vysokými komíny, rozlehlou fotovoltaickou 
elektrárnou, patří mezi technicistní negativní znaky krajinného rázu, které svým zásadním projevem 
potlačují projev méně výrazných pozitivních znaků přírodní a kulturně historické charakteristiky. Jako 
negativní technicistní znak lze také chápat zcela napřímené a zkanalizované koryto říčky Hačky 
s betonovými břehy s ocelovým zábradlím, dlážděným dnem, dimenzované hlubokým U profilem.  

Kostel sv. Bartoloměje je zapsaný do seznamu nemovitých kulturních památek. Jiné nemovité památky 
se zde nenacházejí. Ostrov s kostelem je evidovaný jako místo s pozitivně prokázaným a dále 
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Další poměrně rozlehlá lokalita 
s předpokládanými a prokázanými archeologickými nálezy se nachází v jižním okraji k.ú. Spořice, za 
hranicí zastavěného území, v prostoru mezi lomem Libouš,  Pražskými poli, Droužkovicemi a Březnem 
(Farářka). Historické jádro zastavěného území je evidované jako místo se zatím neprokázanými, ale 
předpokládanými archeologickými nálezy (např. podle svědectví písemných pramenů, výsledků 
geofyzikálního průzkumu, letecké prospekce apod.) 

Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území B.1 Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické 

charakteristiky 
ANO NE 

B.1.1 Přítomnost národní kult. památky (NKP) vč. pam. ochranného pásma (POP)  X 

B.1.2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP)  X 

B.1.3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)(vč. navrhované a POP)  X 

B.1.7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)(vč. navrhované)  X 

B.1.8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč. navrhované a POP) X  

Poznámky: 

ad B.1.8:   Přítomnost kult. památky v historickém středu Spořic 
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Obrázek 9. Spořice a Krbice na Müllerově mapě Čech z roku 1720.   

 

Obrázek 10. Spořice na mapě I. vojenského mapování metodou  "a la vue" - "od oka" 1764-1768.  
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Obrázek 11. Zastavěné území Spořic v otisku stabilního katastru 1824-1843 v porovnání se stávajícím 
stavem území v aktuální ortofotomapě.   

Estetické hodnoty, harmonické měřítko a harmonické vztahy  

Spořice se v krajinné scéně uplatňují neoddělitelně spolu s městem Chomutov a jeho západní výrobní 
zónou. Sídlo nemá svůj samostatný obraz v krajně. Kostel sv. Bartoloměje se z vnějšího území 
neuplatňuje jako dominanta.  Jeho projev splývá s ostatní zástavbou obce, která svou hmotou a výškou 
snižuje jeho význam v krajinném rázu. Hodnotné uspořádání historického středu s návsí, s kostelem a 
vodním příkopem je vnímatelné pouze z nejbližšího okolí.  

Průhledy obcí severním směrem nabízejí výhled na zdvihající se předhůří Krušných hor 
s jednoduchými zalesněnými vzdálenými horizonty. Západním, jižním a východním směrem je krajina 
otevřená. Pohledy směrem západním jsou omezené výstavbou komunikace I/7 a železniční tratí 
s liniovým porostem.  
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Vzhledem k plochému reliéfu, vegetačním  a objektovým překážkám je zastavěná část pozorovatelná 
pouze z nejbližšího okolí, z průjezdu po III/00733 , I/13. Bude také částečně viditelná z budovaného 
obchvatu I/7 a částečně z průjezdu po železniční trati.   

Část k.ú. Krbice je zcela pohlcená povrchovým dolem. Území se zde bude po ukončení těžby 
rekultivovat a navracet do podoby kulturní - přírodě blízké a jistě atraktivní krajiny s vyváženou 
ekologickou stabilitou. Plánovaná rekultivační opatření budou provedena formou zaplavení těžební 
jámy. Prostor těžby je natolik velký, že rekultivace mohou být pro Spořicko zcela zásadní změnou 
znamenají velký potenciál pro nový vývoj místní krajiny a přírody.    

Místní krajinný ráz je indiferentní, bez zřetelně identifikovatelného harmonického měřítka osídlení, 
využití, krajinného rámce a harmonických vztahů.     
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Znaky a hodnoty vizuální scény 
 

Tabulka 8. Znaky a hodnoty vizuální scény. 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území ANALYTICKÁ KRITÉRIA 

rysy prostorové skladby C.1 Indikátory přítomnosti hodnot 
ANO NE 

C.1.1.1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem   X 

C.1.1.2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  (X)  

C.1.1.3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou  X 

C.1.1.4 Vymezení prostorů více horizonty   X 

C.1.1 
Charakter 
vymezení 
prostoru 

C.1.1.5 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického 
vnímání krajiny (X)  

C.1.2.1 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů 
převažujícím přírodním charakterem  X 

C.1.2.2 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené 
zeleně v krajině se zemědělským využitím  X 

C.1.2 
Rysy 
prostorové 
struktury 

C.1.2.3 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 
s harmonickým výrazem  X 

C.1.3.1 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.)  X 

C.1.3.2 
Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesních porostů, aleje, 
doprovodná zeleň atd.)  X 

C.1.3 
Konfigurace 
liniových 
prvků C.1.3.3 Zřetelné linie zástavby  X 

C.1.4.1 Přítomnost zřetelných terénních dominant (X)  

C.1.4.2 Přítomnost zřetelných architektonických  dominant  X 

C.1.4.3 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty  X 

C.1.4 
Konfigurace 
bodových 
prvků 

C.1.4.4 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů  X 

přítomnost indikátoru 
v řešeném území SOUHRNNÁ KRITÉRIA 

rysy charakteru a identity Indikátory přítomnosti hodnot  
ANO NE 

C.1.5.1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie  X 

C.1.5.2 Neopakovatelnost krajinných forem  X 

C.1.5.3 
Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální 
scéně  X 

C. 1.5.4 
Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití 
krajiny (X)  

C.1.5 
Rozlišitelnost 

C.1.5.5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či 
statické působení  jako výrazný rys krajinné scény  X 

C.1.6.1 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově 
vybočujících staveb  X 

C.1.6.2 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků  X 

C.1.6 
Harmonie 
měřítka 
krajiny C.1.6.3 

Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a 
krajiny  X 

C.1.7.1 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí  X 

C.1.7.2 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce    X 

C.1.7.3 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí  X 

C.1.7.4 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně (X)  

C.1.7.5 Uplatnění míst s kulturním významem  X 

C.1.7.6 Působivá skladba prvků krajinné scény  X 

C.1.7 
Harmonie 
vztahů v 
krajině 

C.1.7.7 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie  X 
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2.5 Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí řešeného území, pokud by nebyla 
uplatněna územně plánovací dokumentace.  

V případě neuplatnění změny územního plánu nebudou uplatněny podněty vlastníků pozemků 
na změny funkčního využití území a na vymezení nových zastavitelných ploch. V platnosti zůstane 
stávající územní plán, který neumožňuje rozvoj lokalit podle aktuálních požadavků vlastníků, čímž 
dochází k omezování rozvoje území. 

Neuplatnění změny také znamená zachování stávajícího stavu a současné kvality životního prostředí. 
Rozvoj lidských aktivit, jakákoliv nová činnost, jakýkoliv nový záměr vždy znamená zintezívnění 
využívání území. Znamená zvýšení podílu zastavěných ploch, větší pohyb lidí, dopravy a materiálů. 
Vnáší do území nová fyzikální pole, nové látkové emise, může znamenat zábory půdy, požadavky na 
odstranění zeleně, ekosystémů, ovlivňování odtokových režimů, ovlivňování kvality a množství 
podzemních vod, čerpání přírodních zdrojů apod. Téměř v každém případě rozvoj znamená na jedné 
straně sociálně-ekonomické přínosy a na straně druhé výstupy ovlivňující životní prostředí negativním 
směrem, pokud se nejedná o cílený záměr vylepšující některý z faktorů životního prostředí. Míra 
ovlivnění je závislá na  charakteru a kapacitách konkrétního záměru.  

V případě nového územního plánu Spořice by v zásadě nedošlo k vymezení nových zastavitelných 
území s FVU BV, BI a SV v lokalitách Z45, Z14, Z11, Z12, Z7, Z8, Z9, Z10 a s FVU V a VD v lokalitách 
Z2, Z3, Z4 a Z5.  Nedošlo by k transformaci výrobního území na smíšenou obytnou plochu P2 SV 
v ploše  statku v jádrové historické části obce a k drobným změnám P1 až P3 bez zásadních vlivů na 
životní prostředí a dalším dílčím změnám, které zohledňují provedené komplexní pozemkové úpravy.  

Zůstaly by vymezené dopravní koridory pro stavby dopravní infrastruktury Z17, Z16, Z44 a Z43, které 
byly do platného územního plánu převzaty z předchozí nadřazené ÚPD VÚC Severočeské 
hnědouhelné pánve. Tyto plochy nový návrh [1] přebírá a aktualizuje podle ZUR ÚK.  Nedošlo by ke 
zpřesnění plochy Z17 DS v níž už nyní dochází k výstavbě silnice R7 – obchvatu Chomutova pro I/7. 
Plocha byla v severní části území oproti PD mírně posunuta.  

Pokud by nedošlo k rozvoji ploch bydlení, nebyla by naplněna představa obce o svém budoucím  
dalším rozvoji, nedošlo by k rozšíření možností rozšiřování zastavitelných ploch a k souvisejícím 
požadavků na likvidaci odpadních vod, nedošlo by k přiblížení zastavitelného území s akustickou 
ochranou k liniovým dopravním stavbám – železnici a obchvatu R7 a k potenciálně větší expozici 
obyvatelstva hlukem z těchto tratí.  

Stejným způsobem by nedošlo k možnostem navýšení zpevněných a zastavěných ploch pro výrobu a 
sklady a možností umístění záměrů se stacionárními zdroji hluku a imisního zatížení a možnostmi 
dalšího navyšování dopravního zatížení území. Tyto ploch jsou však drobného plošného rozsahu a 
pouze doplňují rozsáhlou navazující Chomutovskou výrobní zónu.  

V centrální jádrové části Spořic by nedošlo k transformaci ploch výroby a skladů na pozemcích 
bývalého historického statku na smíšené území obytné s možností  bydlení i drobných řemesel a 
služeb. Bylo by možné do těchto míst umístit bez omezení výrobní nebo skladový záměr se zdroji 
hluku, emisí do ovzduší a dopravou. 

Lze předpokládat, že žádná z posuzovaných lokalit s vymezeným FVU nebude znamenat změnu stavu 
životního prostředí v jiném než lokálním měřítku. 
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3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací 
dokumentace významně ovlivněny. 

3.1 Přehled změn v území s potenciálem ovlivnění životního prostředí 

V následující kapitole je uvedený stručný přehled všech nových zastavitelných území,  přestavbových 
lokalit a dalších požadavků návrhu územního plánu [1], které byly vyhodnoceny na základě 
provedeného zjišťovacího řízení [2] a následného rozboru návrhu jako koncepční předpoklady 
budoucího ovlivnění charakteristik životního prostředí. U každé položky je uvedeno stávající využití, 
využití navrhované v  ÚP, vztah k aktuálně platnému územnímu plánu a nadřazené územně plánovací 
dokumentaci.   

Spořice - sever 

Lokalita Z1  

Stávající využití:  orná půda ponechaná ladem, extenzivní trávník pravidelně kosený 

Stávající využití podle ÚPO:  plochy nízkopodlažního bydlení, zastavitelné území 

Navrhované využití:  BV - individuální v rodinných domech - vesnické  

Rozsah lokality:   3,9727 ha 

Lokalita Z16  

Stávající využití:  orná půda ponechaná ladem, extenzivní trávník pravidelně kosený 

Stávající využití podle ÚPO:    železnice e10, požadavek vyplývající z návaznosti na ÚP Chomutov, 
zastavitelné území 

Navrhované využití:  DZ - plocha dopravní infrastruktury – drážní doprava, navazuje na 
územní plán Chomutova – vymezuje koridor pro přeložku železniční 
trati Chomutov – Vejprty 

Rozsah lokality:   1,2839 ha  

 

Obrázek 12. Lokality  Spořice -  severní část. 
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Lokalita Z17  

Stávající využití:  staveniště, výstavba obchvatu R7 (I/7) 

Stávající využití podle ÚPO:    orná půda, rychlostní komunikace R7 VPS c2 podle VÚC, ve 
stávajícím ÚP je plocha výstavby mírně posunutá západním 
směrem.  

Navrhované využití:  DS - plocha dopravní infrastruktury - doprava silniční, komunikace 
I/7 (R7), VPS – c2 dle ZÚR ÚK, nedochází k záboru ZPF, jedná se o 
stavbu v realizaci (2010 – 2013) a na pozemcích - ostatní plochy, 
odpovídá vymezení v ZÚR ÚK. 

Rozsah lokality:  30,4943 ha, lokalita je vymezena podél celého okraje zastavěného 
území Spořic. 

Lokalita Z43 

Stávající využití:  dopravní koridor a stávající dvoukolejná železniční trať 130,140 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy pro železnici, plocha pro optimalizaci železniční trati 130,140.  

Navrhované využití:  DZ - plochy dopravní infrastruktury drážní doprava,vymezení 
koridoru pro optimalizaci  železniční trati 130,140 v k.ú. Spořice, 
veřejně prospěšná stavba, upřesněno podle ZUR ÚK.  

Rozsah lokality:  8,4891 ha, lokalita zasahuje také do k.ú. Krbice 

 

Spořice – střed a západ 

Lokalita Z14 

Stávající využití:  neobdělávaná orná půda s porostem nízkých křovin mezi silnicí 
III/00733  a stávající zástavbou RD 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy orné půdy, současně zastavěné území, nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:  BI - plochy bydlení individuální v rodinných domech-městské, plocha 
uceluje stávající zastavěné území řadou RD a je určena pro 
rozšíření zahrad již realizovaných řadových rodinných domů U 
koupaliště.  

Rozsah lokality:  0,5697 ha 
 

Lokalita P2 

Stávající využití:  plocha statku v centrální části obce a související zahrada, křoviny a 
travní porost, plochy bez vegetace 

Stávající využití podle ÚPO:    zastavěná plocha pro výrobu a sklady, zastavitelná plocha pro 
výrobu a sklady, zahrada – nezastavitelná plocha, současně 
zastavěné území 

Navrhované využití:  SV - plocha smíšená obytná vesnická (přestavba), v návaznosti na 
historickou náves je téměř nevyužívaný rozlehlý areál bývalého 
dvora a statku, navrhovaná je změna využití přispívající k obnově 
prostoru návsi a zdůraznění historického urbanistické těžiště obce, 
které je nyní zanedbané.  

Rozsah lokality:  2,3852 ha 
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Lokalita Z11 

Stávající využití:  obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy orné půdy, nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:  BV - bydlení individuální v rodinných domech – vesnické, plocha 
uceluje obytnou zástavbu na jihozápadním okraji Spořic. Plocha je 
vytvořena fragmentací obce dopravními stavbami. 

Rozsah lokality:  0,6801 ha 

Lokalita Z12 

Stávající využití:  obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy orné půdy, nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:  BV - bydlení individuální v rodinných domech – vesnické, lokalita je 
vymezena plochou silniční dopravy komunikace I/7(R7) a již 
provedenou zástavbou ploch bydlení individuálního v rodinných 
domech v zahradách, plocha uceluje obytný půdorys sídla. 

Rozsah lokality:   5,8999 ha 

 

Lokalita Z13 

Stávající využití:  obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy nízkopodlažního bydlení, zastavitelné území, v okrajích pás 
nezastavitelné veřejné nelesní zeleně 

Navrhované využití:  BV - bydlení individuální v rodinných domech – vesnické, lokalita 
uceluje obytný půdorys sídla, je vymezena mezi železniční trať a již 
provedenou zástavbu ploch bydlení. 

Rozsah lokality:   5,0945 ha 

 

Obrázek 13. Lokality Spořice – střed, západ a východ.  
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Spořice – východ 

Lokalita Z2 

Stávající využití:  obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace 

Stávající využití podle ÚPO:    louky, současně zastavěné území, nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:  V - plochy výroby a skladování, lokalita doplňuje navazující rozlehlou 
průmyslovou zónu, která se nachází na k.ú. Chomutov I. a k.ú. 
Spořice, mezi areálem železáren a Ferony v přímé návaznosti na 
osovou komunikaci zóny v ulice Spořická v Chomutově. 

Rozsah lokality:   1,9072 ha 

Lokalita Z3 

Stávající využití:  extenzivní kosený trávník na ostatní ploše 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy nízké a rozptýlené zeleně, současně zastavěné území, 
nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:   VD - plochy drobné výroby a skladování, lokalita doplňuje stávající 
areál mezi plochou smíšenou venkovskou a areálem drobné výroby 
a skladování. 

Rozsah lokality:   0,8270 ha 

Lokalita Z4 

Stávající využití:  zarůstající plocha s nízkým porostem dřevin na ostatní ploše, bývalé 
korytu Hačky před přeložením – bez vody 

Stávající využití podle ÚPO:    zahrada v proluce, současně zastavěné území, nezastavitelné 
plochy 

Navrhované využití:   SV - plochy smíšené obytné vesnické, lokalita je vymezena pro 
plánované bytové objekty a vyplňuje proluku v návaznosti na 
komunikaci 

Rozsah lokality:   0,2824 ha 

Lokalita Z5 

Stávající využití:  extenzivní trávník na trvalém travním porostu, ojedinělé skupiny 
křovin 

Stávající využití podle ÚPO:    louky, nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:   V - plochy výroby a skladování, lokalita je umístěna v území které 
bylo fragmentováno dopravními stavbami. Vyplňuje prostor mezi 
přeloženým vodním tokem Hačky a plochou dopravní infrastruktury – 
dopravní přivaděč I/7(R7) - napojení Spořické ulice, obchvatu 
průmyslové zóny Chomutova  a centra Chomutova.  

Rozsah lokality:   3,1146 ha  

Lokalita Z6 

Stávající využití:  extenzivní trávník na trvalém travním porostu, skládka staveniště 
výstavby R7 

Stávající využití podle ÚPO:    plocha pro výrobu a sklady, zastavitelné území 

Navrhované využití:   VD - plochy drobné výroby a výrobních služeb, lokalita vyplňuje 
území mezi dopravním přivaděčem a plochami přestavby bývalého 
zemědělského areálu 

Rozsah lokality:   1,8807 ha  
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Lokalita P1 

Stávající využití:  extenzivní trávník v okrajích fotbalového hřiště, na okraji dřeviny  

Stávající využití podle ÚPO:    plocha pro sport a rekreaci, zastavitelné území 

Navrhované využití:   SV - plocha smíšená obytná vesnická, před plochou pro tělovýchovu 
a sport vznikne předpolí jako smíšená plocha u pneuservisu a 
zázemí pro navazující plochy pro tělovýchovu a sport 

Rozsah lokality:  0,3361 ha 

Spořice - jih 

Lokalita Z7  

Stávající využití:  obdělávaná orná půda, v okraji černá skládka zahrádkářského typu 
rozhrnutá  

Stávající využití podle ÚPO:    plochy nízké a rozptýlené zeleně, současně zastavěné území, 
nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:   BV - plochy bydlení individuální v rodinných domech-vesnické, 
lokalita doplňuje území pro bydlení na jižním okraji Spořic, rozvíjí 
jádrové plochy obce a uceluje půdorys 

Rozsah lokality:  1,2614  ha 

 

Obrázek 14. Lokality Spořice – jih.. 
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Lokalita Z8 

Stávající využití:  obdělávaná orná půda bez vegetace 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy nízké a rozptýlené zeleně, mimo současně zastavěné území, 
nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:   BV - plochy bydlení individuální v rodinných domech-vesnické, 
lokalita doplňuje realizovaný obytný okrsek „Pod Farářkou“ na jeho 
jižním okraji, rozvíjí jádrové plochy obce a uceluje půdorys 

Rozsah lokality:  0,9476 ha  

 

Lokalita Z9 

Stávající využití:  plocha s nahrnutým zatravněným valem a orná půda s ruderálním 
porostem 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy orné půdy, mimo současně zastavěné území, nezastavitelné 
plochy 

Navrhované využití:   DS - plochy dopravní infrastruktury-doprava silniční, lokalita je 
určena pro výstavbu garáží pro jižní část obce, vyplňuje prostor mezi 
plochami dopravní infrastruktury –doprava drážní a silniční a 
obytným souborem „Pod Farářkou“ Počítá se, že přispěje k 
protihlukovým opatřením po výstavbě garážových objektů 

Rozsah lokality:  1,0257ha  

Lokalita Z10 

Stávající využití:  plocha s nahrnutým zatravněným valem a orná půda bez porostu a 
s ruderálním porostem 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy orné půdy, mimo současně zastavěné území, plochy veřejné 
zeleně nelesní, nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:   BV - plochy bydlení individuální v rodinných domech-vesnické, 
plocha doplňuje bydlení na jižním okraji obce, po ukončení těžby a 
provedení rekultivací bude navazovat podle staré komunikace na 
rekreační území v rekultivované krajině ASA 1 

Rozsah lokality:  2,9170 ha 

 

Krbice 

Lokalita Z44 

Stávající využití:  dopravní koridor a stávající dvoukolejná železniční trať 130,140 

Stávající využití podle ÚPO:    plochy pro železnici, plocha pro optimalizaci železniční trati 130,140 

Navrhované využití:   DZ - plochy dopravní infrastruktury drážní doprava, vymezení 
koridoru pro optimalizaci železniční trati 130,140 v k.ú. Spořice, 
veřejně prospěšná stavba VPS - i, upřesněno podle ZUR ÚK, osa 
koridoru je shodná s osou současné železniční trati, v případě 
realizace záměru by byl další zábor ZPF minimální v souběhu se 
současnou plochou železniční dopravy 

Rozsah lokality:  6,3858 ha 
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Lokalita Z45 

Stávající využití:  orná půda neobdělávaná 

Stávající využití podle ÚPO:    louky, nezastavitelné plochy 

Navrhované využití:   SV - plochy smíšené obytné vesnické, plocha logicky uceluje 
zastavitelné území  se stejnou funkcí na pomezí k.ú. Černovic a k.ú. 
Krbic. Dopravně je navázána účelovou komunikací od Černovic po 
trase staré zrušené vozovky I/7. Zástavba bude využívat již 
vybudované inženýrské sítě v Černovicích.  

Rozsah lokality:  1,3610 ha 

 

Obrázek 15. Lokality Krbice.   
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3.2 Ovzduší 

Charakteristika znečištění ovzduší pro správní území obce Spořice je podrobně uvedena v kapitole 
2.3.2. a je relativně shodná pro všechny řešené lokality. Místní podmínky kvality ovzduší se liší pouze 
minimálně v podstatě v závislosti na vzdálenosti od zatížených komunikací a ventilačních poměrech.  

Správní území leží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z hlediska přírodních podmínek se jedná o 
území s častými jevy teplotních inverzí ležící ve srážkovém stínu Krušných hor. Průměrná roční 
rychlost větru je nižší. Rozptylové podmínky jsou těmito faktory snížené. Kvalitu ovzduší zejména 
v lokalitách při východním okraji správního území ovlivňuje návaznost na město Chomutov a jeho 
průmyslový okraj. Také se zde projevují vlivy dálkového přenosu imisního zatížení původem z velkých 
stacionárních zdrojů. Tyto zdroje se hojně vyskytují v celé Podkrušnohorské pánevní oblasti. Svůj podíl 
mají malá topeniště v chladném období roku, i když k vylepšení situace přispívá možnost využití plynu 
pro domácnosti, protože obec je plynofikovaná.   

Další podstatným faktorem utvářejícím kvalitu ovzduší je tranzitní doprava odehrávající se na III/00733  
(obchvatu I/7) a I/13. Také městské dopravní zatížení v rámci celého Chomutova a tedy i Spořic, jenž 
s ním sdílí dopravní systém je poměrně podstatné. Správní území Spořic je sevřené do železničních 
tratí, které k imisnímu zatížení také přispívají.  

Problematickými imisemi jsou PM10 a benzo(a)pyren. Podle modelování ČHMÚ k vymezení OZKO a 
měření v nejbližších stanicích AIM, které jsou umístěné v relativně ekvivalentním prostředí, dochází 
v území překračování krátkodobých imisních koncentrací PM10 a průměrných ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu. Aktuálně nejvíce zatížené ovzduší lze očekávat v okolí lokalit Z1, Z14 a Z4, které jsou 
v kontaktu se stávající průjezdní silnicí III/00733 , která plní částečnou úlohu obchvatu Chomutova pro 
I/7.  

Relativně kvalitnější ovzduší lze očekávat dál od zdrojů znečištění, v lokalitách na okrajích zástavby, 
mimo zatížené komunikace a v kontaktu s volnou krajinou – lokality k.ú. Krbice Z45 SV. V  k.ú. Spořice  
to jsou lokality při západním a jižním okraji zastavěného území – Z7, Z8, Z9, Z1, Z11, Z12, Z13 a Z14. 
Po zprovoznění budovaného obchvatu I/7 (R7) v plochách Z17 se situace změní novým zatížením 
v západním okraji a imisní zatížení ovzduší se v tomto území ekvivalentním způsobem navýší. Zároveň 
dojde k vylepšení v jádru obce a v obytných území při I/7.  

Přes všechny uvedené skutečnosti mají Spoříce návaznost na krajinu, lepší ventilační poměry, menší 
expozici z komunikací a celkovou příznivější imisní situaci než většina obytných území ve středních 
částech Chomutova a v kapacitních sídlištích.   

3.3 Akustické zatížení  

Správní území je dotčeno stacionárními zdroji hluku z průmyslové zóny, která navazuje na rozsáhlou 
výrobní zónu Chomutova, kde se v posledních letech uplatnily velké plochy fotovoltaických elektráren, 
které nemají žádné akustické výstupy a tím došlo ke snížení potenciálu výskytu stacionárních zdrojů a 
ke zklidnění průmyslové zóny.   

Projevuje se zde také hluk z vytížených komunikací – silnice I. třídy I/13, která prochází severním 
okrajem Spořic a hluk z III/00733, která slouží jako obchvat Chomutova pro I/7. Podle sčítání dopravy 
z roku 2010 nepřebírá tato silnici veškerou dopravu z I/7 a není plnohodnotným obchvatem. Dopravní 
pohyby středem Chomutova, kudy prochází hlavní trasa I/7 jsou stále podstatně vyšší než na III/00733.  

V území dochází k výstavbě tělesa – plnohodnotného obchvatu silnice I/7 (R7) v plochách Z17, které 
jsou převzaty ze ZUR a v ÚP jsou upřesněny podle platné projektové dokumentace pro stavební 
povolení. Výstavba obchvatu již určitou dobu probíhá a je patrná také z leteckých fotografií.  

Území je také dotčeno železničním uzlem tratí 130, 140,  124 a 137 a zatíženo hlukem z provozu 
železnic.  

Měření hluku není pro koncepci ÚP k dispozici. Severní část území poblíž komunikace I/13 bylo 
podrobenou modelování hluku ve strategické hlukové mapě, která zobrazuje akustickou expozici z této 
komunikace. Výřez v průniku severní části území a zastavitelné plochy pro bydlení Z1 BV pro denní a 
noční dobu je uveden na následujících obrázcích. Z výsledků modelu v denní době vyplývá akustické 
zatížení Z1  v severní třetině LAeq,den = 55 až 60 dB a v jižních dvou třetinách LAeq,16h = 50 až 55 dB.  
V noční době je akustická dispozice odlišná. Severní dvě třetiny Z1 jsou zatíženy  LAeq,8h = 45 až 50 dB 
a v jižním okraji LAeq,8h = 40 až 45 dB. Při zohlednění korekce +10 dB pro hluk z dopravy po silnicích I. 
třídy v území, kde hluk z dopravy na    těchto  komunikacích  je  převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních komunikacích, lze použít akustické limity ve smyslu NV. 272/2011 Sb.,  LAeq,16h = 60 dB pro 
denní dobu a LAeq,8h = 50 dB pro noční dobu. Z porovnání s limity je zřejmé, že plocha Z1 je evidentně 
zatíženým územím při hranici limitních hodnot. Modelování však nezohledňuje další zdroje, jakými jsou 
hluk z nedalekého nádraží a z dopravy po III/00733 .   
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Obrázek 16. Strategická hluková mapa – akustické zatížení severní části správního území z provozu po 
I/13, denní doba.  

 

Obrázek 17. Strategická hluková mapa – akustické zatížení severní části správního území z provozu po 
I/13, noční doba. 
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Území je evidentně v současnosti zatíženo hlukem. Nadlimitní hodnoty je možné očekávat v blízkosti 
III/00733  a na okrajích průmyslové zóny.  

Zásadní akustická změna v území nastane po zprovoznění obchvatu, kdy se doprava z III/00733  
přesune do západního okraje zastavěného území na budovanou R7 a bude navýšena o významnější 
podíl z tranzitu I/7 z centra Chomutova. Lokality, které ucelují půdorys sídla při jižním a západním okraji 
zastavěného území, budou vystavené potenciální expozici z R7 (čtyřpruh).  Stávající silnice III/00733  
nebude po zprovoznění na R7 napojena, bude ukončena před MÚK Nové Spořice a výrazně zklidněna.  

K výraznému snížení hluku tak dojde v centrálních částech Chomutova a v okolí dnešní III/00733  
procházející centrem a „osou“ Spořic ve směru S-J. V rámci Spořic dojde k výraznému zklidnění 
akustické expozice obytných území v centrálních částech a tím také k posílení kvality bydlení.  

Přehled navrhovaných lokalit pro bydlení ve vztahu ke stávající a potenciální budoucí akustické 
expozici  

 Stávající zatížení, budoucí předpokládaný útlum 

– Z1 BV, po realizaci přeložky Vejprtské trati vyplívající z ÚP Chomutova exponováno 
drážním hlukem   

– Z14 BI 

– P2 SV 

– Z4 SV 

 Lokality exponované z budoucího obchvatu R7, v současnosti nezatížené nebo exponované 
drážním hlukem 

– Z7 BV, v současnosti  pouze hluk ze stavebních činností, exponované také hlukem ze 
Spořického přivaděče (napojení Chomutova na R7) 

– Z8 BV, v současnosti hluk ze stavebních činností, exponované drážním hlukem  

– Z10 BV, v současnosti hluk ze stavebních činností, exponované drážním hlukem 

– Z11 BV, v současnosti hluk ze stavebních činností, exponované drážním hlukem  

– Z12 BV, v současnosti hluk ze stavebních činností, exponované drážním hlukem 

– Z13 BV, v současnosti hluk ze stavebních činností, exponované drážním hlukem  

 k.ú. Krbice 

– Z45 SV, území exponované hlukem ze stávající železniční trati s předpokladem 
optimalizace ve smyslu ZUR 

3.4 Flóra a fauna  

3.4.1 Flóra 

Spořice – sever 

Z1 BV  

– orná půda ponechaná ladem, extenzivní trávník pravidelně kosený  

– na lokalitě se nenacházejí žádné vzácnější biotopy 

– křoviny podél obslužné komunikace a při okrajích (Rosa canina, Prunus spinosa, 
Sambucus nigra apod.) 

– lokalita je vymezena k tomuto využití již ve stávajícím ÚP 

Z16 DZ 

– orná půda ponechaná ladem, extenzivní trávník pravidelně kosený  

– na lokalitě se nenacházejí žádné vzácnější biotopy 

– lokalita v návaznosti na ÚP Chomutov je vymezena k tomuto využití již ve stávajícím ÚP 

Z17 DS 

– staveniště, výstavba obchvatu R7 (I/7) 

– plochy Z17 jsou do ÚP převzaty ze ZUR ÚK a upřesněny podle stavební dokumentace 
aktuálně probíhající výstavby 

– uplatnění lokality nepředstavuje možnosti změn v území vedoucích k ovlivnění 
biologických poměrů  
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Z43 DS 

– dopravní koridor a stávající dvoukolejná železniční trať 130,140 

– plocha je do ÚP převzata a upřesněna podle aktuální ZUR ÚK  

– uplatnění lokality nepředstavuje možnosti změn v území vedoucích k ovlivnění 
biologických poměrů  

– lokalita je vymezena k tomuto využití již ve stávajícím ÚP 

Spořice – střed a západ 

Z14 BI 

– neobdělávaná orná půda s extenzivním trávníkem a s porostem nízkých mezofilních 
křovin mezi silnicí III/00733  a předzahrádkami stávajících RD (Prunus spinosa a Rosa 
spp.) 

– porost se silnými antropogenními vlivy 

P2 SV 

– plocha statku v centrální části obce a související zahrada, a travní porost, plochy bez 
vegetace 

– převážně zastavěné a zastavitelné území, plocha bez vegetačního krytu a ojediněle 
ruderální křoviny  

– uplatnění lokality nepředstavuje možnosti změn v území vedoucích k ovlivnění 
biologických poměrů  

– porost se silnými antropogenními vlivy 

Z11 BV 

– obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace 

Z12 BV 

– obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace 

Z13 BV 

– orná půda bez stabilní vegetace, extenzivně obhospodařovaná orná půdy 

Spořice – východ 

Z2 V 

– obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace 

Z3 VD 

– volná antropogenní plocha mezi zástavbou 

– extenzivní kosený trávník na ostatní ploše se skupinkou nízkých keřů (Cornus mas) a 
s několika jedinci ovocných stromů, dominují trávy psárka luční (Alopecurus pratensis), 
srha říznačka (Dactylis glomerata).  

Z4 SV 

– volná antropogenní plocha mezi zástavbou 

– zarůstající plocha s nízkým porostem křovin a náletových pionýrských dřevin na ostatní 
ploše, bývalé koryto Hačky před přeložením – bez vody, okraj zahrady s ovocnými stromy; 
skupiny keřů (Cornus mas, Prunus spinosa , Rosa spp. apod.) 

Z5 V 

– extenzivní trávník na trvalém travním porostu, ojedinělé nepočetné nálety dřevin a křovin 
(Salix caprea, Sambucus nigra.) 

– staveništní komunikace pro výstavbu „Spořicského přivaděče“. 

Z6 VD 

– antropogenní plocha dotčená výstavbou R7 

– extenzivní trávník na trvalém travním porostu, skládka staveniště výstavby R7 
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P1 SV 

– antropogenní plocha v urbanizovaném území mezi zástavou, v okraji fotbalového hřiště, 
při komunikaci 

– extenzivní ovsíkový trávník, při komunikace mladí jedinci dřevin (Betula pendula, Picea 
abies, Fraxinus excelsior) 

Spořice - jih 

Z7 BV 

– obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace, v okraji černá skládka zahrádkářského typu 
rozhrnutá 

Z8 BV 

– obdělávaná orná půda bez stabilní vegetace 

Z9 DS 

– antropogenní plocha s nahrnutým zatravněným valem a orná půda s extenzivním travním 
porostem 

Z10 BV 

– antropogenní plocha s nahrnutým zatravněným valem a orná půda s extenzivním travním 
porostem, plocha s ruderálními bylinami 

Krbice 

Z45 SV 

– orná půda neobdělávaná přecházející v mezofilní ovsíkovou louku  

Z44 DZ 

– dopravní koridor a stávající dvoukolejná železniční trať 130,140 

– plocha je do ÚP převzata a upřesněna podle aktuální ZUR ÚK  

– uplatnění lokality nepředstavuje možnosti změn v území vedoucích k ovlivnění 
biologických poměrů  

– lokalita je vymezena k tomuto využití již ve stávajícím ÚP 

 

Z hlediska výskytu rostlinných druhů ZCHD 

Během terénního šetření nebyly zjištěny ZCHD rostlin na žádné z předmětných lokalit, ani zde nejsou 
evidované  v nálezové databázi AOPK.  

Evidované ZCHD se předpokládají v lokalitě Panský rybník, pro kterou z návrhu ÚP nevyplývají žádné 
změny.  

3.4.2 Fauna 

Pro zájmové území je charakteristická mozaika antropogenních struktur (fragmentace liniovými 
dopravními stavbami četné antropogenní nezastavěné plochy v urbanizovaném území, rozlehlá 
antropogenní plocha povrchového dolu, orná půda, náletové dřeviny, a porosty ruderálního 
charakteru). Faunu vymezených ploch a blízkého okolí zastupují druhy, které jsou vázány na kulturní  
krajinu. Tomu odpovídá i její složení. Na výše uvedených biotopech se objevuje běžná fauna. Lokality 
jsou využívány drobnými savci a ptáky, kteří tvoří nejpočetnější skupinu obratlovců.  

V předmětných lokalitách, v nichž návrh [1] umožní změnu nejsou v nálezové databáze AOPK 
evidované bodové záznamy. V celém zastavěném území je evidovaný plošný výskyt ohrožené 
vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Z hlediska tohoto druhu však nevyplývají pro lokality zvláštní 
podmínky.   

Některé antropogenní plochy a orná půda zvláště v okrajích vytvářejí vhodné podmínky pro výskyt 
některých běžných zvláště chráněných druhů hojně se vyskytujících v širokém okolí (např. ještěrka 
obecná, slepýš křehký, čmeláci rodu Bombus, ropucha obecná). Keře a vzrostlé stromy při okrajích 
zemědělských pozemků a nevyužívaných ploch vytvářejí vodné podmínky pro hnízdění ptáků.  
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Žádná z navrhovaných ploch není stěžejním biotopem ZCHD a uplatnění záměrů s předpokládaným 
využitím neznamená ovlivnění výskytu živočišných ZCHD. 

Veškeré vzácnější druhy ZCHD, které jsou podstatné pro místní ekologickou stabilitu jsou navázané na 
EVL Černovice a lokalitu Panského rybníka, kde územní plán nepředpokládá žádné změny oproti 
stávajícímu stavu.       

3.4.3 Střet vymezených rozvojových lokalit s ochrannou přírody a krajiny 

Lokality v nichž návrh ÚP [1] předpokládá změnu využití nejsou ve střetu se zájmy ochrany přírody 
podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Není zde vymezeno zvláště chráněné území, lokality 
nejsou významnými krajinnými prvky, nejsou také součástí územního systému ekologické stability. Na 
plochách nebyly vymapovány přírodní biotopy, a nejedná se o evropsky významné lokality (EVL).  

Podle aktuálních rešerší nejsou vymezené lokality ve smyslu druhové ochrany střetové z hlediska 
botaniky ani zoologie.  
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3.5 Odvodnění oblasti  
 Hydrologická charakteristiky řešeného území viz kapitola 2. 

 Katastrální území nejsou zařazena mezi zranitelné oblasti vymezené za účelem ochrany vod 
ve smyslu § 33 z.254/2001 Sb. a prováděcího předpisu NV. 103/2003 Sb. 

 Řešené lokality ani jejich blízké okolí nejsou součástí CHOPAV. 

 Předmětné lokality neleží v  PHO vodních zdrojů. 

 Řešení splaškových vod je v celém správním území možné odvedením kanalizací pro  
veřejnou potřebu zakončenou ČOV. Uplatněním ÚP dochází k vymezení plochy pro ČOV 
v k.ú. Spořice. 

 Koncepce odvádění odpadních vod se oproti současnosti nemění.  

 Vymezená zastavitelná území převážně respektují stanovená záplavová území a jejich 
aktivní zóny. Překryv se záplavovým území Q20, Q100: 

– Z16 DZ (dopravní stavba překračující koryto Hačky) 

– Z43 DZ (dopravní stavba překračující koryto Hačky) 

– Z5 V, záplavové území zasahuje do východního okraje lokality, mimo aktivní zónu 

 Aktivní zóny 

– v aktivní zóně se kromě ploch pro stavby dopravní infrastruktury překračující vodní tok 
Hačky nenacházejí žádná vymezená zastavitelná území ani přestavbové lokality 

 Území není exponované rozsáhlým povodním 

3.6 Půda 

Eroze 

Půdy náchylné k větrné erozi se podle podkladů SOWAC (VÚMOP, v.v.i) nacházejí v jižní části k.ú. 
Spořice  v okolí Farářky, zbývající část území je bez ohrožení.  

Z hlediska potenciálního ohrožení vodní erozí je správní území k.ú. Spořice zařazeno mezi území 
s půdami náchylnými k vodní erozi, v k.ú. Krbice jsou půdy bez ohrožení.  

Staré ekologické zátěže 

Podle zdrojů CENIA přesahuje do správního území stará ekologické zátěž z průmyslové zóny 
Chomutova, kde v minulosti již proběhly průzkumné a sanační práce. Území s evidovanou starou 
zátěží se přibližuje plochám Z2 V a Z3 VD. Zátěž, ani související rizika však do zastavitelných území 
nezasahují, podrobnosti viz kapitola 2.1.      

Zemědělský půdní fond 

Lokality změn pro nová zastavitelná území předpokládají budoucí uvolnění ochranných podmínek ZPF.  

Vyhodnocení záboru ZPF v souladu se zákonem 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu ve znění pozdějších změn a doplňků a jeho prováděcí vyhláškou č. 13/1994 Sb. je podrobně 
řešeno v návrhu [1]. 
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 Tabulka 9. Vyhodnocení důsledků na ZPF v k.ú. Spořice, převzato z návrhu [1].  

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

Zábor ZPF podle třídy 
ochrany (ha) 

Číslo 
lokality 

Způsob 
Využití 
plochy orná 

půda 
zahrady 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

Investice 
do 

půdy 
(ha) 

                k.ú.  S p o ř i c e 
Z1 BV 3,9153 - -    3,9153  3,9153 
Z2 V 0,0729 - 1,6449     1,7178  
Z3 VD - - -       
Z4 SV - - -       
Z5 V - - 2,5797     2,5797  
Z6 VD - - 1,8807  1,8807     
Z7 BV - - 1,2614  1,2614     
Z8 BV 0,9476 - -    0,9476   
Z9 DS 1,0257 - -    1,0257   
Z10 BV 2,8000 - -    2,8000   
Z11 BV 0,6801 - -    0,6801   
Z12 BV 5,6018 - -    5,6018   
Z13 BV 4,9103 - -    4,9103   
Z14 BI 0,5697 - -    0,5697   
Z15 PZ1 1,1132 - -    1,1132  1,1132 
Z16 DZ 1,2129 - -    1,2129   

Z17-42 DS - - -       
N1 NS.o 2,1888 - -    2,1888  2,1888 
N2 NS.o 0,8793 - -    0,8793   
N3 NS.p - - -       
N4 NS.p 0,0979 - -   0,0979    
N5 NS.o 0,6210 - -    0,6210   
N6 NS.s 0,6127 - -    0,6127   
N7 NS.o - - 0,1535  0,1535     

                k.ú.  K r b i c e 
Z44 DZ 1,3306 - 0,0040    1,3346   
Z45 SV 1,361 - 0,0505    1,361   

celkem  29,9408 0 7,5747 0 3,2956 0,0979 29,7740 4,2975 7,2173 

 Předpokládaný zábor v k.ú. Krbice:    2,6956 ha 

 Předpokládaný zábor v k.ú. Spořice:  34,7694 ha  

 Celkový předpokládaný zábor:   37,4650 ha 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou územním plánem dotčeny. 

3.7 Kulturní památky, archeologické lokality 

Předmětné lokality se nepřekrývají s památkově chráněnými územími ve smyslu z.20/1987 Sb. Ve 
správním území se nachází nemovitá kulturní památka – kostel sv.Bartoloměje, situovaná do prostru 
původní návsi, na ostrůvek vymezený vodním příkopem.  

V dostatečné vzdálenosti od lokalit změn se v lesním porostu, v centrální části správního území 
nacházejí významná archeologická lokalita: Zaniklá středověká ves Dolánky. Předmět ochrany není 
změnou č.4  žádným způsobem ohrožen.  

Ostrov s kostelem je evidovaný jako místo s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným 
výskytem archeologických nálezů. Další poměrně rozlehlá lokalita s předpokládanými a prokázanými 
archeologickými nálezy se nachází v jižním okraji k.ú. Spořice, za hranicí zastavěného území, v 
prostoru mezi lomem Libouš, Pražskými poli, Droužkovicemi a Březnem (Farářka). Historické jádro 
zastavěného území je evidované jako místo se zatím neprokázanými, ale předpokládanými 
archeologickými nálezy (např. podle svědectví písemných pramenů, výsledků geofyzikálního 
průzkumu, letecké prospekce apod.) 
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Archeologické lokality mají překryv s lokalitami: 

 místa s předpokládanými a prokázanými archeologickými nálezy: 

– Z11 BV 

– Z10 BV 

– Z9 BV 

– Z8 BV 

– Z17 DS (jižní část) 

 místa se zatím neprokázanými, ale předpokládanými archeologickými nálezy: 

– P2 SV 

Zbývající plochy správního území spadají do kategorie UAN III. - území, na němž nebyl dosud 
rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, 
ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděp. 
výskytu arch. nál. 

Pro realizaci konkrétních stavebních záměrů platí podmínky § 22 z.20/1987 Sb. 

3.8 Krajina  

Základní informace o krajinném rázu dotčené oblasti a správního území jsou uvedeny v kapitole 2.4.3.  

Potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) 

Potenciálně dotčeným krajinným prostorem je část krajiny kde se mohou uplatňovat vlivy navrhovaných 
změn využití na krajinný ráz. V případě správního území obce Spořice byl PDoKP vymezený pouze pro 
k.ú. Spořice, v k.ú. Krbice je vymezena pouze jedna drobná lokalita ucelující zastavitelné území 
navazujícího ÚP Černovice a lokalita nemá potenciál zásahu do krajinného rázu.  

PDoKP byl vymezen s definovanou uzavřenou hranicí v návaznosti na zastavěné území Chomutova, 
na zdvihající se krajinu Krušnohoří a zástavbu sídla Černovice, v SV, S a SZ části. V celé J polovině se 
území otevírá do ploché otevřené krajiny pánve velkého měřítka, kde výhled není ohraničen žádnými 
terénními horizonty a ni zástavbou.    

Protože se jedná o krajinu plochou a relativně chudou na pozitivní znaky krajinného rázu, je PDoKP 
uvažovaný zároveň jako místo krajinného rázu.   
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Obrázek 18. Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru PDoKP v základní mapě.  
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Identifikované znaky charakteristik krajinného rázu 

Vymezení znaků krajinného rázu jednotlivých charakteristik v rámci PDoKP.  

Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR 

 Tabulka 10. Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky. 

klasifikace znaků 
dle 

významu 
dle cennosti 

A.2  Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky 
XXX zásadní  
XX spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

A.2.1  Specifický terénní reliéf měkce modelované ploché pahorkatiny až plošiny pánve. XX X 
A.2.2  Soustava vodních útvarů Panský rybník X XX 
A.2.3  Nivní porost  Lideňského potoka X X 
A.2.4  Les Dubina (EVL Černovice) XX X 
A.2.5  Liniová zeleň doprovázející fragmenty původní cestní sítě X X 
A.2.6  Pozůstatky sadů (např. okolí Panského rybníka) X X 
A.2.7  Zarostlý koridor železniční trati č.124 u Panského rybníka X X 

Znaky a hodnoty kulturně-historické charakteristiky KR 

Tabulka 11. Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky. 

klasifikace znaků 
dle 

významu 
dle cennosti 

B.2  
Identifikované hlavní znaky kulturní a historické 
charakteristiky XXX zásadní  

XX spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

B.2.1  Plošně rozlehlý povrchový důl Libouš XXX - 
B.2.2  Částečně dochovaná cestní síť  X X 
B.2.3  Přítomnost nadzemního vedení vysokého a velmi vysokého  napětí  XX - 
B.2.4  Železniční koridor č. 130, 140 X - 
B.2.5  Železniční koridor  č.124 X - 
B.2.6  Silnice I/13 s MÚK XX - 

B.2.7  
Průmyslový měřítkově vybočující okraj Chomutova (FVE) a stávajících výrobních 
ploch 

XX - 

B.2.8  Kostel sv.Bartoloměje s vodním příkopem, nemovitá kulturní památka  XX XX 
B.2.9  Zkanalizované koryto Hačky X - 
B.2.10  Rozestavěný dopravní koridor R7 XX - 
B.2.11  Ochranné valy zeminy – součást R7 X - 
B.2.12  Rezidenční význam sídla X X 
B.2.13  Jádro obce s historickým odkazem  X X 

Znaky a hodnoty vizuální scény 

Tabulka 12. Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky. 

klasifikace znaků 
dle 

významu 
dle cennosti 

C.2  Identifikované hlavní znaky vizuální charakteristiky 
XXX zásadní  
XX spoluurčující 
X doplňující 

XXX jedinečný 
XX význačný 
X běžný 

C.2.1  Propojení sídel Chomutova a Spořic XX - 
C.2.2  Polootevřená průmyslově - těžební krajina nezřetelného prostorového vymezení  XX X 
C.2.3  Vzdálené jednoduché horizonty začínajícího podhůří Krušných hor XX X 
C.2.4  Zaklínění mezi důl a výrobu, silné fragmentování správního území liniovými DS X - 
C.2.5  Omezení průhledů do krajiny dopravními stavbami  X - 
C.2.6  Degradovaný obraz sídla v krajině X - 
C.2.7  Velké měřítko krajinné scény bez zřetelných harmonických vztahů X - 
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4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 
plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná 
území a ptačí oblasti 

Z hlediska ZCHÚ, přírodních parků a území NATURA 2000 

Ve správním území se nachází EVL přírodní památka Černovice  (Les Dubina), která není dotčena 
změnami v území, které přináší nový územní plán. Jiná ZCHÚ, přírodní parky ani lokality soustavy 
NATURA 2000 ve smyslu z.114/1992 Sb., v platném znění, se ve správním území nenacházejí a neleží 
v potenciálně ovlivněném území.  

Z hlediska ÚSES 

Návrh změn upřesňuje ÚSES lokální úrovně, regionální a nadregionální systém se v území nenachází.  

Problematika ÚSES ve vztahu k jednotlivým lokalitám: 

 Z16 DZ 

– plocha pro stavby  dopravní infrastruktury 

– lokalita prochází přes biocentrum LBC 108, nutné upřesnit LBC s ohledem na nutnost 
zachování minimální rozlohy biocentra  

– lokalita překračuje LBK 129a, je zapotřebí upřesnit přerušení biokoridoru pro dopravní 
stavbu 

 Z1 BV 

– sousedí a nezasahuje do LBK 129a 

– sousedí a nezasahuje do LBC 108 

 Z5 V  

– sousedí a mírně přesahuje do LBK 143  

– je zapotřebí upravit lokalitu nebo upřesnit koridor LBK 143 

 Z13 BV 

– sousedí a nezasahuje do LBK 143 

 Z43 DZ 

– plocha upřesněná podle ZUR ÚK  

– do dopravního koridoru okrajem zasahují a je zapotřebí upravit jejich hranici: LBC 74, 
LBC69, LBK 207  

– dopravní koridor překračuje  LBK 310, je zapotřebí upřesnit přerušení biokoridoru 

 drobné plochy dopravní infrastruktury zprostupňující krajinu směrem k ploše dolu Libouš a 
rekultivačním plochám  (plochy asanace po těžbě hnědého uhlí) do LSES nezasahují 

Z hlediska ochrany vod 

Řešené lokality nejsou součástí CHOPAV. Lokality neleží v PHO vodních zdrojů. Katastrální území 
není vymezené mezi zranitelné oblasti ve smyslu § 33 vodního zákona 254/2001 Sb., v platném znění 
(oblasti zatížené dusičnany ze zemědělských činností s přenosem dusíkatých látek do povrchových a 
podzemních vod).  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

Nová zastavitelná území, která jsou předmětem změny patří do ZPF a realizací navržených změn 
dojde k vytvoření podmínek pro jejich budoucí odnětí. Uvolnění se předpokládá ve třídách II. až V. 

Z hlediska ochrany ovzduší 

Řešené území náleží do správního obvodu STÚ Chomutov, které bylo na základě vyhodnocení dat za 
rok 2010 zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Kvalita ovzduší v řešeném území je 
dlouhodobě v mírném  přesahu imisních limitů (aktuálně PM10, denní limit a B(a)P roční limit).   

Z hlediska hluku 

V území se nacházejí akusticky zatěžované plochy z dopravních a stacionárních zdrojů. Změny 
v akustickém zatížení se předpokládají v souvislosti se zprovozněním obchvatu I/7 (R7).   
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Uplatnění změny územního plánu může potenciálně ovlivnit následující stávající jevy a charakteristiky 
životního prostředí 

 Uplatnění lokalit pro bydlení doplňující a ucelující půdorys sídla v návaznosti na 
 jihozápadním okraj zastavěného území: 

– Umožní zvýšení akustických a imisních expozičních možností pro stávající i nové 
obyvatelstvo z této části Spořic v souvislosti s výstavbou obchvatu R7. 

– Umožní uvolnění ochrany ZPF. 

– Žádná z těchto ploch nezakládá uvolnění významnějších biotopů a zásah do ekosystémů 
s následným snížením výskytu ZCHD v území. 

 Nové výrobní plochy VD a V doplňující rozsáhlou výrobní zónu města Chomutov a 
navazující na výrobní plochy ve Spořicích:   

– Mohou znamenat umístění záměrů s akustickými zdroji, zdroji znečištění ovzduší, 
případně záměry se specifickými požadavky na čištění a odvádění odpadních vod, záměry 
s riziky havárií a s důsledky ekologické újmy a záměry, které mohou generovat významné 
dopravní zatížení. V těchto jevech také mohou ovlivnit jihovýchodní okraj správního 
území.  

– Umožní uvolnění ochrany ZPF. 

– Žádná z těchto ploch nezakládá uvolnění významnějších biotopů a zásah do ekosystémů 
s následným snížením výskytu ZCHD v území. 

 Plochy dopravní infrastruktury silniční a drážní dopravy, které jsou do územního plánu 
upřesněny ze ZUR ÚK, v případě koridoru pro  R7 (Z17) také podle stavební dokumentace:  

– Nezakládají uplatněním územního plánu vznik nových jevů a podmínek v území.     

– Některé plochy DZ znamenají drobné uvolnění ZPF 

 Plocha pro bydlení Z1 v severní části správního území:  

– Umožní zvýšení akustických a imisních expozičních možností pro nové obyvatelstvo 
v souvislosti s navrhovanou přeložkou lokální železnice Chomutov – Vejprty, plocha je 
také stejným způsobem exponovaná silnicí III/00733, která se však po zprovoznění 
obchvatu R7 v této části zásadně zklidní.  

– Umožní uvolnění ochrany ZPF. 

– Nezakládá uvolnění významnějších biotopů a zásah do ekosystémů s následným 
snížením výskytu ZCHD v území. 

 Plocha přeložky trati Chomutov – Vejprty Z16 uplatňovaná v návaznosti na ÚP Chomutov:  

– Znamená lokální akustický a imisní zdroj  pro novou zastavitelnou plochu určenou 
k bydlení Z1 BV 

– Umožní uvolnění ochrany ZPF. 

– Nezakládá uvolnění významnějších biotopů a zásah do ekosystémů s následným 
snížením výskytu ZCHD v území. 

 Plocha přestavby P2: 

– Představuje transformaci zastavěné plochy výroby a skladů na smíšené obytné území 
venkovské umožňující pouze bydlení ve spojení se zařízením drobné řemeslné a 
zemědělské výroby, služeb, které nesnižuje kvalitu prostředí 

– Plocha zakládá předpoklady pro zklidnění  a zkvalitnění historického jádra obce, místa 
setkání lidí a možného konání místních společenských událostí  

– Nezakládá uvolnění významnějších biotopů a zásah do ekosystémů s následným 
snížením výskytu ZCHD v území. 

 Plocha přestavby P1:  

– Plocha smíšená obytná vesnická, před plochou pro tělovýchovu a sport vznikne předpolí 
jako smíšená plocha u pneuservisu a zázemí pro navazující plochy pro tělovýchovu a 
sport 

– Svou kapacitou a charakterem navrhovaného využití nezakládá vznik jevů měnících 
charakteristiky životního prostředí . 

 Uplatnění územního plánu jako celek 

– může potenciálně vézt : 

 k navyšování podílů zpevněných a zastavěných ploch znamená ekvivalentní 
navyšování odtoku vod z území  

 ke zvýšení potřeby odvádění a čištění splaškových odpadních vod  
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 ke snížení charakteristik krajinného rázu 

 ke změnám v ekologické stabilitě území 

 ke změnám v prostupnosti krajiny pro biotu 

Z hlediska těchto uvedených potenciálních jevů vyplývajících z rozboru stávajících charakteristik 
životního prostřední dotčeného území a charakteru změn, bylo provedeno vyhodnocení vlivů koncepce  
územního plánu na životní prostředí, které je předmětem kapitoly 5.  
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5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně 
plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, 
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a 
záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, 
půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví 
architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými 
oblastmi vyhodnocení 

Posuzovaný návrh nového územního plánu [1] je novou územně plánovací koncepcí odpovídající 
aktuálně platným právním normám. Z hlediska vymezení zastavitelných území a funkčního využití 
vychází v převažující míře ze stávajícího územního plánu. Zastavitelná území podle stávajícího 
územního plánu u nichž nedošlo k naplnění, nebo byly zatím zastavěny jen částečně, jsou do nového 
územního plánu opět převzaty. Zároveň dochází k rozšíření zastavitelných území navazujících na 
zastavěné území a ucelení půdorysu sídla v západní části Spořic s respektováním okolního 
převládajícího využití. V územním plánu jsou také upřesněny plochy dopravní infrastruktury převzaté 
z nadřazené územně plánovací dokumentace, tyto plochy jsou již obsahem aktuálně platného 
územního plánu, v případě obchvatu R7 je příprava záměru ve fázi výstavby.     

V souladu se stanoviskem KÚ [2] je hodnocení provedeno pro územní plán jako celek, se zaměřením 
na veškeré lokality, které předpokládanými změnami mohou měnit stávající stav a mohou ve větší či 
menší míře ovlivňovat charakteristiky jednotlivých složek životního prostředí viz kapitola 0.  

Předkládaná koncepce ÚP přímo nenavrhuje konkrétní záměry s vlivy na životní prostředí, pouze 
vytváří předpoklady pro budoucí umístění takových záměrů. V rámci pořizování ÚP nejsou definovaná 
konkrétní stavební, technologická a organizační řešení, neznáme vyvolané dopravní zatížení, 
parametry případných zdrojů a jejich kapacitní charakteristiky. Vyhodnocení vlivů je provedeno na 
základě dostupných informací o stávajícím stavu životního prostředí a podle definice navrhovaného 
funkčního využití území, která je však pro exaktní vyjádření vlivů poměrně široká. Cílem hodnocení je 
definovat a upozornit na možnosti budoucích předpokládaných vlivů a předběžně stanovit opatření pro 
jejich eliminaci, tak aby s nimi v předstihu mohlo být počítáno při přípravě konkrétních  záměrů.  

Změny jsou navrhovány pouze v jedné návrhové variantě, vyhodnocení vlivů SEA je zpracováno k 
návrhu ÚP. Zachování stávajícího stavu - tzv. nulová varianta, je popsána v kapitole 2. a 3. V níže 
uvedených odstavcích je komentována navrhovaná aktivní varianta. 

5.1 Vlivy na obyvatelstvo 
 Pozitivní vlivy na obyvatelstvo  

– Rozvoj bydlení 

– Možnosti rozvoje místní společnosti  

– Možnost rozvoje drobného i středního podnikání 

– Sociálně – ekonomické důsledky spočívající v umožnění umístění záměrů vytvářejících 
pracovní místa  

– Sekundární ekonomický přínos  

– Posílení funkce jádra obce transformací výrobní plochy na plochu smíšenou obytnou 

 Negativní vlivy na obyvatelstvo 

– Zvýšení akustické expozice obyvatelstva vymezením zastavitelných ploch pro bydlení do 
blízkosti návrhových ploch dopravní infrastruktury, zvýšení počtu exponovaných obyvatel  

– Umožnění realizace nových záměrů s novými stacionárními zdroji znečištění ovzduší a 
hluku 

Předpokladem umístění nových záměrů bude dodržení imisních limitů ve smyslu z.201/2012 Sb. a 
maximálních přípustných hladin hluku ve venkovním prostoru staveb bydlení a území ve smyslu 
NV.272/2011 Sb. stanovených na ochranu zdraví lidí.  

Dodržení této podmínky je možné při umisťování nových záměrů splnit. Z koncepce změny územního 
plánu přímo nevyplývají negativní vlivy na zdraví obyvatelstva přesahující únosnou míru. 

Podrobná řešení vlivů na ovzduší a akustickou situaci jsou obsažena v  kapitolách 5.6 a 5.7.  

Na ochranu zdraví obyvatelstva před hlukem jsou stanovena příslušná opatření spočívající v uplatnění 
akustických opatření na zdroji t.j. např. formou protihlukových stěn a zemních valů v rámci realizace 
staveb dopravní infrastruktury v Z17 DS, Z16 DZ, Z43 DZ a Z44 DZ.  Opatření pro plochu Z17, která je 
již v probíhající výstavbě  je doplněno provedením vyhodnocení akustické expozice ve fázi zkušebního 
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provozu s cílem ověření účinnosti opatření. Pro stávající zatížená území s předpokladem nových 
záměrů k bydlení je uplatněna podmínka nutnosti individuální akustické ochrany objektů a území.  

5.2 Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu a flóru 

Vlivy na flóru a faunu na úrovni koncepce územního plánu spočívají především ve vymezení nových 
zastavitelných území a uvolnění stávajících biotopů pro jejich budoucí odstranění v souvislosti 
s realizací záměrů naplňujících příslušné regulativy jednotlivých funkčních ploch. Další vlivy na flóru a 
faunu souvisejí až s provozem budoucích záměrů. Protože interval budoucích činností a záměrů pro 
každou funkční plochu je velmi široký, je obtížné vlivy z provozu ve fázi posouzení vlivů koncepce 
územního plánu ověřovat. 

Vliv na flóru a faunu zastavěním (odstraněním) může být předpokládán zejména u lokalit na nichž se 
v současnosti nacházejí hodnotnější přírodě blízké ekosystémy např. v okolí vodních útvarů, 
v plochách vzrostlé zeleně směřujících ke klimaxu a v ekotonových společenstvech na rozhraní 
ekosystémů, ve zvláště chráněných území. Vlivy jsou hodnoceny zejména s ohledem na obecnou 
druhovou ochranu ZCHD ve smyslu z.114/1992 Sb. v platném znění a nutnost zachování jejich 
biotopů. Zábory orné půdy, která i když leží ladem a nachází se na ní ruderální porost, je v současnosti 
obdělávatelná a pokud výstavba nebude zastavovat do „neobdělávatelných okrajů“, niv vodních toků, 
remízů nebo jiné formy rozptýlené zeleně, se významné vlivy na faunu a flóru nepředstavují. Také 
plochy uvnitř sídla, které se nacházejí v území s trvalou přítomností lidí nebývají významnými 
ekosystémy s výskytem ZCHD. 

Pro ověření stávajícího stavu území bylo v lokalitách určených pro SEA provedeno místní šetření a 
biologické rešerše a byla získána data z nálezové databáze AOPK. Cílem bylo vymapování hodnotné 
přirozené vegetace a orientační ověření výskytu ZCHD ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Viz kapitola 
3.4. 

Vlivy z hlediska záboru biotopů 

Lokality které nejsou z hlediska vlivů na flóru a faunu záborem biotopů významné:  

– Z1 BV, uvolnění prověřeno již ve stávajícím ÚP, 

– Z16 DZ,  uvolnění prověřeno již ve stávajícím ÚP, 

– Z17 DS, ve výstavbě, převzato ze ZUR ÚK, potvrzeno ve stávajícím ÚP, 

– Z43 DZ, Z44 DZ dopravní koridor kolem stávající funkční trati pro její optimalizaci, 
převzato ze ZUR ÚK, potvrzeno ve stávajícím ÚP, 

– Z11, Z12, Z13 BV, Z2 V, Z7 BV, Z8 BV, Z9 DS, Z10 BV, Z45 SV orná půda, 

– Z6, TTP, skládka staveniště, 

– Z14 BI, antropogenní plocha silně ovlivněná přítomností lidí , 

– Z3 VD, volná antropogenní plocha mezi zástavbou, silně ovlivněná přítomností lidí se 
skupinkou nízkých keřů (Cornus mas) a s několika jedinci ovocných stromů, 

– Z5 V, extenzivní trávník na trvalém travním porostu, ojedinělé nepočetné nálety dřevin a 
křovin, plocha dotčená výstavbou R7, 

– P1 SV, antropogenní plocha v urbanizovaném území mezi zástavou, v okraji fotbalového 
hřiště, při komunikaci. 

Lokality které jsou z hlediska vlivů na flóru a faunu málo významné 

Na okrajích nebo uvnitř těchto lokalit se nacházejí vzrostlé dřeviny, které nejsou součástí významných 
biotopů a nejsou cenné z krajinářského hlediska, jsou však vhodnými biotopy pro hnízdění ptáků. 
Odstraňování dřevin v těchto lokalitách je zapotřebí provádět na základě povolení a v období mimo 
hnízdění. Opatření vyplývá ze standardního legislativního postupu a není jej nutné zvlášť vymezovat do 
zvláštních opatření a podmínek stanoviska.   

– P2 SV,  plocha statku v centrální části obce a související zahrada, a travní porost, a 
ojediněle ruderální křoviny, a stromy, 

– Z4 SV, zarůstající plocha s nízkým porostem křovin a náletových pionýrských dřevin na 
ostatní ploše, bývalé koryto Hačky před přeložením – bez vody, okraj zahrady s ovocnými 
stromy; skupiny keřů (Cornus mas, Prunus spinosa , Rosa spp. apod.) 

Vlivy z hlediska budoucích činností v rámci nově vymezených regulativů funkčního využití území 

Žádná z předmětných lokalit nezakládá vznik expoziční cesty budoucích záměrů k ovlivnění biotopů a 
ekosystémů z hlediska využití území.  
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Ovlivnění ekologické stability území 

Nová zastavitelná území jsou navrhována v plochách, které jsou buď ornou půdou, nebo se nacházejí 
na volných plochách urbanizovaného území. Veškeré plochy určené k rozvoji lze charakterizovat jako 
nestabilní plochy.   

V území je vymezený lokální systém ÚSES, který je převážně funkční. Návrh vyžaduje drobné 
upřesnění hranic některých prvků z hlediska vývoje území a požadavků jednotlivých lokalit viz kapitola 
4 str. 57.  

Uplatněním územního plánu nedojde k ovlivnění ekologické stability území.  

Ovlivnění z hlediska prostupnosti krajiny pro biotu 

Zastavěná část správního území je sevřená mezi rozlehlý povrchový důl a okraj Chomutova. Rozvoj 
obce se odehrává pouze uvnitř zastavěného území a nebo v jeho přímé návaznosti. K rozvoji jsou 
využité vyfragmentované plochy liniovými dopravními koridory a stavbami. Rozvojové lokality jsou buď 
vymezené uvnitř zastavěného území a nebo ucelují půdorys sídla.  

Z hlediska prostupnosti krajiny nejsou na území kladeny žádné zvláštní nároky. Uplatněním územního 
plánu nedojde k ovlivnění prostupnosti krajiny pro biotu.  

Závěr 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy  z hlediska záboru ploch zeleně v nových zastavitelných územích,  
z hlediska budoucích činností v rámci nově vymezených regulativů funkčního využití území, z hlediska 
ekologické stability území a prostupnosti krajiny pro biotu jsou řešitelné v míře únosného zatížení.  

5.3 Vlivy na půdu 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa je obsaženo v návrhu změny ÚP  [1]. 

Z hlediska ZPF 

Hodnocený návrh [1] předpokládá uvolnění ochranných podmínek ZPF ve všech nově vymezovaných 
zastavitelných územích v celkovém  rozsahu cca 37 ha.   

Podle tříd přednosti k ochraně ZPF: 

– I. třídy ochrany:        bez záboru 

– II. třídy ochrany:   3,3 ha 

– III. třída ochrany:   0,1 ha 

– IV. třída ochrany:  29,8 ha 

– V. třídy ochrany:   4,3 ha 

Zábor ZPF je v návrhu [1] odůvodněný. Je zdůvodnitelný potřebami rozvoje sídla vyplývajícího 
z návaznosti na Chomutov a poptávce po bydlení v RD a dostatkem fragmentovaných ploch obtížně 
využitelných pro zemědělskou výrobu.   

Z hlediska PUPFL 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa není návrhem [1] dotčena.  

Z hlediska kvality půd 

Lokality změn nejsou exponované větrné erozi. Dotčené zemědělské pozemky jsou potenciálně 
náchylné erozi vodní. Změna funkčního využití ploch orné půdy přináší spíše snížení rizika větrné a 
vodní eroze a nezakládá nové podmínky jejího vzniku.  

V navrhovaných lokalitách nejsou evidovány staré ekologické zátěže. 

Navrhovaná funkční využití nepředstavují v žádné z ostatních lokalit významné možnosti kontaminace 
půd cizorodými látkami.  

Závěr 

Vlivy na ochranné podmínky PUPFL a ZPF a kvalitu půd jsou v rámci návrhu ÚP řešitelné v únosné 
míře.  
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5.4 Vlivy na vodu 

Ovlivnění zdrojů vody 
 Lokality neleží v CHOPAV 

 Lokality nejsou dotčené PHO vodních zdrojů 

 Koncepce zásobování vodu se uplatněním územního plánu nemění, zásobování vodou je 
řešeno napojením na veřejný vodovod.   

Významné ovlivnění kvality a vydatnosti vodních zdrojů není v souvislosti s navrhovanými změnami 
předpokládáno.  

Ovlivnění odtokových poměrů 

Územní plán vymezuje nová zastavitelná území. V souladu s navrženým funkčním využitím lze 
očekávat, že v případě ploch bydlení (BV – bydlení v rodinných domech -  vesnické,  BI - bydlení v 
rodinných domech -  městské ) a ploch smíšených (SV – plochy smíšené obytné venkovské ) budou 
vznikat hlavně splaškové odpadní vody standardního komunálního charakteru a dešťové vody ze 
střech nových objektů a z nových zpevněných ploch.  

V případě  ploch výroby a skladování (V – výroba a skladování , VD – drobná výroba a výrobní služby), 
potenciálně také území SV je možný vznik technologických odpadních vod různého charakteru dle 
konkrétní výroby, splaškových odpadních vod standardního komunálního charakteru z činnosti 
zaměstnanců a dešťových vod ze střech nových objektů a z nových zpevněných ploch. Dešťové vody 
budou také vznikat z ploch nových komunikací a případně objektů DS.  

Splaškové a technologické odpadní vody 

Koncepce odvádění splaškových odpadních vod se vymezením nových zastavitelných ploch nemění. 

Splaškové vody obvyklého komunálního charakteru budou vznikat ve všech navrhovaných plochách 
zastavitelného území, které představují stavby s pobytem lidí a instalaci příslušného sociálního nebo 
hygienického zařízení. Technologické odpadní vody mohou vznikat z provozu nových technologií  v 
rámci ploch výroby a skladování.  

Významné vlivy z hlediska kvality se nepředpokládají u běžných splaškových vod. Likvidaci 
technologických odpadních vod je nutné řešit individuálním čistícím zařízením odpovídajícím 
charakteristickému znečištění, tak aby odpadní vody před vtokem do veřejné kanalizace byly v úrovni 
limitů stanovených v provozním řádu kanalizace. Např. vody z úpravy potravin s vysokým obsahem 
nerozpuštěných látek je nutné opatřit „tukovým lapolem“ apod. 

Veškeré odpadní vody v území jsou svedeny na ČOV Údlice s vyústěním do Chomutovky, nachází se 
mimo správní území. Nově návrh [1] předkládá možnost umístění nové ČOV pro sídlo Spořice 
s napojením do Hačky.   

Z hlediska množství dešťových vod 

Návrh ÚP [1] uplatňuje legislativní podmínky vyplývající z vodního zákona 254/2001 Sb., v platném 
znění. Realizace záměrů v zastavitelných územích a přestavbových lokalitách je podmíněna 
zasakováním dešťových vod v rámci stavebního pozemku, čímž dochází k eliminaci ovlivnění množství 
vody ve vodních tocích. Liniové plochy dopravní infrastruktury budou převážně odvodněné volným 
odtokem na terén nebo do stávající kanalizace. Pro omezení nárazových kapacitních odtoků 
z urbanizovaného území v případě  přívalových dešťů jsou pro stávající zastavěné a zpevněné plochy 
navrženy retenční nádrže.   

Z hlediska kvality dešťových vod 

Lokality určené k bydlení nepředstavují významná rizika zhoršení kvality vod likvidací vod dešťových.  

Významnější nepříznivé vlivy mohou nastat v důsledku záměrů realizovaných na plochách výroby a 
skladování a ve smíšených plochách (Z2 V, Z3 VD, Z4 SV, Z5 V, Z6 VD), kde jsou možnosti umístění 
výrobních záměrů a možnosti kontaminace ploch cizorodými látkami, které by mohly ohrozit kvalitu vod 
v recipientu nebo dlouhodobě ohrožovat kvalitu horninového prostředí. Ovlivnění kvality povrchových 
vod zde  může také spočívat v havarijním úniku nebo v dlouhodobé „skryté“ kontaminaci odtékajících 
dešťových vod.   

Z ploch které mohou být kontaminované musí být dešťové vody odváděny přes odpovídající čistící 
zařízení (např. odlučovače ropných látek). Kvalita vod v recipientu nesmí vlivem odváděním dešťových 
vod překračovat imisní limity přípustného znečištění povrchových vod ve smyslu NV. 61/2003 Sb.  
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Také plochy, které jsou exponované potenciálnímu havarijnímu úniku látek snižujících kvalitu vod 
(např. plochy v příslušných skladech, čerpacích stanicích, překladištích, technologických provozech) je 
zapotřebí vybavit odvodněním přes havarijní jímky nebo jiné prvky, které umožní zachytit ohrožující 
látky přímo v systému kanalizace. Takové plochy nesmí být odvodněny přímo do vodních toků. 

Z hlediska záplavových území 

Územní plán vymezuje záplavová území a respektuje je.  

Závěr 

Zdroje vody 

– bez ovlivnění vodních zdrojů 

Splaškové a technologické odpadní vody 

Vlivy související s vypouštěním odpadních vod splaškových jsou ve všech vymezených lokalitách 
řešitelné v míře únosného zatížení, za předpokladu jejich odvedení do ČOV kanalizací pro veřejnou 
potřebu, případně použitím bezodtoké jímky s vyvážením.  

Vlivy související s vypouštěním odpadních vod technologických jsou v příslušných lokalitách řešitelné 
v míře únosného zatížení, za předpokladu dodržení zákonných povinností a dodržení limitů 
stanovených v provozním řádu příslušné kanalizace. 

Dešťové vody 

Vlivy související s kvalitou dešťových vod odváděných z nových zpevněných ploch jsou řešitelné v míře 
únosného zatížení za předpokladu dodržení eliminačních opatření. Dešťové vody odtékající z 
potenciálně znečišťěných ploch musí být odváděny odpovídajícím předčistícím zařízením (v případě 
předpokladu úkapů pohonných hmot odpovídajícím odlučovačem ropných látek). 

Likvidací dešťových vod z nově zastavitelných ploch nesmí docházet k nadměrnému navýšení průtoku 
v recipientech, které by mohlo mít za následek rozlití toku a povodňové situace. Vlivy související 
s navýšením množství dešťových vod odváděných z nově vymezených zpevněných ploch jsou 
řešitelné v míře únosného zatížení, za předpokladu uplatnění eliminačních opatření v podobě 
upřednostnění v místě stavby, které je obsaženo již v návrhu [1].   

Vlivy související s odběrem podzemních vod a vypouštěním odpadních vod splaškových a dešťových 
jsou ve všech vymezených lokalitách řešitelné v míře únosného zatížení za předpokladu uplatnění 
eliminačních opatření.  

5.5 Vlivy na ovzduší a klima 

Posuzovaný návrh ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy bydlení (BI, BV) , plochy výroby a skladování 
(V, VD)  a smíšené plochy (SV) nové zastavitelné a přestavbové.  

Plochy bydlení a plochy obytné smíšené (BI, BV, SV) 

Součástí návrhu jsou drobné plochy bydlení navazující na stávající zástavbu a ucelující půdorys sídla, 
které nemají významný potenciál k ovlivnění kvality ovzduší. Plochy bydlení nepředstavují možnosti 
umístění významných stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Rozsáhlé plochy bydlení, které mohou 
generovat významnější objem dopravy zde nejsou navrhované. Vytápění se předpokládá plynem, obec 
je kompletně plynofikovaná, nebo vytápěním na tuhá paliva. Uplatněním výstavby v zastavitelných 
plochách pro bydlení se předpokládá umístění cca 69 nových RD a nárůst obyvatel o cca 207 osob. 
Tomu odpovídá nárůst dopravních intenzit v rámci celé sítě správního území o 276 pohybů za 24 
hodin. V rámci jednotlivých účelových komunikací se jedná maximálně o desítky vozidel bez možnosti 
významných změn imisního zatížení. 
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 Tabulka 13. Předpoklad vývoje obyvatelstva v rámci navrhovaných ploch pro bydlení a smíšených 
obytných.  

Lokalita FVU 
Počet 
RD 

Počet 
osob 

Počet aut 
Dopravní pohyby / 

24 hodin 
Z1 BV 7 21 14 28 
Z4 SV 16 48 32 64 
Z7 BV 5 15 10 20 
Z8 BV 3 9 6 12 
Z10 BV 8 24 16 32 
Z11 BV 2 6 4 8 
Z12 BV 10 30 20 40 
Z13 BV 10 30 20 40 
Z14 BV 0 0 0 0 
Z45 SV 8 24 16 32 

celkem 69 207 138 276 

 

Plochy výroby a skladování (V, VD) 

Funkční využití výroby a skladování, V  – plocha výroby a skladování a VD – drobná výroba a výrobní 
služby, umožňují umístění výrobních a skladovacích areálů. V případě FVU V to mohou být např. 
záměry zemědělské výroby, skladování, zařízení těžby a zpracování surovin apod. U využití VD je 
v hlavním využití definované: záměry pro malovýrobu, přidruženou výrobu pro výrobní služby a 
řemeslnou výrobu,  zemědělskou výrobu, pro přidružené skladování. Obě FVU umožňují umístění 
parkovišť a garáží.    

Obě FVU vytváří předpoklady pro umístění budoucích záměrů s potenciálními stacionárními a liniovými 
zdroji znečištění ovzduší, které svými příspěvky budou negativně ovlivňovat místní imisní zatížení. V 
případě ploch VD je potenciál kapacity budoucích zdrojů podstatně nižší než u ploch V.  

Na rozdíl od ploch bydlení není u ploch výroby a skladování (V a VD) možné orientační vyjádření druhů 
a kapacity stacionárních ani mobilních zdrojů znečištění ovzduší. Vymezené FVU umožňuje realizaci 
poměrně širokého spektra záměrů. 

Stacionární zdroje lze rozdělit na spalovací pro zásobování objektů teplem s odpovídajícím složením 
spalin – NOx, CO, PM10. V této kategorii lze v závislosti na konkrétním záměru většinou očekávat 
budoucí malé až střední zdroje a stacionární technologické zdroje (ve smyslu předchozí legislativy) 
jimiž jsou výrobní technologická zařízení specifická emisemi podle charakteru technologie. Vyloučena 
není ani realizace velkých a zvláště velkých spalovacích a technologických zdrojů Některé výrobní 
technologie mohou být rovněž zdrojem zápachu (např. bioplynové stanice, výroba zvířecí stravy apod.).  

Záměry v souladu s FVU výroby a skladování (V, VD) mohou být také zdrojem dopravního zatížení se 
specifickými dopravními intenzitami a jejich specifickým časovým rozložením. Vyvolaná doprava z 
ploch výroby a skladování bude navyšovat stávající dopravní intenzity. Navrhovaná zastavitelná území 
pro výrobu a skladování doplňují proluky a nebo jsou v přímé návaznosti na rozlehlou výrobní zónu 
města Chomutov a jsou drobného charakteru. Všechny lokality (Z2, Z5 a Z6) jsou přímo dopravně 
napojitelné na III/00733, která je nyní obchvatem města pro I/7 a po uplatnění výstavby R7 by mělo 
dojít k jejímu  odpojení od I/13 a celkovému zklidnění. Vozidla výrobní zóny však budou mít možnost 
výjezdu na obchvat mimo kontakt s jádrovými obytnými plochami Spořic budovaným „Spořickým 
přivaděčem“ (stavba související s R7,  ploše Z17 DS).   

Správní území leží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z hlediska přírodních podmínek se jedná o 
území s častými jevy teplotních inverzí ležící ve srážkovém stínu Krušných hor. Problematickými 
imisemi jsou PM10 a benzo(a)pyren. Podle modelování ČHMÚ k vymezení OZKO a měření dochází 
v území k překračování krátkodobých imisních koncentrací PM10 a průměrných ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu.  

Záměry umisťované do ploch V a VD s možnostmi vyvolávat významné dopravní zatížení a záměry 
s významnými stacionárními zdroji je nutné prověřit rozptylovou studií imisního zatížení z vyvolané 
dopravy podle konkrétní projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR vůči potenciálně 
nejzatíženějšímu prostoru pohybu a pobytu lidí  a podle výsledků odborného posouzení uplatnit 
eliminační opatření, tak aby svými příspěvky nezpůsobovali překračování imisních limitů ve smyslu z. 
201/2012 Sb.  
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Plochy dopravní infrastruktury (DS, DZ) 

Záměry v plochách Z17 DS jsou převzaty ze ZUR ÚK , jsou vymezeny ve stávajícím platném ÚP a jsou 
již ve výstavbě. Návrh [1] nepředpokládá v těchto plochách změny oproti současnosti.  

Vliv na klima 

Nepředpokládá se u žádných změn v území, které může vyvolat uplatnění územního plánu.   

Závěr 

Vlivy na kvalitu ovzduší jsou ve všech vymezených lokalitách řešitelné v míře únosného zatížení za 
předpokladu uplatnění uvedených eliminačních opatření v lokalitách . 

  

5.6 Vliv hluku  

Vyhodnocení vlivu hluku je analogické s vyhodnocením vlivu na kvalitu ovzduší. Většina stacionárních 
a mobilních-liniových zdrojů znečištění ovzduší jsou také zdroji hluku.  

Plochy bydlení a plochy obytné smíšené (BI, BV, SV) 

V případě lokalit s funkčním využitím bydlení a plochy smíšené obytné vesnické lze očekávat pouze 
nevýznamné lokální změny akustické situace území. Regulativy funkčního využití obytného a 
smíšeného území nepředstavují realizaci záměrů s významnými akustickými stacionárními a liniovými 
zdroji hluku viz Tabulka 13 na str. 65. 

Plochy výroby a skladování (V, VD) 

Obě funkční využití umožňují umístění záměrů se stacionárními zdroji hluku a záměrů vyvolávajících 
specifické dopravní zatížení z hlediska intenzit a časového rozložení. Veškeré lokality jsou dopravně 
napojitelné na III/00733 a budoucí obchvat R7, který je aktuálně ve výstavbě. Po jeho zprovoznění 
dojde k ukončení III/00733 před napojení na I/13.  Tím dojde k výraznému omezení tranzitní dopravy 
z průjezdu napříč Spořicemi kam dnes zajíždí podíl tranzitní dopravy z I/7 vedené středem Chomutova 
a k vymezení dopravy původem z Chomutovské výrobní zóny.  

Návrh budoucích záměrů v lokalitách V a VD se stacionárními zdroji hluku a záměrů vyvolávajících 
dopravní zatížení, je zapotřebí prověřit akustickou studií šíření hluku ze stacionárních zdrojů a z 
dopravy podle konkrétní projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR. Akustické příspěvky 
provozu těchto záměrů by neměly znamenat překročení limitních hodnot ve smyslu NV.212/2011 Sb. 
vůči nejbližším akusticky chráněným objektům a území. 

Umístění těchto ploch v návrhu [1] není ve významných konfliktech. 

Plochy dopravní infrastruktury (DS, DZ) 

Kromě plochy Z16 DZ, která vyplývá z požadavků ÚP Chomutova a je připravena pro přeložku 
Vejprtské trati, jsou plochy Z43, Z44 DZ a Z17 DS vymezeny v nadřazené ZUR ÚK. Všechny plochy 
jsou již obsaženy ve stávajícím územním plánu a záměr výstavby R7 v Z17 DS je v této době již 
v realizaci.  

Území Spořic je vyhledávanou lokalitou pro bydlení v RD, které v poslední době společnost 
upřednostňuje. Chomutovsko je oblast postižená těžbou, průmyslem a exploatací socialistických sídlišť. 
Míst vhodných pro výstavbu RD je zde méně než ve „zdravějších“ regionech ČR s dochovanými 
venkovskými sídli. Z těchto skutečností vyplívají také požadavky na dostavbu půdorysu Spořic. Plochy, 
které jsou zde vyfragmentované dopravními stavbami se k těmto účelům nabízejí. Jsou dobře 
dopravně dostupné z Chomutova a jejich využití k zemědělským účelům je znevýhodněno 
rozdrobněním liniovými stavbami a neprostupností území.  

Za tímto účelem vymezuje návrh [1] plochy bydlení BV, které ucelují JZ okraj zastavěného území. Tím 
však dochází k přiblížení obytné zástavby k železniční trati a k obchvatu R7, který je aktuálně ve 
výstavbě. Plochy Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 se tak dostávají do území potenciálně zatíženého 
hlukem z těchto souběžných liniových staveb. Protože i stávající zastavěné území s funkcemi bydlení  
již leží v blízkosti dopravní ploch a návrh pouze uceluje sídlo, je zapotřebí aby byla u liniových 
dopravních zdrojů hluku provedena účinná akustická opatření (např. v podobě valů a protihlukových 
stěn).  

Obdobným způsobem leží v expozici přeložky železniční trati Chomutov – Vejprty Z16 DZ (lokální 
jednokolejka s nízkým předpokládaným zatížením) také plocha  Z1 BV, která je zároveň potenciálně 
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exponovaná hlukem z trati 130, 140 a koridoru pro jejich optimalizaci Z43, zároveň může být v expozici 
také ze Z17 DZ.   

V lokalitě k.ú. Krbice je plocha Z45 SV v expozici koridoru Z43 DZ, stejně jako navazující zastavitelné 
území se stejnou funkcí ve smyslu ÚP Černovice.  

Z uvedených skutečností také vyplývají i přijatá opatření pro návrhové plochy Z17 DS, Z43, Z44 DZ 
spočívající v uplatnění protihlukových opatření. Ve smyslu § 17 zákona o životním prostředí č.17/1992 
Sb., v platném znění, je nutné respektovat pravidlo předcházení poškozování životního prostředí 
uplatněním opatření na zdroji. Je také doporučeno monitorování hluku v chráněných venkovních 
prostorech v expozici Z17 DS za účelem ověření účinnosti opatření a možnosti jejich doplnění.  

U ploch bydlení Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 je také navrženo uplatnění protihlukových opatření 
v rámci jednotlivých záměrů RD (odhlučnění fasád, oken, protihlukové stěny).   

Závěr 

Vlivy hluku ve všech vymezených lokalitách jsou řešitelné v míře únosného zatížení, za předpokladu 
uplatnění výše uvedených opatření pro jednotlivé lokality. 

5.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a 
archeologického a vlivy na krajinu 

5.7.1 Vlivy na hmotné statky 

Lokality zastavitelných území Z1, Z16, Z45, Z43 a Z44 se nacházejí na území poddolovaných. Pro 
stavební záměry v těchto lokalitách vyplývají podmínky ve smyslu normy ČSN 73 0039 “Navrhování 
objektů na poddolovaných území“. Musí být konzultovány s inženýrským geologem a v případě 
předpokládaného intenzivního poddolování je nutné zpracovat inženýrsko-geologický průzkum.  

Jiné vlivy na hmotné statky se uplatněním územního plánu nepředpokládají.  

5.7.2 Vliv na kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického 

Žádná z lokalit se nenachází v památkově chráněných územích, známých archeologicky významných 
lokalitách, ani v bezprostřední blízkosti nemovitých kulturních památek.  

Lokality zastavitelných území mají překryv s území archeologických nálezů: 

 UAN I: místa s předpokládanými a prokázanými archeologickými nálezy: 

– Z11 BV 

– Z10 BV 

– Z9 BV 

– Z8 BV 

– Z17 DS (jižní část) 

 UAN II: místa se zatím neprokázanými, ale předpokládanými archeologickými nálezy: 

– P2 SV 

Zbývající plochy správního území spadají do kategorie UAN III. - území, na němž nebyl dosud 
rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, 
ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděp. 
výskytu arch. nál. 

Vzhledem k rozsahu řešených lokalit lze předpokládat, že vlivem posuzovaných změn, při splnění 
podmínky § 22 z.20/1987 Sb., o státní památkové péči, nedojde k možnostem ovlivnění pátkově 
chráněných objektů, památkově chráněných území, kulturního a architektonického dědictví a 
významným archeologických lokalit. 

5.7.3 Vliv na krajinný ráz 

Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, krajinu tvoří soubor vzájemně 
propojených ekosystémů. Struktura krajiny je definována prostorovým uspořádáním krajinných složek a 
prvků s jejich vzájemnými vztahy. 

Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. Přírodní 
charakteristika je definována zejména morfologií terénu, vegetačním krytem, vodními toky a plochami; 
kulturní charakteristika souvisí s formou a strukturou zástavby, s jednotlivými antropogenními prvky  a 
jejich vztahem ke krajině, a s kulturním významem hodnoceného území; historická charakteristika 
určuje přítomnost prvků a vazeb dokládajících historický vývoj krajiny a jeho kontinuitu.  
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Ochrana krajinného rázu je stanovena § 12 zákona 114/1992 Sb., krajinný ráz je chráněn před činností   
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných 
prvků, zvláště chráněných  území,  kulturních  dominant  krajiny,  harmonického  měřítka  a na vztahy v   
krajině. 

Oblast krajinného rázu správního území a informace o místním krajinném rázu byla popsána v kapitole 
2.4.3, a potenciálně dotčený krajinný prostor PDoKP včetně jednotlivých charakteristik  v kapitole 3.8  

Vyhodnocení vlivu na krajinný podle jednotlivých znaků 

V následujících tabulkách je obsaženo souhrnné hodnocení vlivů na identifikované znaky charakteristik 
krajinného rázu v jednotlivých lokalitách s potenciálními vlivy na krajinný ráz podle metodiky [8]. 
Význam uplatnění znaku na krajinném rázu v PDoKP je hodnocen stupnicí: 

– Doplňující: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě 
krajinného rázu doplňuje charakter krajiny  

– Spoluurčující: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě 
krajinného rázu významně spoluurčuje charakter krajiny. 

– Zásadní: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který v určité oblasti nebo v místě 
krajinného rázu rozhodujícím způsobem determinuje charakter krajiny.    

Cennost znaku z hlediska obdoby výskytu byla hodnocena stupnicí: 

– Běžný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který se v české krajinně běžně 
vyskytuje. 

– Význačný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je význačný v rámci oblasti 
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu. 

– Jedinečný: jev určité charakteristiky krajinného rázu, který je ojedinělý v rámci oblasti 
krajinného rázu, v rámci regionu nebo v rámci státu. 

Potenciální projev budoucí výstavby a činností v rámci navrhované změny funkčního využití vůči 
identifikovaným znakům je hodnocený stupnicí: 

– 0 – žádný zásah 

– 1 – mírný vliv 

– 2 – středně silný vliv 

– 3 – silný vliv 

– 4 – stírající vliv  

Stávající negativní znaky, které ruší krajinný ráz jsou označeny slovem „negativní“. V případě možnosti 
zesílení projevu negativního znaku společným působením budoucích předpokládaných staveb v rámci 
navrhované změnou FVU je vliv označen „Z“.   

Vyhodnocení vlivů na KR je koncepčního nikoliv kauzálního charakteru. Předmětem územního plánu 
není vymezení konkrétních záměrů, ale pouze zastavitelných ploch, kde se mohou v budoucnu uplatnit 
stavby v mezích definovaných regulativů. Jeho cílem je upozornění na možné budoucí jevy snížení 
krajinného rázu a případně v předstihu stanovit dílčí opatření odpovídající koncepci územního plánu. 
Posouzení míry potenciálního vlivu bylo provedeno s představou nejméně příznivé situace, která by 
mohla v daném území a v míře stanovených regulativů teoreticky nastat.   
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 Tabulka 14. Vyhodnocení vlivu předpokládaných změn využití území na krajinný ráz.  

Lokality Identifikované znaky krajinného rázu Klasifikace znaků 
Posouzení míry 
potenciálního 

vlivu 

Znak  význam v KR cennost na ident. znaky 

 Znaky přírodní charakteristiky vč.přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

 A.2.1 
Specifický terénní reliéf měkce modelované ploché pahorkatiny až 
plošiny pánve. 

XX X 0 

 A.2.2 Soustava vodních útvarů Panský rybník X XX 0 

 A.2.3 Nivní porost  Lideňského potoka X X 0 

 A.2.4 Les Dubina (EVL Černovice) XX X 0 

 A.2.5 Liniová zeleň doprovázející fragmenty původní cestní sítě X X 0 

 A.2.6 Pozůstatky sadů (např. okolí Panského rybníka) X X 0 

 A.2.7 Zarostlý koridor železniční trati č.124 u Panského rybníka X X 2 

 Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

 B.2.1 Plošně rozlehlý povrchový důl Libouš XXX - 0 

 B.2.2 Částečně dochovaná cestní síť  X X 0 

 B.2.3 Přítomnost nadzemního vedení vysokého a velmi vysokého  napětí  XX - 0 

 B.2.4 Železniční koridor č.130, 140 X - 0 

 B.2.5 Železniční koridor  č.124 X - 0 

 B.2.6 Silnice I/13 s MÚK XX - 0 

 B.2.7 
Průmyslový měřítkově vybočující okraj Chomutova (FVE) a stávajících 
výrobních ploch 

XX - Z 

 B.2.8 Kostel sv.Bartoloměje s vodním příkopem, nemovitá kulturní památka  XX XX 0 

 B.2.9 Zkanalizované koryto Hačky X - 0 

 B.2.10 Rozestavěný dopravní koridor R7 XX - 0 

 B.2.11 Ochranné valy zeminy – součást R7 X - 0 

 B.2.12 Rezidenční význam sídla X X + 

 B.2.13 Jádro obce s historickým odkazem  X X + 

  Znaky estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině    

 C.2.1 Propojení sídel Chomutova a Spořic XX - 0 

 C.2.2 
Polootevřená průmyslově - těžební krajina nezřetelného prostorového 
vymezení  

XX X 0 

 C.2.3 Vzdálené jednoduché horizonty začínajícího podhůří Krušných hor XX X 0 

 C.2.4 
Zaklínění mezi důl a výrobu, silné fragmentování správního území 
liniovými DS 

X - 0 

 C.2.5 Omezení průhledů do krajiny dopravními stavbami  X - 0 

 C.2.6 Degradovaný obraz sídla v krajině X - 0 

 C.2.7 Velké měřítko krajinné scény bez zřetelných harmonických vztahů X - 0 
zásah (vliv):+ pozitivní, 0 žádný, 1 slabý, 2 středně silný,  3 silný, 4 stírající, Z zesilující 
význam znaku: XXX – zásadní, XX – spoluurčující, X – doplňující 
cennost znaku: XXX – jedinečný, XX – význačný, X – běžný 

Z uvedeného přehledu vyplývá převaha negativních antropogenních znaků, které snižují projev 
pozůstatků pozitivních znaků krajinného rázu. Pozitivními znaky jsou plošně nevýznamné a bodové 
znaky, fragmenty přírodně-kulturních částí krajiny a kostel sv. Bartoloměje. Nevyskytující se zde znaky 
harmonického měřítka a vztahů v krajině. Z estetických znaků se zde uplatňují jen vzdálené horizonty  
zdvihajícího se Krušnohoří.  
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Určení snesitelnosti zásahu na základě zjištěné míry vlivu jednotlivých lokalit 

V následující tabulce jsou shrnuty potenciální možnosti uplatnění předpokládané budoucí výstavby 
v jednotlivých lokalitách v krajinném rázu ve smyslu kritérií § 12 z.114/1992 Sb. 

Tabulka 15. Zhodnocení vlivu územního plánu na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu.  

 
Vliv na zákonná kriteria krajinného rázu (viz § 12 zákona) 

Vliv 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky žádný – slabý 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky mírně pozitivní 

Vliv na VKP    žádný 

Vliv na ZCHÚ   žádný 

Vliv na kulturní dominanty žádný 

Vliv na estetické hodnoty žádný 

Vliv na harmonické měřítko krajiny žádný 

Vliv na harmonické vztahy v krajině žádný 

Shrnutí výsledků 

Vymezení nových zastavitelných území a změny FVU oproti stávajícímu ÚP neznamenají možnosti 
snížení krajinného rázu ve smyslu zákonných kritérií § 12 z.114/1992 Sb.  

Realizace budoucích záměrů v rámci předmětných změn je možná v míře únosného snížení krajinného 
rázu nepřekračující zákonná kritéria ve smyslu § 12 z.114/1992 Sb.  
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6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod 
vyhodnocení včetně jejich omezení 

Proces pořízení územního plánu Spořice není podmíněný zpracováním konceptu. Návrh územního 
plánu je řešený pouze v jedné návrhové variantě. Vyhodnocení vlivů koncepce nového ÚP je 
posuzováno ve vztahu k tzv. „nulové variantě“, tj. k současnému stavu.  

Vymezené zastavitelné lokality vycházejí ze stávajícího využití okolních lokalit v širším měřítku, 
z možností dopravního napojení a limitů území. Vyplývají ze sledování území v územně plánovacím 
procesu, z potřeb uživatelů a vlastníků pozemků.  

Vyhodnocení nulové varianty neprovedení transformace funkčního využití území je obsaženo v kapitole 
2., a 3., vyhodnocení vlivů návrhové varianty v kapitole 5. formou ověření kvality životního prostředí na 
základě dostupných dat s vyhodnocením vůči únosné míře zatížení ŽP. 
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7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 

Opatření na ochranu přírody a krajiny z hlediska ÚSES 

Lokality Z16 DZ a Z1 BV 

 Upřesnit vymezení hranic ploch Z16 a Z1 a plochy biocentra LBC 108 s ohledem na nutnost 
zachování minimální rozlohy biocentra. 

 Upřesnit přerušení biokoridoru LBK 129a pro dopravní stavbu v lokalitě Z16 DZ. 

Lokalita Z5 V 

 Upřesnit vymezení hranic plochy Z5 nebo upřesnit průběh biokoridoru LBK 143. 

Lokalita Z43 DZ 

 Upřesnit hranice lokálních biocenter LBC 74, LBC 69 a biokoridoru LBK 207, které zasahují 
do lokality Z43 DZ. 

 Upřesnit přerušení biokoridoru LBK 310. 

Opatření na ochranu vod 

Lokality zastavitelných území s funkcemi SV, BI, BV, V a VD 

 Bude upřednostněna likvidaci dešťových vod zasakováním v místě vzniku nebo 
zadržováním s následným využitím s cílem omezení odtoku dešťových vod z území a 
posílení retenčních schopností krajiny. 

Lokality s funkcemi V a VD 

 Likvidaci technologických odpadních vod je nutné řešit individuálním čistícím zařízením 
odpovídajícím charakteristickému znečištění tak, aby odpadní vody před vtokem do veřejné 
kanalizace byly v úrovni limitů stanovených v provozním řádu kanalizace. Např. vody z 
úpravy potravin s vysokým obsahem nerozpuštěných látek je nutné opatřit „tukovým 
lapolem“ apod. V případě odvádění vyčištěných odpadních vod přímo do recipientu nebo 
vsakovacího objektu musí být vody v úrovni limitů stanovených platnou legislativou v oblasti 
ochrany vod. 

Lokality Z5, Z16 a Z43 

 Stavby umisťované do záplavových území musí respektovat podmínky vodoprávního úřady 
a další podmínky ve smyslu platné legislativy na ochranu vod.  

Opatření obecná pro všechny vymezené lokality  

 Likvidace odpadních vod bude řešena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany vod. 

 Zpevněné plochy exponované potenciálnímu havarijnímu úniku látek snižujících kvalitu vod 
(např. plochy odstavných parkovišť a manipulační plochy) je zapotřebí vybavit odvodněním 
přes havarijní jímky a odlučovače ropných látek nebo jiné prvky, které umožní zachytit 
ohrožující látky přímo v systému kanalizace. Takové plochy nesmí být odvodněny přímo do 
vodních toků nebo přímo do zasakovacích objektů.  Kvalita vod v recipientu nesmí vlivem 
odvádění dešťových vod překračovat ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění 
povrchových vod ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany vod.   

Opatření z hlediska geologických podmínek v území 

Lokality Z1, Z16, Z45, Z43 a Z44  

 Vzhledem k poloze lokalit ve vymezeném poddolovaném území budou připravované záměry 
konzultovány s inženýrským geologem. V případě předpokládaného intenzivního 
poddolování na konkrétních lokalitách je třeba provést inženýrsko-geologický průzkum, 
případně postupovat při zpracování projektu podle normy ČSN 73 0039 "Navrhování objektů 
na poddolovaném území". 
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Opatření na ochranu ovzduší 

Lokality s funkcemi V a VD 

 Stacionární zdroje znečištění ovzduší v plochách V a VD je nutné provozovat za podmínek 
stanovených platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší. 

 Návrh budoucích záměrů s významnými stacionárními zdroji znečištění ovzduší v plochách 
V a VD je nutné prověřit rozptylovou studií imisního zatížení ovzduší podle konkrétní 
projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR.  

 Provoz záměrů se stacionárními zdroji znečištění ovzduší nesmí způsobovat překračování 
imisních limitů znečištění ovzduší stanovených na ochranu zdraví podle platné legislativy 
(aktuálně z. 201/2012 Sb.) 

 Návrh budoucích záměrů s možnostmi vyvolávat významné dopravní zatížení, prověřit 
rozptylovou studií imisního zatížení z vyvolané dopravy podle konkrétní projektové 
dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR vůči potenciálně nejzatíženějšímu prostoru pohybu a 
pobytu lidí.  

Opatření na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku 

Lokality s funkcemi V a VD  

 Návrhy budoucích záměrů se stacionárními zdroji hluku a záměrů vyvolávajících dopravní 
zatížení prověřit akustickou studií šíření hluku ze stacionárních zdrojů a z dopravy podle 
konkrétní projektové dokumentace ve stupni EIA nebo DUR. Akustické příspěvky provozu 
těchto záměrů by neměly znamenat překročení limitní hodnoty ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku podle platné legislativy (aktuálně podle NV.272/2012 Sb.) vůči akusticky 
chráněným objektům a plochám určeným k bydlení (SV, BI, BV) a ploch tělovýchovy a 
sportu (OS).  

Lokality Z43, Z44, Z16, Z17 

 Záměry dopravní infrastruktury v lokalitách Z43, Z44, Z16, Z17 je nutné doplnit akustickým 
opatření (např. protihlukovými stěnami, zemními valy apod.), tak aby hluk z jejich provozu 
nepřesahoval v plochách určených k bydlení (SV, BI, BV) a plochách tělovýchovy a sportu 
(OS) limitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku podle platné legislativy (aktuálně 
podle NV.272/2012 Sb.), to je nutné doložit akustickou studií v rámci stavební dokumentace 
ve stupni EIA nebo DUR.  

Lokalita Z17 

 V době po zprovoznění silnice R7 se navrhuje provést kontrolní měření a vyhodnocení 
akustické expozice obytných území Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 dopravním hlukem z 
provozu R7 ve smyslu platné legislativy stanovené na ochranu zdraví lidí. Cílem 
vyhodnocení by mělo být ověření účinnosti protihlukových opatření a návrh jejich 
případného doplnění.  

Lokality Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 

 Návrhy záměrů bydlení v lokalitách Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13, které jsou již v 
současnosti potenciálně zatíženy hlukem ze železniční nebo silniční dopravy, musí být 
řešeny s ohledem na nutnost jejich ochrany před hlukem. V případě, že hluk ve venkovním 
prostoru těchto objektů přesahuje limitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
podle platné legislativy (aktuálně podle NV.272/2012 Sb.) a pokud hluk není možné 
eliminovat zábranou ve venkovním prostoru, je nutné tyto objekty navrhnout s odpovídající 
akustickou ochranou tak, aby byly splněny akustické limity pro chráněný vnitřní prostor 
staveb. (Odhlučnění fasád, instalace oken s vyšší vzduchovou neprůzvučností apod.) 
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8. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do 
územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 

Posuzovaný návrh ÚP Spořice je navrhován invariantně. Návrh ÚP vychází ze stávajícího územního 
plánu, vývoje území a společnosti a z podnětů vlastníků pozemků. Vymezených cílů z hlediska 
životního prostředí nadřazených koncepčních materiálů se návrh ÚP dotýká pouze okrajově, v 
obecných rovinách a není s nimi v rozporu. 

 Tabulka 16. Přehled vztahu územního plánu [1] k  vybraným cílům  nadřazených koncepčních 
materiálů.  

Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP) 

(pozn. SPŽP 2011 – 2020 je v současnosti v procesu zjišťovacího řízení) 
Stanovit limity rozvoje území a územních rezerv ve vztahu k 
ochraně přírodního a krajinného prostředí a prosadit je do 
nástrojů územního plánování. 

Návrh respektuje limity chráněných území –EVL, ÚSES, 
záplavová území. 

Prosazovat respektování ochrany přírodních nerostných 
zdrojů při územním plánování. 

Návrh respektuje  CHLÚ a územně ekologické limity těžby. 

Zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady 
období sucha zvýšením retenční a retardační schopnosti 
krajiny, zpomalením a vyrovnáním odtoku srážkové vody, 
snížením erosních účinků povrchově odtékající vody a 
ověřením dostatečnosti stávajících vodních zdrojů na 
překlenutí období sucha 

Návrh vymezuje plochy záplavových území. V nových 
zastavitelných území je stanovena podmínka likvidace 
dešťových vod zasakováním v místě stavebního pozemku. 

Respektovat zvláště chráněná území, lokality soustavy 
Natura 2000, mokřady, ochranná pásma vodních zdrojů, 
chráněné oblasti přirozené akumulací vod a potencionálně 
využitelná ložiska nerostných surovin.  

Návrh respektuje limity chráněných území –území s ochranou 
NATURA 2000. 

Začlenit územní systémy ekologické stability. Návrh upřesňuje lokální ÚSES, regionální a nadregionální 
úroveň se v území nenachází. 

Snížit rozsah krajiny narušené dobýváním nerostů Návrh respektuje plochy pro rekultivaci lomu Libouš, a 
připravuje související podmínky v území.  

Zpřístupňovat krajinu budováním polních cest, cyklostezek, 
pěších turistických tras, naučných a tematických stezek, 
podporovat drobné podnikání v ekoturistice a 
ekoagroturistice. 

V návrhu územního plánu je vymezena síť účelových 
komunikací zprostupňující krajinu v návaznosti na lom Libouš 
a budoucí rekultivace..   

Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR 
Trvale snižovat nezaměstnanost na míru odpovídající 
ekonomicko-sociálnímu motivování lidí k zapojování do 
pracovních aktivit.  

Nové návrhové plochy výroby a skladování představují 
možnosti vzniku pracovních míst.  

Rozvoj venkova (rozvoj drobného podnikání, šetrné turistiky, 
omezení odlivu obyvatel do měst). 

Návrh vymezuje nové zastavitelné plochy bydlení 
venkovského a smíšené plochy bydlení s přípustným využitím 
pro drobná řemesla a  služby.  

V oblasti územního plánování při pořizování územních plánů, 
dbát na přednostní využívání stávajících příp. opuštěných, již 
dříve využívaných ploch (brown fields) a vymezovat územní 
systém ekologické stability. 

Návrh ÚP řeší využití stávajících brownfields, v plochách 
historického statku P2 transformuje FVU V na SV. Dochází 
k podpoře využití historických jádrových částí obce. 
ÚSES vymezen podle ÚAP a generelu.  

V oblasti péče o krajinu postupně realizovat krajinotvorná 
opatření podporující žádoucí environmentální i estetické 
funkce krajiny a ekosystémů; důraz musí být kladen také na 
posilování retenční schopnosti krajiny. 

Po ukončení těžby budou plochy těžby nerostů NG v jižní 
části k.ú. Krbice a k.ú. Spořice zahrnuty v do území asanace 
ASA 1 dle ZÚR ÚK  
U nově zastavitelných území návrh [1] uplatňuje podmínky 
zasakování dešťových vod čímž dochází k posílení retenčních 
schopností krajiny.  

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 
Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky, jako 
jsou např. osamělé stromy, zelené pásy podél silnic a cest, 
mokřady a drobné vodní nádrže a toky. 

Pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu nejsou 
uplatněním ÚPD dotčeny. 

Podporovat význam zvláště chráněných území a 
ekologických sítí (zejména ÚSES) pro migraci složek 
biodiverzity. 

Stabilní plochy krajiny, ÚSES a EVL  jsou respektovány. 
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Strategie regionálního rozvoje ČR 
Podpora rozvoje bydlení jako nástroje stabilizace sídelní 
struktury. 

Návrh ÚP vymezuje nově zastavitelné plochy bydlení.  

Oživení hospodářského života měst postižených útlumem 
hospodářských aktivit a regenerace narušených území 
(brownfields). 

Dochází k regeneraci statku a k vymezení dalších 
přestavbových lokalit SV.   

Posílení ekologické stability krajiny realizací krajinotvorných 
opatření s důrazem na budování ÚSES v regionech s 
dominancí orné půdy a s významným podílem ploch 
opuštěných těžbou. 

Návrh ÚP vymezuje stávající hodnotné porosty jako plochy 
přírodní nebo veřejná prostranství – parky, veřejná zeleň. 
Definuje nezastavitelná území.  
Návrh ÚP respektuje a přebírá prvky ÚSES. 

Dopravní politika ČR na léta 2005 – 2013 
Kvalitněji řešit tranzitní dopravu obcemi (zklidňování dopravy, 
obchvaty). 

Návrh ÚP respektuje a upřesňuje plochy dopravní 
infrastruktury pro R7 (obchvat Chomutova I/7) a optimalizaci 
železničních tratí. Dochází ke zklidnění centrálních částí 
Spořic a Chomutova. 

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR 
Snižovat negativní vlivy dopravy na kvalitu ovzduší územně 
plánovací dokumentací, územním a dopravním plánováním a 
organizací dopravního provozu. 

Dtto. 

Trvale prosazovat opatření, aby hlučnost působící na lidský 
organizmus nepřesahovala maximální přípustné hodnoty dle 
platné legislativy. 

Na ochranu zdraví před hlukem jsou stanovena opatření. 

Integrovaný program zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje 
Zvýšení plynulosti silniční dopravy a budování obchvatů měst  
a obcí výstavba obchvatů sídel (nebo částí sídel), případně 
zkapacitnění existujících obchvatových komunikací.  

Návrh ÚP respektuje a upřesňuje plochy dopravní 
infrastruktury pro R7 (obchvat Chomutova I/7), zkapacitnění 
I/7 a optimalizaci železničních tratí. Dochází ke zklidnění 
centrálních částí Spořic a Chomutova.  

Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje  
Podpora výstavby hromadných garáží a souvisejících 
telematických systémů 

Vymezena plocha pro garáže v návaznosti na zastavitelnou 
plochu Z17 pro obchvat R7 (I/7) 

Infrastrukturní opatření v oblasti zvyšování plynulosti dopravy Návrh ÚP respektuje a upřesňuje plochy dopravní 
infrastruktury pro R7 (obchvat Chomutova I/7). 

Územní plánování musí brát důsledně v potaz imisní situaci 
Ústeckého kraje. Pozornost musí dále být zaměřena na 
takové uspořádání zejména liniových dopravních staveb, 
které vyvede co největší množství silniční dopravy mimo 
hustěji osídlené oblasti, a obecně zvýší plynulost silniční 
dopravy. 

Dtto. 

  



Vyhodnocení vlivů SEA – Návrh územního plánu Spořice 

-76- 

9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí. 

Území Spořic je vyhledávanou lokalitou pro bydlení v RD, které v poslední době společnost 

upřednostňuje. Chomutovsko je oblast postižená těžbou, průmyslem a exploatací socialistických 

sídlišť. Míst vhodných pro výstavbu RD je zde méně než ve „zdravějších“ regionech ČR s dochovanými 

venkovskými sídli. Z těchto skutečností vyplívají také požadavky na dostavbu půdorysu Spořic. Plochy, 

které jsou zde vyfragmentované dopravními stavbami se k těmto účelům nabízejí. Jsou dobře 

dopravně dostupné z Chomutova a jejich využití k zemědělským účelům je znevýhodněno 

rozdrobněním území liniovými stavbami a související neprostupností území. 

Návrh [1] vymezuje plochy bydlení BV, které ucelují JZ okraj zastavěného území. Tím však dochází 

k přiblížení obytné zástavby k železniční trati a k obchvatu R7, který je aktuálně ve výstavbě. Plochy 

Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 se tak dostávají do území potenciálně zatíženého hlukem z těchto 

souběžných liniových staveb. Protože i stávající zastavěné území s funkcemi bydlení  již leží v blízkosti 

dopravní ploch a návrh pouze uceluje sídlo, je zapotřebí aby byla u liniových dopravních zdrojů hluku 

provedena účinná akustická opatření (např. v podobě zemních valů a protihlukových stěn).  

Pro ověření vlivu záměru stavby R7 v lokalitě Z17 DS na akustické zatížení ploch bydlení Z1, Z7, Z8, 

Z10, Z11, Z12 a Z13 se v době po zprovoznění obchvatu navrhuje provést kontrolní měření a 

vyhodnocení akustické expozice těchto obytných území dopravním hlukem z provozu R7. Cílem 

vyhodnocení by mělo být ověření účinnosti protihlukových opatření  a návrh jejich případného doplnění.   
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10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

Posuzovaný návrh [1] vyplývá z dlouhodobého vývoje v území a z aktuálního platného územního 
plánu. Upřesňuje záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace ZUR ÚK, kterými 
jsou dopravní koridor pro optimalizaci železničních tratí 130, 140 a plochy pro přeložku obchvatu 
Chomutova I/7 (R7), která je již ve výstavbě a územní plán je upřesněn podle projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení.   

Spořice jsou sídlem převažujícího obytného charakteru navazují přímo na Chomutov, využívají jeho 
vybavenost a dopravní systém. Chomutov je dobře dostupný MHD pro dojíždění za prací. Protože se 
jedná o původní venkovské sídlo, nacházejí se zde volné plochy navazující na nízkopodlažní bydlení 
v rodinných domech, které mají relativně více zklidněný charakter a jsou méně zatížené než některé 
plochy v Chomutově. Požadavek na rozvoj bydlení je zde odůvodněný. Plochy pro bydlení jsou 
těžištěm nového územního plánu, jsou vymezené v přímé návaznosti na zastavěné území a ucelují 
půdorys sídla. Využity jsou plochy zemědělské půdy, které jsou vyfragmentované stávajícími 
dopravními stavbami – výstavbou obchvatu R7 a souběžnou železnicí Chomutov – Žatec. Vzhledem ke 
stíněným podmínkám Spořicka sevřeného mezi povrchový hnědouhelný lom Libouš a exploatovanou 
průmyslovou zónu Chomutova, nově dochází k přiblížení zastavitelných území k bydlení k těmto 
dopravním stavbám a tím ke zvětšení potenciální akustické expozice pro nové budoucí obyvatelstvo. 
Situace je řešitelná především uplatněním protihlukových opatření při dopravních stavbách - na zdroji, 
tato povinnost vyplývá také obecně z § 17 zákona o životním prostředí č.17/1992 Sb., v platném znění. 
Dále jsou uplatněny požadavky na individuální ochranu exponovaných ploch. Tím, že se jedná o 
ucelení půdorysu, jsou hlukem z budovaného obchvatu R7 a železnice potenciálně exponovaná také 
stávající obytná území. Akustická ochrana a potřeba uplatnění opatření vyplývá nejen z vymezení 
nových zastavitelných území, ale ochránit je zapotřebí také stávající stavby a jejich venkovní prostor.  

Zprovozněním obchvatu R7 dojde ke zklidnění osy původně lánové obce tvořené stávající silnicí 
III/00733 probíhající v přímém kontaktu se stávajícími zastavěnými obytnými plochami. Související 
efekt nastane především v Chomutově, kde dojde k přesměrování tranzitní dopravy mimo město.   

Územní plán řeší dílčí přestavbová území, např. transformaci plochy výroby  a skladů v prostoru 
stávajícího a původního statku v historickém jádru obce na zklidněnou plochu smíšenou obytnou  
venkovskou umožňující kombinaci funkcí drobných  řemesel, služeb a bydlení. Tím dochází k posílení 
významu jádra obce a návsi jako prostoru pro setkání lidí a konání společenských událostí. Statek je 
přímo dostupný z návsi s kostelem sv.Bartoloměje, který je evidovanou nemovitou kulturní památkou.  

Doplněny jsou také relativně drobné plochy výroby a skladování navazující na rozsáhlou výrobní 
průmyslovou zónu Chomutova. Tyto plochy budou přímo napojené na budoucí obchvat jehož funkci  
v současnosti plní III/00733.  

Z hlediska znečištění ovzduší bylo území zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
z důvodů překračování imisních limitů ukazatelů polétavého prachu a benzo(a)pyrenu.  

Vymezené lokality neleží a nemají vztah k památkově chráněným územím, k zvláště chráněným 
územím z hlediska ochrany přírody a krajiny, k územním soustavám NATURA 2000, neleží 
v archeologicky významných lokalitách, nejsou v nich evidovány nemovité kulturní památky a objekty 
architektonického dědictví. Z hlediska vodního zákona neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod. Lokality neleží v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů a nejsou součástí údolní nivy vodního 
toku. Územní plán vymezuje ÚSES a záplavová území.  

Hodnocení jednotlivých lokalit je provedeno koncepčně na základě jejich vymezení v návrhu [1],  podle 
místního šetření, nadřazených koncepčních materiálů, informací o stávajícím stavu životního prostředí 
ze zdrojů CENIA, informací Českého hydrometeorologického ústavu, z informací integrovaného 
registrů znečištění, Geologické informační služby, Ústředního archivu ČÚZK, Českého statistického 
úřadu, Národního památkového ústavu, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T.G.M.  apod.  

Z hodnocení vyplývá, že uplatnění změny územního plánu je možné a umístění budoucích záměrů  je 
řešitelné v mezích únosné míry zatížení životního prostředí. Pro eliminaci vlivů budoucích záměrů na 
životní prostředí byla v úrovni koncepce návrhu územního plánu stanovena základní snižující opatření.  

Návrh územního plánu Spořice řeší vytyčené cíle územního plánování vhodným způsobem, v souladu 
se zásadami ochrany životního prostředí v úrovni nadřazených koncepcí,  strategických dokumentů a 
v obecné legislativní úrovni ochrany životního prostředí.  
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11. Závěry a doporučení, návrh stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci 

Dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrh územního plánu Spořice byla vypracována 
v rozsahu přílohy 1 zákona 183/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu ustanovení § 10i zákona 
100/2001 Sb., v platném znění, osobou autorizovanou ve podle § 19 zákona 100/2001 Sb. 

 

NÁVRH STANOVISKA  

K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  

v platném znění 

Název návrhu koncepce : Návrh územního plánu Spořice 

Umístění záměru  : Ústecký kraj, obec s pověřeným obecním úřadem a s rozšířenou 
působností Chomutov, obec Spořice 

Katastrální území : Spořice, Krbice 

   

   

   

Zpracovatel vyhodnocení : Ing. Petr Hosnedl,  
Perunova 7 
130 00 Praha 3 

Držitel rozhodnutí o autorizaci podle §19 z. 100/2001 Sb.,  

Č.j.: 38156/6488/OIP/03 

prodloužené rozhodnutím č.j.: 76133/ENV/12 ze dne 4.10.2012 
 

Stanovisko:                

Vyhodnocení prokázalo, že vlivy koncepce územního plánu na životní prostředí jsou řešitelné v míře 
únosného zatížení. Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí lze s předpokládanými změnami 
v území a s územním plánem jako celkem souhlasit, za podmínek uplatnění opatření uvedených níže. 

Na základě vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí Krajský úřad Ústeckého  
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona             
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i 
uvedeného zákona vydává: 

  S O U H L A S N É   S T A N O V I S K O  

k vyhodnocení vlivů územního plánu Spořice na životní prostředí. 
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Podmínky souhlasného stanoviska:  

Podmínky na ochranu přírody a krajiny z hlediska ÚSES 

Lokality Z16 DZ a Z1 BV 

1. Upřesnit vymezení hranic ploch Z16 a Z1 a plochy biocentra LBC 108 s ohledem na 
nutnost zachování minimální rozlohy biocentra. 

2. Upřesnit přerušení biokoridoru LBK 129a pro dopravní stavbu v lokalitě Z16 DZ. 

Lokalita Z5 V 

3. Upřesnit vymezení hranic plochy Z5 nebo upřesnit průběh biokoridoru LBK 143. 

Lokalita Z43 DZ 

4. Upřesnit hranice lokálních biocenter LBC 74, LBC 69 a biokoridoru LBK 207, které 
zasahují do lokality Z43 DZ. 

5. Upřesnit přerušení biokoridoru LBK 310. 

Podmínky na ochranu vod 

Lokality zastavitelných území s funkcemi SV, BI, BV, V a VD 

6. Bude upřednostněna likvidaci dešťových vod zasakováním v místě vzniku nebo 
zadržováním s následným využitím s cílem omezení odtoku dešťových vod z území a 
posílení retenčních schopností krajiny. 

Lokality s funkcemi V a VD 

7. Likvidaci technologických odpadních vod je nutné řešit individuálním čistícím zařízením 
odpovídajícím charakteristickému znečištění tak, aby odpadní vody před vtokem do 
veřejné kanalizace byly v úrovni limitů stanovených v provozním řádu kanalizace. Např. 
vody z úpravy potravin s vysokým obsahem nerozpuštěných látek je nutné opatřit 
„tukovým lapolem“ apod. V případě odvádění vyčištěných odpadních vod přímo do 
recipientu nebo vsakovacího objektu musí být vody v úrovni limitů stanovených platnou 
legislativou v oblasti ochrany vod. 

Lokality Z5, Z16 a Z43 

8. Stavby umisťované do záplavových území musí respektovat podmínky vodoprávního 
úřady a další podmínky ve smyslu platné legislativy na ochranu vod.  

Opatření obecná pro všechny vymezené lokality  

9. Likvidace odpadních vod bude řešena v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany 
vod. 

10. Zpevněné plochy exponované potenciálnímu havarijnímu úniku látek snižujících kvalitu 
vod (např. plochy odstavných parkovišť a manipulační plochy) je zapotřebí vybavit 
odvodněním přes havarijní jímky a odlučovače ropných látek nebo jiné prvky, které 
umožní zachytit ohrožující látky přímo v systému kanalizace. Takové plochy nesmí být 
odvodněny přímo do vodních toků nebo přímo do zasakovacích objektů.  Kvalita vod v 
recipientu nesmí vlivem odvádění dešťových vod překračovat ukazatele a hodnoty 
přípustného stupně znečištění povrchových vod ve smyslu platné legislativy v oblasti 
ochrany vod.   

Podmínky z hlediska geologických podmínek v území 

Lokality Z1, Z16, Z45, Z43 a Z44  

11. Vzhledem k poloze lokalit ve vymezeném poddolovaném území budou připravované 
záměry konzultovány s inženýrským geologem. V případě předpokládaného intenzivního 
poddolování na konkrétních lokalitách je třeba provést inženýrsko-geologický průzkum, 
případně postupovat při zpracování projektu podle normy ČSN 73 0039 "Navrhování 
objektů na poddolovaném území". 
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Podmínky na ochranu ovzduší 

Lokality s funkcemi V a VD 

12. Stacionární zdroje znečištění ovzduší v plochách V a VD je nutné provozovat za 
podmínek stanovených platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší. 

13. Návrh budoucích záměrů s významnými stacionárními zdroji znečištění ovzduší 
v plochách V a VD je nutné prověřit rozptylovou studií imisního zatížení ovzduší podle 
konkrétní projektové dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR.  

14. Provoz záměrů se stacionárními zdroji znečištění ovzduší nesmí způsobovat překračování 
imisních limitů znečištění ovzduší stanovených na ochranu zdraví podle platné legislativy 
(aktuálně z. 201/2012 Sb.) 

15. Návrh budoucích záměrů s možnostmi vyvolávat významné dopravní zatížení, prověřit 
rozptylovou studií imisního zatížení z vyvolané dopravy podle konkrétní projektové 
dokumentace, ve stupni EIA nebo DUR vůči potenciálně nejzatíženějšímu prostoru 
pohybu a pobytu lidí.  

Podmínky na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku 

Lokality s funkcemi V a VD  

16. Návrhy budoucích záměrů se stacionárními zdroji hluku a záměrů vyvolávajících dopravní 
zatížení prověřit akustickou studií šíření hluku ze stacionárních zdrojů a z dopravy podle 
konkrétní projektové dokumentace ve stupni EIA nebo DUR. Akustické příspěvky provozu 
těchto záměrů by neměly znamenat překročení limitní hodnoty ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku podle platné legislativy (aktuálně podle NV.272/2012 Sb.) vůči akusticky 
chráněným objektům a plochám určeným k bydlení (SV, BI, BV) a ploch tělovýchovy a 
sportu (OS).  

Lokality Z43, Z44, Z16, Z17 

17. Záměry dopravní infrastruktury v lokalitách Z43, Z44, Z16, Z17 je nutné doplnit akustickým 
opatření (např. protihlukovými stěnami, zemními valy apod.), tak aby hluk z jejich provozu 
nepřesahoval v plochách určených k bydlení (SV, BI, BV) a plochách tělovýchovy a sportu 
(OS) limitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku podle platné legislativy 
(aktuálně podle NV.272/2012 Sb.), to je nutné doložit akustickou studií v rámci stavební 
dokumentace ve stupni EIA nebo DUR.  

Lokalita Z17 

18. V době po zprovoznění silnice R7 se navrhuje provést kontrolní měření a vyhodnocení 
akustické expozice obytných území Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 dopravním hlukem z 
provozu R7 ve smyslu platné legislativy stanovené na ochranu zdraví lidí. Cílem 
vyhodnocení by mělo být ověření účinnosti protihlukových opatření a návrh jejich 
případného doplnění.  

Lokality Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13 

19. Návrhy záměrů bydlení v lokalitách Z1, Z7, Z8, Z10, Z11, Z12 a Z13, které jsou již v 
současnosti potenciálně zatíženy hlukem ze železniční nebo silniční dopravy, musí být 
řešeny s ohledem na nutnost jejich ochrany před hlukem. V případě, že hluk ve 
venkovním prostoru těchto objektů přesahuje limitní hodnoty ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku podle platné legislativy (aktuálně podle NV.272/2012 Sb.) a pokud hluk 
není možné eliminovat zábranou ve venkovním prostoru, je nutné tyto objekty navrhnout s 
odpovídající akustickou ochranou tak, aby byly splněny akustické limity pro chráněný 
vnitřní prostor staveb. (Odhlučnění fasád, instalace oken s vyšší vzduchovou 
neprůzvučností apod.) 

 


