
       37       

i) „I-2 Za zámkem“; transforma�ní 
území, regenerace rozsáhlé plochy 
zahradnického podniku, vilová �tvr�,  

j) „I-3 Bažantnice“; stabilizované a 
rozvojové území, zástavba rodinnými 
domy, doporu�ená hustota 30 ob/ha,  

k) „I-4 Na vyhlídce“; stabilizované a 
rozvojové území, dopln�ní sídlišt� Na 
vyhlídce zástavbou z rodinných dom�,  

l) „I-5 Nad ZOO“; stabilizované 
území, stávající a dopln�ná výstavba 
rodinných dom�,  

m) „OV-1 ZOO“; stabilizované území, 
ústecká zoologická zahrada - sou�ást 
areálu centrálního parku,  

n) „KIZ-1 Dráž�anská“; stabilizované 
území, komer�n� industriální zóna mezi 
ulicí Dráž�anskou a drážním t�lesem,  

o) „KIZ-2 P�ístavní“; stabilizované 
území, soubor komer�n� industriálních 
ploch mezi drážním t�lesem a Labem, 
vedení cyklistické trasy,  

p) „KIZ-3 Centrum“; stabilizované, 
transforma�ní a rozvojové území, 
komer�n� industriální plocha �len�ná po 
blocích o rozloze p�ibližn� 1 ha, 
zpracován regula�ní plán, z�ízení 
hromadné garáže pro 350 stání, dalších 
700 stání v rámci regenerace území,  

q) „D-1 Železnice“; stabilizované 
území, t�leso železnice, v�etn�
ochranného pásma dráhy,  

r) „ZP-1 M�stský park Krásné 
B�ezno“; stabilizované území, park p�i 
Dráž�anské ulici,  

s) „ZP-2 Zámecký park“; 
stabilizované území, zámecký park, který 
bude rozší�en severním a východním 
sm�rem,  

t) „ZP-3 Park Nový Sv�t“; 
stabilizované území, polabský náb�ežní 
m�stský park,  

u) „ZA-1 Alej Nešt�mická“; 
stabilizované území, dopln�ní 
Nešt�mické ulice alejemi,  

v) „ZL-1 Kanon“; stabilizované 
území, lesopark na skále Kanon,  

w) „OK-1 Krásné B�ezno“; 

stabilizované otev�ené nezastavitelné 
území na jižních svazích Krásného 
B�ezna,  

x) „L-1 Erbenova vyhlídka - 
Dob�tická výšina“; lesní masiv, 
stabilizované území, významný krajinný 
prvek,  

y) „L-2 Fri�ova vyhlídka“; lesní 
masiv, stabilizované území, významný 
krajinný prvek.  

z) „V-1 Labe“; vodní plocha 

�lánek 59  

závazné regula�ní podmínky  

pro lokality m�stské �tvrti B5  

P�ední St�ekov  

(1) Území m�stské �tvrti P�ední St�ekov 
(obr. 7) zaujímá prostor jasn� vymezený 
ohbím Labe mezi hradem St�ekovem a 
Kamenným vrchem. Navazuje na jihu 
úzkým hrdlem na �tvr� B 10 Za hradem - 
Brná, na severovýchod� na katastry obcí 
Olšinky, Kojetice a Nová Ves, které jsou od 
�tvrti P�ední St�ekov výrazn� odd�leny a 
jsou centry vlastních, p�írodními prvky 
vymezených prostor�.  

(2) Na území Dolního St�ekova z�stane 
zachován tradi�ní uli�ní rastr, budou 
dopln�ny chyb�jící bloky v Kramolech, bude 
provedena parková úprava náb�eží Labe a 
regenerace ploch mezi Železni�á�skou ulicí a 
železni�ní tratí. Horní St�ekov bude rozvíjen 
nadále v charakteru zahradního m�sta, s 
postupnou p�estavbou sídlištní zástavby se 
sou�asným zlepšováním standardu bydlení, 
p�iblížením parkování k obydlí výstavbou 
nových garáží, snížením hladiny zástavby. 
Bude transformováno území novosedlického 
nám�stí, a to dostavbou prostoru bývalé 
návsi historické obce.  

(3) Žukovova ulice bude rehabilitována 
na ve�ejnou komunikaci m�stského typu.  

(4) Pro zlepšení stavu technické 
infrastruktury budou provedena tato 
opat�ení:  

a) p�i realizaci stoky „X“ jednotné 
soustavy bude prov��ena podrobnou 
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dokumentací možnost vy�išt�ní 
pr�myslových odpad� se splašky v 
rekonstruované �istírn� SETUZy 
splaškovou stokou o profilu podstatn�
menším (asi jen DN 500), zachycující 
veškeré splašky pomocí št�rbinového 
odd�lova�e na k�ížení výústní stoky a 
splaškového sb�ra�e. Takovýmto 
zp�sobem bude prov��ena i obsluha 
celého území pravého b�ehu,  

b) standard technické vybavení území 
bude A+B; v pob�ežních pásech bude 
modifikován na standard technického 
vybavení území A+B1.  
(5) Pro zlepšení stavu dopravy budou 

provedena tato opat�ení:  
a) rekonstrukce podjezdu pod 

železnicí mezi Železni�á�skou a 
Litom��ickou ulicí,  

b) rozvoj T-busu náhradou za 
autobusy,  

c) výstavba hromadných garáží pro 
1400 stání a umíst�ní dalších 300 stání v 
rámci restrukturalizace území,  

d) realizace regionální cyklistické 
trasy.  
(6) Pro zlepšení stavu životního prost�edí 

budou provedena tato opat�ení:  
a) omezení hluku, zápachu a 

zne�išt�ní ovzduší v SETUZe,  
b) dosázení pob�ežních porost� pro 

dotvo�ení lokálního biokoridoru.  
(7) Území m�stské �tvrti B5 zahrnuje 

soubor lokalit  
a) „K-1 Dolní St�ekov“; stabilizované 

a rozvojové území, bloková zástavba, 
hustota dostavby 200ob/ha, 70%obytná, 
30%ostatní, p�estavba �adových garáží a 
výstavba nových garáží pro 150 + 250 
stání, regionální cyklistická trasa,  

b) „K-2 Lázn� Vrbenského“; 
stabilizované území, kolektivní bydlení a 
�tvr�ová vybavenost,  

c) „K-3 Kollárova“; stabilizované 
území, bloková zástavba,  

d) „K-4 Sídlišt� Tolstého“; 
stabilizované území, sídlištní zástavba ve 
svažitém terénu ur�ená k postupné 

transformaci, snížení hustoty snižováním 
podlažnosti a zvyšováním vybavenosti,  

e) „K-5 Sídlišt� Kamenný vrch“; 
stabilizované území, sídlištní zástavba, 
hromadné garáže pro 400 stání. T - bus 
trasa v ul. Nová,  

f) „I-1 Horní St�ekov“; stabilizované 
a transforma�ní území s rozvojovou 
enklávou na jižní stran� Sedla, 
architektonicky a urbanisticky významné 
pro obraz m�sta, zástavba p�evážn�
rodinnými domy. Hustota dostavby na 
jižním svahu Sedla 30 ob/ha, T - bus trasa 
v ul. Nová, Kojetická, U krematoria, 
Karla IV., rušení �adových garáží,  

g) „I-2 Karel IV. - Pod hradem“; 
stabilizované území, zástavba ve svažitém 
terénu, p�evaha rodinných dom�. 
Postupná transformace ploch chatové 
zástavby na plochy s rodinnými domy 
(50%), T - bus trasa v ul. Karla IV. 
P�estavba �adových garáží na hromadné 
pro 450 stání, dalších 300 stání v rámci 
restrukturalizace území,  

h) „I-3 Farská louka (pod Farskou 
loukou)“; stabilizované území, 
individuální bydlení,  

i) „OV-1 H�bitov a Krematorium“; 
stabilizované území, areál h�bitova a 
krematoria v bezprost�edním sousedství 
lesa,  

j) „KIZ-1 Labský b�eh“; 
stabilizované území, komer�n�
industriální zóna, regionální cyklistická 
trasa,  

k) „D-1 Železnice“; stabilizované 
území, hromadné garáže pro 400 stání. T 
- bus trasa v ul. Nová,  

l) „P-1 Setuza - �OV“; stabilizované 
území, plochy s pr�chodem ulice 
m�stského charakteru (Žukovova) 
spojující dolní a horní �ást P�edního 
St�ekova, odd�lená plocha �istírny 
odpadních vod (�OV) u Labe m�že být 
dopln�na o za�ízení k p�ed�išt�ní s tím, že 
bude zachován pás ohrani�ující zelen�, 
vedení regionální cyklistické trasy podél 
b�ehu,  
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m) „ZP-1 Náb�eží“; stabilizované 
území, parková úprava náb�eží Labe, 
vedení regionální cyklistické trasy,  

n) „ZL-1 Sedlo“; stabilizované území, 
lesoparková úprava plochy zelen�,  

o) „ZO-1 Ochranná zele�“; 
stabilizované území, pás ochranné zelen�
u Setuzy,  

p) „OK-1 St�ekov“; stabilizované 
otev�ené nezastavitelné území �tvrti,  

q) „L-1 Zámecký vrch - Vysoký a 
Malý Ostrý - Bu�ina - Havraní skála“; 
lesní masiv, stabilizované území, 
významný krajinný prvek,  

r) „V-1 Labe“; vodní plocha. 

�lánek 60  

závazné regula�ní podmínky  

pro lokality m�stské �tvrti B6  

Tuchomyšl  

(1) Území m�stské �tvrti Tuchomyšl 
(obr. 8) tvo�í západní výb�žek území m�sta. 
Hrani�í s m�stskou �tvrtí B1P�edlice. Jedná 
se o výse� území dnešního lomu 
Chaba�ovice. Západní hranice m�stské �tvrti 
nesleduje p�irozenou konfiguraci území. Jde 
o hranici vzniklou na základ� charakteru 
krajiny ješt� p�ed zahájením povrchové 
t�žby.  

(2) Bude uskute�n�na tzv. mokrá 
varianta rekultivace devastovaného území, to 
znamená s vytvo�ením vodní plochy o 
rozloze p�ibližn� 300 hektar�. Zbytková 
jáma lomu bude napln�na vodou tak, aby 
nedošlo ke zvýšení hladiny �eky Bíliny a k 
narušení vodního režimu v obci Trmice a 
�ásti obce Koštov. Plochy u severního b�ehu 
nebudou souvisle zalesn�ny. Prostor mezi 
silnicí Ústí -Chaba�ovice bude �áste�n�
urbanizován. Budou vytvo�eny pr�hledy k 
jezeru. Plochy na jih od jezera budou 
zalesn�ny, povede tudy silni�ní spojení Ústí 
- Trmice - Roudníky.  

(3) Pro zlepšení stavu technické 
infrastruktury budou provedena tato 
opat�ení:  

a) hladina vody v nádrži nep�esáhne 
kótu 145 m n.m. tak, aby se ani v 
P�edlicích, ani v Trmicích nezvyšovala 
hladina podzemní vody,  

b) regionální obchvatná trasa 
p�eložení všech volných vedení, o nap�tí 
110 kV a 35 kV v trase bývalého 
uhlopasu prodloužené až ke spínací 
stanici „Koštov“.  

Standard technického vybavení území 
bude A+B .  
(4) Pro zlepšení stavu dopravy budou 

provedena tato opat�ení:  
a) vybudování komunika�ního 

propojení s navrhovanou rekrea�ní 
lokalitou, v�etn� výstavby cyklistických 
tras a umíst�ní cca 250 parkovacích míst 
pro návšt�vníky území,  

b) obnovení p�erušené komunikace 
Trmice - Roudníky.  
(5) Pro zlepšení stavu životního prost�edí 

budou provedena tato opat�ení:  
a) stabilizace svah� Rovného a 

zalesn�ní až ke b�ehu vzniklého jezera,  
b) vytvo�ení navržené trasy lokálního 

biokoridoru a navrženého biocentra v 
prostoru u chemické skládky,  

c) v návaznosti na rekultivaci 
východní �ásti prostoru zalesn�ní staré 
výsypky a vytvo�ení lokálního biocentra 
na severním okraji výsypky a lokálního 
biokoridoru spojujícího toto biocentrum 
se Zalužanským potokem,  

d) rekultivace a zalesn�ní plavišt�
popílku po ukon�ení jeho provozu.  
(6) Území m�stské �tvrti B6 zahrnuje 

soubor lokalit  
a) „OK-1 Severní b�eh“; stabilizované 

území, rekultivované plochy severního 
b�ehu jezera, �ást plochy rozvojovým 
urbaniza�ním územím, 

b)  „OK-2 Východní b�eh - Na 
dolech“; stabilizované a transforma�ní 
území, rekultivace ploch devastovaných 
t�žbou, zrušení lanopásu,  

c) „OK-3 Jižní b�eh - svahy 
Rovného“; stabilizované a transforma�ní 
území, rekultivované plochy jižního 


