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1.  Vymezení a charakteristika ᖐeᘐeného území 
 
1.1  Region Severozápad 
 
1.1.1  Politickosprávní აlenᆰní 
 

Region Severozápad, oznaაovaný jako NUTS II., je tvoᖐen dvᆰma kraji 
Ⴠeské republiky, a to Ústeckým krajem a Karlovarským krajem. Zahrnuje celkem 
deset okresᛰ, z toho tᖐi pᖐinále០ejí do Karlovarského kraje a sedm do Ústeckého 
kraje (viz pᖐíl. ა. 1.1.A). Na severu sousedí region se spolkovou zemí Sasko, na 
západᆰ se spolkovou zemí Bavorsko Spolkové republiky Nᆰmecko. Z ji០ní strany 
hraniაí region Severozápad s Plzeᒀským a Stᖐedoაeským krajem, z východu 
s Libereckým krajem. Má celkovou rozlohu 8 649 km2 a zaujímá tak zhruba 11 % 
území Ⴠeské republiky. ័ije v nᆰm 1,131 mil. obyvatel, tzn. ka០dý devátý obyvatel 
ჀR. Hustota osídlení (131 obyv./km2) je na celostátním prᛰmᆰru. Osídlení je vᘐak 
dle jednotlivých okresᛰ i krajᛰ nerovnomᆰrné. V zemᆰdᆰlských a pᖐevá០nᆰ 
hornatých okresech nedosahuje ani úrovnᆰ 100 obyv./km2, v prᛰmyslových 
okresech Ústeckého kraje pᖐevyᘐuje naopak více jak dvojnásobnᆰ celostátní 
prᛰmᆰr. Dokumentuje to následující pᖐehled. 
 
 
tab. ა. 1    Politickosprávní აlenᆰní a osídlení regionu Severozápad 
                 k 31. 12. 2000 

kraj okres rozloha 
km2 poაet obyvatel 

hustota 
osídlení  

obyv./km2 
Cheb    933 86 748 93 
Sokolov    753 94 837 126 
Karlovy Vary 1 628 122 815 75 Karlovarský 

celkem 3 314 304 400 92 
Chomutov    935 125 517 134 
Most    467 118 810 254 
Teplice    469 130 137 277 
Ústí n. L.    405 118 459 293 
Dᆰაín    909 133 609 147 
Louny 1 118 86 149 77 
Litomᆰᖐice 1 032 114 332 111 

Ústecký 

celkem 5 335 827 013 155 
region celkem 8 649 1 131 413 131 

Poznámka: Statistická roაenka ჀR 2001 
 

Nejvᆰtᘐím okresem regionu je okres Karlovy Vary, nejmenᘐím Ústí n. L. 
Nejvíce obyvatel ០ije v okrese Dᆰაín, nejménᆰ v lounském okrese. Nejni០ᘐí 
hustotu osídlení mají okresy K. Vary a Louny, nejvyᘐᘐí (nad 250 obyv./km2) okresy 
Most, Teplice a Ústí n. L. V prᛰmyslových oblastech okresᛰ Chomutov, Most, 
Teplice a Ústí n. L. vᘐak dosahuje a០ hodnoty 500 obyv./km2 a je srovnatelná 
s prᛰmyslovými centry západní Evropy. 
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Pᖐevá០ná აást obyvatelstva regionu (72,5%) ០ije ve mᆰstech s poაtem 
obyvatel nad 5 000. Obcí mᆰstského typu je na území Karlovarského a Ústeckého 
kraje celkem 74, z toho nad 50 000 obyv. ᘐest. 
 
tab. ა. 2     Mᆰstské osídlení regionu Severozápad 

kraj okres celkem 
mᆰst 

do 5 000 
obyv. 

5 000  
a០ 20 000 

20 000  
a០ 50 000 

nad 
 50 000 

poაet obyv. 
okr.,kraj.mᆰsta 

CH   9 5 3 1 x 31 511 
SO   10 6 3 1 x 25 565 
KV   9 6 2 x 1 54 150 KV 

∑ 28        17 8 2 1 x 
CV   5 1 2 1 1 51 408 
MO   4 1 1 1 1 69 588 
TP   7 3 3 x 1 52 864 
ÚL   6 5 x x 1 95 491 
DC 11 6 4 x 1 52 758 
LN  4 1 2 1 x 19 937 
LT  9 5 3 1 x 25 417 

ÚL 

∑ 46        22        15 4 5 x 
celkem ∑∑ 74        39        23 6 6 x 

Poznámka: Statistická roაenka ჀR 2001 
 

Politickosprávní uspoᖐádání regionu Severozápad doznalo v  souvislosti 
s pᖐestavbou státní správy ჀR ke konci roku 2002 a zruᘐením okresních úᖐadᛰ, 
výrazné zmᆰny. Na území Ústeckého kraje zajiᘐᙐuje státní správu 16 tzv. 
povᆰᖐených mᆰst (Kadaᒀ, Chomutov, Most, Litvínov, Teplice, Bílina, Ústí n. L., 
Dᆰაín, Varnsdorf, Rumburk, Podboᖐany, ័atec, Louny, Litomᆰᖐice, Lovosice a 
Roudnice n. L.), v Karlovarském kraji 7 povᆰᖐených mᆰst (Cheb, Aᘐ, Mariánské 
Láznᆰ, Sokolov, Kraslice, Karlovy Vary a Ostrov n.O.), viz pᖐíloha ა. 1.1.B. 
 
 
1.1.2 Geografická charakteristika regionu, jeho funkაní diferenciace 
          a krajinný ráz území 
 

Základní geografickou situaci regionu zobrazuje mapová pᖐíloha ა. 1.2 
a geomorfologické აlenᆰní jeho území pᖐíloha ა. 1.3. Severní a západní აást 
regionu Severozápad má hornatý charakter, jeho jihovýchodní აást, v povodí ᖐek 
Ohᖐe, Bílina a Labe, zaujímají ní០iny vა. hnᆰdouhelných pánví. 

Nejrozsáhlejᘐím pohoᖐím jsou Kruᘐné hory pᖐi hranici se SRN. Nejvyᘐᘐím 
vrcholem Kruᘐných hor je Klínovec s 1 244 m n. m. Ve východní აásti regionu 
navazuje na pásmo Kruᘐných hor hᖐeben Dᆰაínských stᆰn (Dᆰაínský Snᆰ០ník, 
726 m n. m.) a Lu០ických hor (na území regionu Jedlová, 774 m n. m.). 

Pod pᖐíkrým úboაím Kruᘐných hor jsou v západním podkruᘐnohoᖐí 
situovány Chebská pánev a Sokolovská pánev (SP), obᆰ s výskytem lo០isek 
hnᆰdého uhlí. Z jihu a východu jsou tyto pánve omezeny tᖐetihorními vyvᖐelinami 
Slavkovského lesa (Lesný, 983 m n. m.) a Doupovských hor (Hradiᘐtᆰ, 934 m n. 
m.). Doupovské hory oddᆰlují tyto západoაeské pánve od Mostecké pánve, 
nacházející se ve stᖐední აásti podkruᘐnohoᖐí. V této pánvi se nachází na აásti 
jejího území severoაeská hnᆰdouhelná pánev (SHP), nejrozsáhlejᘐí lo០isko 
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hnᆰdého uhlí Ⴠeské republiky. Le០í v nadmoᖐské výᘐce 230 – 330 m n. m. Z ji០ní 
strany je SHP ohraniაena tᖐetihorními vyvᖐelinami Ⴠeského stᖐedohoᖐí, 
s nejvyᘐᘐím vrcholem Mileᘐovkou (837 m n. m.). Ji០ní აást okresu Chomutov a 
pᖐevá០nou აást okresᛰ Louny a Litomᆰᖐice zaujímají ní០iny, a to Poohᖐí a Polabí. 

Pᖐevá០ná აást území regionu Severozápad pᖐinále០í k povodí Ohᖐe 
s význaაnᆰjᘐími levobᖐe០ními pᖐítoky Plesná, Svatava, Rotava a Chomutovka a 
pravobᖐe០ními pᖐítoky Odrava, Teplá a Blᘐanka a dále k povodí Labe 
s levobᖐe០ními pᖐítoky Ohᖐe a Bíliny a pravobᖐe០ními pᖐítoky Plouაnice a 
Kamenice. Jen vrcholové partie Kruᘐných hor a ᘀluknovský výbᆰ០ek jsou 
odvodᒀovány pᖐímo smᆰrem do SRN (Mulda, Flöha, Sebnitz). 

Krajinný ráz oblasti regionu severozápadních Ⴠech neurაují lomovou 
tᆰ០bou naruᘐené pánevní oblasti, jak je v obecném povᆰdomí, ale „hradba“ 
Kruᘐných hor pᖐi jeho severní demarkaci, pahorkatiny Karlovarského kraje a 
zejména pak Ⴠeské stᖐedohoᖐí s typickými krajinnými prvky vyvᖐelých hornin, 
zvedajícími se nad Mosteckou pánví a Pooherskou ní០inou. V០dyᙐ napᖐ. zábor 
území pro tᆰ០bu hnᆰdého uhlí pᖐedstavuje v severoაeské hnᆰdouhelné pánvi 
zhruba 295 km2, tj. pouze 5,5 % rozlohy Ústeckého kraje. Pᖐitom znaაná აást 
území posti០ených dᛰlní აinností (cca 54 %) byla ji០ rekultivována a zaაlenᆰna do 
okolní krajiny. Z hlediska geomorfologického აlenᆰní regionu Severozápad lze 
odvodit jeho základní funkაní diferenciaci tak, jak to zachycuje pᖐíloha ა. 1.4. 

 
Na území severozápadních Ⴠech lze vymezit tᖐi základní oblasti dle jejich 

pᖐeva០ující funkce. Jedná se o: 
 
• pᖐímᆰstské oblasti s pᖐeva០ující prᛰmyslovou velkovýrobou, a to vაetnᆰ 

tᆰ០by hnᆰdého uhlí a jeho spalování v místních elektrárnách; 
• oblasti s pᖐeva០ujícím zemᆰdᆰlstvím; 
• smíᘐené oblasti s kombinací bydlení, místního prᛰmyslu, rekreace, 

lesnictví a zemᆰdᆰlství. 
 

K rozsáhlejᘐím pᖐímᆰstským oblastem patᖐí okolí Chebu, území mezi mᆰsty 
Sokolov – Karlovy Vary – Ostrov n. Ohᖐí, dvojmᆰstí Kadaᒀ – Kláᘐterec n. Ohᖐí, 
dvojmᆰstí Chomutov – Jirkov, rozsáhlá oblast mezi mᆰsty Most – Teplice – Ústí n. 
L., Dᆰაínsko, východní აást ᘀluknovského výbᆰ០ku a dvojmᆰstí Litomᆰᖐice – 
Lovosice. Právᆰ do tᆰchto oblastí se koncentruje i prᛰmyslová velkovýroba tᖐí 
dosavadních nosných odvᆰtví, tzn. tᆰ០ba hnᆰdého uhlí, výroba elektrické energie, 
tᆰ០ká chemie a petrochemie. Konfrontace vysoké hustoty osídlení (a០ 500 
obyv./km2) a koncentrace prᛰmyslu vedla po 2. svᆰtové válce k likvidaci obcí 
v pᖐedpolí velkolomᛰ (vა. staré აásti okresního mᆰsta Most), soustᖐedᆰní 
obyvatelstva do mᆰst a k zásadním zmᆰnám zejména dopravní infrastruktury 
(pᖐelo០ky silnic, ០eleznic). 
 

Území mezi Podboᖐany – ័atcem – Louny – Litomᆰᖐicemi a Roudnicí n. L. 
pᖐinále០í k Pooherské a Polabské ní០inᆰ s vyspᆰlým zemᆰdᆰlstvím a 
potravináᖐským prᛰmyslem. 

Podhorské oblasti Karlovarského kraje, Kruᘐné hory, Dᆰაínsko a západní 
აást ᘀluknovského výbᆰ០ku se vyznaაují vysokým podílem lesních porostᛰ, 
nízkou hustotou osídlení venkovského typu a prᛰmyslovou malovýrobou. 
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1.2  Detailní vymezení jednotlivých oblastí 
 
1.2.1 Souhrnné vymezení ᖐeᘐeného území 
 
 V souladu s vládním usnesením ა. 272 ze dne 18.3.2002 zahrnuje 
koncepce ᖐeᘐení ekologických ᘐkod vzniklých pᖐed privatizací hnᆰdouhelných 
tᆰ០ebních spoleაností v Ústeckém a Karlovarském kraji obᆰ podkruᘐnohorské 
hnᆰdouhelné pánve, situované na území okresᛰ Sokolov, Chomutov, Most, 
Teplice a  Ústí nad Labem, tzn. sokolovskou pánev a severoაeskou hnᆰdouhelnou 
pánev, nebo-li dobývací prostory ve správᆰ Sokolovské uhelné, a.s. Sokolov (SU), 
Severoაeských dolᛰ, a.s. Chomutov (SD), Mostecké uhelné spoleაnosti, a.s. Most 
(MUS), Kohinooru, a.s. Mariánské Radაice a Palivového kombinátu, s.p. Ústí nad 
Labem (PKÚ). Vymezení ᖐeᘐeného území projednala dne 11.3.2003 na svém 
mimoᖐádném zasedání mezirezortní komise, ustavená ministrem prᛰmyslu a 
obchodu pro sledování výᘐe uvedené problematiky. Konstatovala, ០e území 
ᖐeᘐené „Koncepcí“ bude definováno v souladu se znᆰním pᖐedkládací zprávy ke 
shora uvedenému vládnímu usnesení, tzn. v rozsahu území dotაeného tᆰ០ební 
აinností osmi státních dᛰlních podnikᛰ, vzniklých po rozpadu Severoაeských 
hnᆰdouhelných dolᛰ Most (SHD) a Hnᆰdouhelných dolᛰ a briketáren Sokolov 
(HDBS), tzn. tᆰchto bývalých státních podnikᛰ: 
 

• Doly a úpravny Komoᖐany, s.p. (DÚK); 
• Doly Hlubina Litvínov – Zálu០í, s.p. (DHL); 
• Doly Nástup Tuᘐimice, s.p. (DNT); 
• Doly Bílina, s.p. (DB); 
• Palivový kombinát Ústí n.L., s.p. (PKÚ); 
• Doly Le០áky Most, s.p. (DLM); 
• Hnᆰdouhelné doly Bᖐezová, s.p. (HDB); 
• Palivový kombinát Vᖐesová, s.p. (PKV). 

 
Pᖐehled o dobývacích prostorech (DP), které byly ve správᆰ bývalých 

státních podnikᛰ v dobᆰ jejich privatizace, tzn. vაetnᆰ DP po privatizaci zruᘐených, 
podává pᖐíloha ა. 1 zaᖐazená na konci kapitoly. Uvádí pᖐísluᘐnost DP 
k souაasným dᛰlním organizacím a jednotlivým ᖐeᘐeným oblastem. 
 

ᖀeᘐení vychází z hodnocení výᘐe uvedeného území jako celku. Z tohoto 
podkladu je pak provedeno detailní ᖐeᘐení po jednotlivých tᆰ០ebních oblastech. Od 
západu k východu se jedná o  tyto územní a tᆰ០ební celky: 
 

pánev dᛰlní organizace oblast 
Sokolov – západ sokolovská SU, a.s. Sokolov Sokolov – východ 

SD, a.s. Chomutov chomutovská 
MUS, a.s. Most mostecko - komoᖐanská 
Kohinoor, a.s. Mariánské Radაice mostecko - komoᖐanská 
SD, a.s. Chomutov bílinsko - teplická 

severoაeská 

PKÚ, s.p. Ústí n.L. ústecká 
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 Do ᖐeᘐení jsou zahrnuty návrhy sanace, rekultivace a revitalizace nejenom 
aktivních dobývacích prostorᛰ velkolomᛰ a hlubinných dolᛰ, ale i dobývacích 
prostorᛰ se zastavenou tᆰ០bou, které vᘐak byly ve správᆰ dᛰlních organizací ke 
dni jejich privatizace, vnᆰjᘐích výsypek a nezbytnᆰ nutných pᖐilehlých prostorᛰ. 
Oblastní detailní ᖐeᘐení pak poslou០í ke kompletaci následné krajiny ve vazbᆰ na 
ostatní území regionu NUTS II – Severozápad, tedy Ústeckého a Karlovarského 
kraje. Vymezení jednotlivých oblastí je navr០eno tak, aby ᖐeᘐené území pokrývalo 
prakticky celou plochu obou podkruᘐnohorských pánví, která byla pᖐímo zasa០ena 
tᆰ០ební აinností a nebo jí byla jakýmkoliv zpᛰsobem ovlivnᆰna. 
 Rozsah ᖐeᘐeného území je zᖐejmý z mapových pᖐíloh ა. 1.5 a០ 1.10, 
pᖐevá០nᆰ v mᆰᖐítku 1:70 000 a០ 1:100 000.  
 
 
1.2.2  Ⴠlenᆰní území na jednotlivé oblasti 
 
 Pro ᖐeᘐení této koncepce je sokolovská tᆰ០ební oblast rozdᆰlena na 
Sokolov – západ, zahrnující bývalé lomy Medard-Libík, Boden, Silvestr a Michal 
s ukonაenou tᆰ០bou, tzn. dobývací prostory Habartov, Svatava, Bukovany, Dolní 
Rychnov, Tisová a Vítkov a na Sokolov – východ  s dobývacími prostory Týn, 
Lomnice, Sokolov, Alberov, Královské Poᖐíაí a Nové Sedlo  s doposud აinnými 
lomy Jiᖐí a Dru០ba a uzavᖐenými lomovými provozy Lomnice a Marie.  
 ᖀeᘐení zahrnuje i vnᆰjᘐí výsypné prostory Smolnice (provoz do roku 2017), 
Loket, Týn a Podkruᘐnohorskou výsypku, na ní០ bude provoz ukonაen v roce 
2003. Lom Jiᖐí douhlí pᖐidᆰlené dolové pole po roce 2025, lom Dru០ba po roce 
2035. 
 Komplexní ᖐeᘐení ekologických ᘐkod vzniklých tᆰ០bou hnᆰdého uhlí 
v sokolovské pánvi zahrne katastrální území, nebo jejich აástí, celkem 22 obcí. 
 Rozsah ᖐeᘐeného území Sokolov (západ a  východ) je zᖐejmý z mapových 
pᖐíloh ა. 1.10.A, 1.10.B a 1.10/1 a០ 1.10/22 v mᆰᖐítku 1:70 000. 
 

Oblast Sokolov – západ je v kapitole 10 აlenᆰna detailnᆰ na tyto აtyᖐi 
územní celky: 

 
• Medard – Libík 
• Lítov – Boden 
• Silvestr 
• Michal. 

 
Oblast Sokolov – východ se v  kapitole 9 აlení na územní celky: 
 
• Loket – Smolnice 
• Jiᖐí – Dru០ba – Podkruᘐnohorská výsypka. 

 
 Chomutovská oblast zahrnuje území dobývacích prostorᛰ Tuᘐimice, 
Kralupy a Drou០kovice lomu Libouᘐ (Doly Nástup Tuᘐimice) s ០ivotností za rok 
2030, DP Chomutov bývalého hlubinného dolu ័i០ka a vnᆰjᘐí výsypné prostory 
Merkur a Bᖐezno, pᖐiléhající z jihozápadu k tᆰ០ebnímu prostoru Libouᘐ, tzn.  
katastrální  území 9 obcí nebo jejich აástí. Rozsah ᖐeᘐeného území, zasa០eného 
báᒀskou აinností na Chomutovsku, dokumentuje  mapová  pᖐíloha ა. 1.6  

Document converted by PDFMoto freeware version



- 7 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 1: Vymezení  a  charakteristika  ᖐeᘐeného  území 
 

v mᆰᖐítku 1:100 000 a  pᖐílohy ა. 1.6/1 a០ 1.6/9, zachycující katastrální území 
jednotlivých obcí dotაených v této oblasti dᛰlní აinností. 
 
 Centrální Mostecko – komoᖐanská oblast severoაeské hnᆰdouhelné 
pánve zahrnuje dolové pole propojených porubních front აinných lomᛰ Vrᘐany a 
Jan ᘀverma v dobývacích prostorech Holeᘐice, Okoᖐín, Vrᘐany, Slatinice a tᆰ០ební 
prostor lom Ⴠs. armády v DP Ervᆰnice. Zahrnuje dalᘐích 17 dobývacích prostorᛰ 
dle textové pᖐílohy ა. 1 a grafické pᖐílohy ა. 1.7 lomᛰ Vrbenský, Obráncᛰ míru, 
ᘀmeral, Le០áky, Most, Rudý sever a S.K.Neumann s ukonაenou tᆰ០bou, 
douhlujících hlubinných dolᛰ Centrum a Kohinoor a hlubinných dolᛰ Vrbenský, 
Kolumbus, Julius III, M.J. Hus, Pluto, Vítᆰzný únor, Bᆰta, Rudý ᖐíjen, Nejedlý a 
Kohinoor II s ji០ dᖐíve ukonაenou tᆰ០bou. Zahrnuje i DP Havraᒀ, kde tᆰ០ba nebyla 
zahájena, ale platila stavební uzávᆰra. 
 Souაástí ᖐeᘐení ekologických ᘐkod v této აásti SHP jsou i rozsáhlé vnᆰjᘐí 
výsypky Malé Bᖐezno, Velebudice, Kopisty, Stᖐimice, Rᛰ០odol, Horní Jiᖐetín, 
Ⴠepirohy a ostatní nezbytnᆰ nutná pᖐilehlá území. Oblast zahrnuje celkem 16 
katastrálních území obcí posti០ených alespoᒀ აásteაnᆰ dᛰlní აinností, jak 
dokumentují pᖐílohy ა. 1.7 (M 1:100 000) a ა. 1.7/1 a០ 1.7/16 v mᆰᖐítku 1:70 000, 
resp. 1:80 000.  
 
 Mostecko – komoᖐanská oblast severoაeské hnᆰdouhelné pánve se pro 
návrhy rekultivace a revitalizaაních opatᖐení აlení v kapitole 5 na následující 
územní celky: 
 

• Komoᖐansko 
• Mostecko 
• Slatinicko 
• Most – jihozápad 
• Litvínov – jih. 

 
 Bílinsko – teplická oblast zahrnuje dobývací prostory Bílina, ័elénky, 
Duchcov, Hrdlovka, Háj, Jeníkov, Oldᖐichov, Proboᘐtov, Pohradice, Koᘐᙐany a 
Pozorka, tzn. dolové území აinného velkolomu Bílina, bývalých malolomᛰ 
M. Gorkij, Pokrok, Jirásek, J. Fuაík, Emerán, Barbora, ჀSM, Otakar, Liebig, 
Chotovenka a bývalých hlubinných dolᛰ  Alexander – Gottwald, 1. máj, Jaroslav,  
Svornost a Barbora. 
 Souაástí ᖐeᘐení bude i dokonაení rekultivace rozsáhlých vnᆰjᘐích výsypek 
Pokrok a Radovesice. 
 Jedná se tedy o katastrální území  celkem 22 obcí, jak dokumentují grafické 
pᖐílohy ა. 1.8/1 a០ 1.8/22 a celková pᖐehledná situace oblasti na pᖐíloze ა. 1.8. 
 
 Pro konkrétní návrhy rekultivací a revitalizaაních opatᖐení se v kapitole 6 
აlení tato oblast na následující územní celky: 
 

• Teplicko 
• Bílinsko – duchcovsko 
• Radovesická výsypka. 
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 Ústecká oblast zahrnuje dobývací prostory Chabaᖐovice a Modlany, na 
jejich០ území byla ji០ dᛰlní აinnost zastavena, tzn. lomᛰ Gustav, 5. kvᆰten, Petri, 
Milada, Barbora III, Chabaᖐovice s vnᆰjᘐí výsypkou Lochoაice a bývalých 
hlubinných dolᛰ 5. kvᆰten a Kateᖐina.  
 Týká se tedy katastrálních území celkem 11 obcí zasa០ených v této oblasti 
alespoᒀ აásteაnᆰ dᛰlní აinnosti (viz pᖐílohy ა. 1.9 a 1.9/1 a០ 1.9/11). 

 
Celkovou situaci území posti០eného dᛰlní აinností v Ústeckém kraji ukazují 

mapové pᖐílohy ა. 1.5.A a 1.5.B. 
 

Z výᘐe uvedených oblastních pᖐehledᛰ vyplývá, v porovnání s delimitaაním 
protokolem (viz pᖐíloha ა. 2), kterým byly dobývací prostory pᖐevádᆰny v SHP 
z koncernu SHD Most na ᘐest státních podnikᛰ k 1.1.1991, ០e ᖐeᘐení „Koncepce“ 
by nezahrnovalo tato území: 

 
• Chomutovsko 

- prᛰzkumné pole Spoᖐice-Brány (bez tᆰ០ební აinnosti a stavební 
uzávᆰry), 

- rezervní lo០isko Zahoᖐany – CHLÚ (bez tᆰ០ební აinnosti a      
stavební uzávᆰry); 
 

• Mostecko 
- vyuhlený prostor separátní pánviაky Tᖐískolupy, DP zruᘐen 8.4.1984, 

území bylo pᖐedáno elektrárnᆰ Poაerady k plavení popílkᛰ, 
- území separátní pánviაky Polerady, kde byla hlubinná tᆰ០ba 

ukonაena pᖐed znárodnᆰním dᛰlního prᛰmyslu v roce 1945; 
 

• Ústecko  
- území separátní pánve Ú០ín lomu A. Zápotocký, DP zruᘐen       

k 3.4. 1984 a s.p. PKÚ nepᖐedán. 
            
 Event. zaᖐazení tᆰchto území do ᖐeᘐení „Koncepce“ bude záviset od 
individuálního posouzení, zejména Krajského úᖐadu Ústeckého kraje, a od 
stanovisek starostᛰ jednotlivých obcí regionu k projevᛰm dᛰlní აinnosti mimo 
území vyznaაená v pᖐílohách ა. 1.5 a០ 1.10. 
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