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BÍLINA 
počet obyvatel k 1.1. 2020 17 200 

části obce Bílina, Chudeřice, Mostecké Předměstí, Pražské 

Předměstí, Teplické Předměstí, Újezdské 

Předměstí 

katastrální území Bílina, Bílina – Újezd, Břešťany, Břežánky, 

Chudeřice u Bíliny, Jenišův Újezd 

rozloha správního území 3 250,32 ha 

rozloha zastavěného území 635,40 ha 
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1 Demografický vývoj k 31.12.  za období 2015 – 2019 

1.1 Stav obyvatel  
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel celkem 17 112 17 205 17 203 17 166 17 200 

v tom  
podle 

pohlaví 

muži 9 347 9 475 9 453 9 420 9 462 

ženy 7 765 7 730 7 750 7 746 7 738 

v tom  
ve věku (let) 

0-14 2 550 2 522 2 563 2 547 2 555 

15-64 11 880 11 915 11 785 11 670 11 604 

65 a více 2 682 2 768 2 855 2 949 3 041 

Průměrný věk 40,5 40,8 41,1 41,4 41,6 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databaze 

 

graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel – město Bílina 

 

graf č. 2 Věková struktura obyvatel – město Bílina 
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1.2 Pohyb obyvatel  
 2015 2016 2017 2018 2019 

Živě narození 145 146 176 153 153 

Zemřelí 140 158 133 164 164 

Přistěhovalí 783 633 506 495 547 

Vystěhovalí 560 528 551 521 502 

Přírůstek  
(úbytek) 

přirozený 5 -12 43 -11 -11 

stěhováním 223 105 -45 -26 45 

celkový 228 93 -2 -37 34 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná database 

 

graf č. 3 Pohyb obyvatel k 31.12. v období 2015 - 2019 
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2 Druhy pozemků k 31.12.  za období 2018 – 2019 

Druhy pozemků v ha 2018 2019 

Celková výměra 3 250,32 3 250,32 

Zemědělská půda 655,33 651,04 

Orná půda 219,36 215,86 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 50,55 50,64 

Ovocný sad 72,88 72,88 

Trvalý travní porost 312,54 311,66 

Nezemědělská půda 2 594,99 2 599,28 

Lesní pozemek 436,00 438,61 

Vodní plocha 29,68 35,46 

Zastavěná plocha a nádvoří 95,35 95,71 

Ostatní plocha 2 033,97 2 029,50 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

graf č. 4 Zemědělská půda – stav k 31.12.2019 

 

graf č. 5 Nezemědělská půda – stav k 31.12.2019 
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3 Ekonomické subjekty 
 

Počet aktivních ekonomických subjektů k 31.12. 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 1033 1013 997 1 017 1 057 

 

 

graf č. 6 Počet aktivních ekonomických subjektů za období 2015 - 2019 

 

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2019 
Registrované  

podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 2 890 1 057 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 84 37 

B-E Průmysl celkem 280 148 

F Stavebnictví 443 201 

G Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba motorových vozidel 

908 203 

H Doprava a skladování 79 32 

I Ubytování, stravování a pohostinství 193 77 

J Informační a komunikační činnosti 28 16 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 13 6 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 175 43 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 195 100 

N Administrativní a podpůrné činnosti 56 28 

O Veřejná správa a obrana; 
 povinné sociální zabezpečení 

2 1 

P Vzdělávání 50 33 

Q Zdravotní a sociální péče 16 12 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 69 22 

S Ostatní činnosti 213 83 

X nezařazeno . . 
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graf č. 7 Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti, stav k 31.12.2019 
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4 Pozitiva/negativa 
 

Širší územní vztahy 

POZITIVA 

 Město Bílina jako důležité správní centrum SO 
ORP Bílina 

 Město Bílina se nachází v centru Ústeckého kraje 
s výbornou dopravní dostupností a obslužností 

 Silnice I/13 je významnou spojnicí s dalšími 
významnými regionálními městy na ose Karlovy 
Vary – Chomutov – Most – Liberec – Frýdlant, dále 
vedoucí k hranici s Polskem (Zgorzelec), která je 
součástí nejvýznamnějšího dopravního koridoru 
v Podkrušnohoří 

 Celostátní železniční trať č. 130 a 131 zajišťující 
spojení s dalšími obcemi SO ORP a významnými 
regionálními century Ústeckého kraje 

 Významná těžební oblast hnědého uhlí, 
koncentrace pracovních příležitostí a výrobních 
aktivit 

NEGATIVA 

 Nedostačující kapacita silnice I/13, zejména na 
průjezdním úseku přes centrální část města 
Bílina 

 Nedostatečná a nerozvinutá cyklistická síť 
především s návazností na dálkové cyklotrasy 

Prostorové a funkční uspořádání území  

POZITIVA 

 Město Bílina má územní plán, vydaný k 10.7.2012 
a schválené zadání 1. změny ÚP k 15.2.2018 

 V souladu s Územním plánem Bílina byly pořízeny 
2 územní studie pro lokalitu POD CHLUMEM a 
lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ 

 Město Bílina je souvisle urbanizovaným územím 
s koncentrovanou zástavbou  

 Město Bílina součástí rozvojové osy nadmístního 
významu OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – 
Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR / Německo 
(Bayreuth) 

 Vymezení asanačních ploch v ZÚR ÚK na území 
města - ASA8 výsypka Radovesice a ASA6 lom 
Bílina a výsypka Pokrok 

NEGATIVA 

 Rozsáhlou část území zabírá těžební oblast 
hnědého uhlí 

 Nízká míra plánovaného růstu města Bílina – 
16,67%, jedná se o podprůměrnou hodnotu 
oproti celému SO ORP Bílina 

 Vysoký podíl brownfields na zastavěném území 
(10,5%) a jeho nedostatečná obnova  

 Město Bílina součástí specifické oblasti 
nadmístního významu SOB 5 Mostecko 

 Antropogenní, zcela pozměněná krajina 
v důsledku velkoplošné těžby hnědého uhlí 

Struktura osídlení 

POZITIVA 

 město Bílina jako významné mikroregionální 
centrum v rámci Ústeckého kraje, významná 
základna veřejné infrastruktury i pro okolní obce 

 Bílina – významná těžební oblast energetického 
průmyslu 

NEGATIVA 

 přetrvávající průmyslový a těžební charakter 
oblasti je příčinou nízké atraktivity tohoto 
území  

 vysoký podíl sociálně slabých a 
nepřizpůsobivých obyvate 
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 silně urbanizované území s vysokou hustotou 
zalidnění 529,2 – nejvyšší v rámci celého ORP 

 rekultivace Radovesické výsypky s obnovou vazeb 
na okolní obce – realizace nové cyklostezky  

 příznivé podmínky pro každodenní rekreaci 
obyvatel města díky vysokému podílu ploch parků 
a lesoparků přímo v zastavěném území města 
nebo v bezprostřední vazbě na něj 

 

 stagnující počet obyvatel  

Sociodemografické podmínky a bydlení 

POZITIVA 

 pozice správního a přirozeného spádového centra 
území ORP Bílina 

 příznivá věková struktura obyvatelstva 

 stabilní, mírně rostoucí počet obyvatel 

 ziskovost obyvatel města migrací 

 dochované historické jádro města či vrch Bořeň 
jako nositelé pozitivního image města přispívající 
k oblíbenosti města pro bydlení 

 vysoký podíl parků, lesoparků a dalších ploch 
veřejných prostranství zeleně v zastavěném území 
města  příznivé podmínky pro každodenní 
rekreaci obyvatel města 

 kancelář Městské policie, kamerový systém ve 
městě 

 zapojení města do projektu Polis, zaměřeného na 
sociální integraci 

 různorodá skladba domů a bytů z hlediska typů a 
stáří (vysoký podíl bytů v bytových domech a 
přitom dostatek možností pro bydlení v rodinných 
domech) 

 vymezený dostatečný rozsah rozvojových ploch 
pro bydlení v platném územním plánu 

 postupné zvyšování standardu kvality bydlení  

 vyhovující rozsah, kapacita a dostupnost 
občanského vybavení z obytných území 

  

NEGATIVA 

 dlouhodobě se snižující porodnost 

 zvyšující se průměrný věk obyvatel, rostoucí 
index stáří 

 omezené možnosti pracovního uplatnění 
(dominantní orientace na těžbu, energetiku a 
výrobu) 

 nepříznivá vzdělanostní struktura  

 rostoucí počet sociálně problémových obyvatel, 
snížená sociální soudržnost 

 existence sociálně vyloučených lokalit  

 rostoucí podíl etnických menšin na populaci 
města 

 zvýšená drobná kriminalita a vandalismus, 
nedostatečná prevence  

 užívání drog a snížená bezpečnost obyvatel 
(dětí) v důsledku nezodpovědného chování 
drogově závislých  

 nevyužívané a chátrající objekty a areály 
degradující image města 

 omezené možnosti pro provozování 
neorganizovaných sportovních aktivit 

 nedostatečná kapacita domu s pečovatelskou 
službou 

 nedostatek dětských hřišť v některých částech 
města, nevyhovující kvalita 

 nedostatečná bezbariérovost města 

 velmi nízká intenzita nové bytové výstavby 
(rozsah nové bytové výstavby nestačí pokrýt 
nutnou obnovu bytového fondu)  

 více než polovina obyvatel města bydlí 
v panelových sídlištích 
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 negativní image města pro bydlení z důvodu 
převahy bydlení na panelových sídlištích  

 nízká kvalita obytného prostředí (zejména 
veřejných prostranství) v panelových sídlištích  

 rostoucí podíl neobydlených bytů 

 limity pro rozvoj bydlení – těžba, poddolovaná 
území, potenciální sesuvy, ochrana přírody 

 narušení obytného prostředí obytných souborů 
podél průjezdního úseku silnice I/13 

 vysoký podíl neobydlených bytů – v centru 

dosahující až 40% 

Příroda a krajina 

POZITIVA 

 přítomnost EVL a NPR Bořeň – biologicky, 
geologicky a ekologicky významná lokalita a 
krajinná dominanta  

 přítomnost přírodní rezervace Trupelník 

 existence udržovaných kvalitních parkových a 
lesoparkových ploch přímo v zastavěném území 
města 

 postupná sukcese a rekultivace vytěžených ploch 
s následkem zvýšení biodiverzity a obnovy 
ekologické stability 

 návaznost města na CHKO České Středohoří  

 platný ÚP řešící přiměřený rozvoj zastavěného 
území šetrný k volné krajině 

 řeka Bílina a její údolní niva jako zásadní krajinná 

NEGATIVA 

 rozsáhlá území funkčně a esteticky poškozené 
krajiny v důsledku povrchové těžby a 
souvisejících činností (výsypkové hospodářství, 
dopravní a technické infrastruktura, energetika 
(ELE), průmysl) 

 velmi nízká ekologická stabilita území z důvodu 
velké výměry zastavěných ploch, zpevněných 
ploch a ploch těžby (velmi nízký koeficient 
ekologické stability) 

 vysoký podíl kriticky ohrožených, silně 
ohrožených a ohrožených rostlinných druhů 
v chráněných územích přírody 

 vizuální narušení krajiny zástavbou sídlišť ve 
svazích nad údolní nivou Bíliny 

 fragmentace území města silnicí I/13 a 
celostátní železnicí tvoří kritické místo pro 
migraci zvěře  

Vodní režim a horninové prostředí 

POZITIVA 

 řeka Bílina tvořící významnou osu území 

 potok Syčivka s morfologicky zajímavým údolím  

 relativně hustá síť vodních toků ve východní části 
území města 

 rybníky a další vodní plochy na Lukovském potoce 
v údolí Bezovka 

 pramen léčivých minerálních vod Kyselka 

 pestrá geologická stavba území města  

 rozsáhlé zásoby hnědého uhlí s předpokladem 
těžby až do roku 2055 

NEGATIVA 

 hydrologický srážkový deficit – srážkový stín 
Krušných hor  

 dlouhodobé změny v hydrogeologickém režimu 
podzemních vod v důsledku povrchové těžby 

 záplavové území Bíliny a Syčivky včetně aktivní 
zóny záplavového území jako limit rozvoje 
území 

 riziko rychlého odtoku vody z území (vysoký 
podíl zpevněných ploch, zastavěných ploch a 
ploch těžby) 
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 povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita 
světového významu 

 geologicky a geomorfologicky významný vrch 
Bořeň 

 zdroje minerálních vod 

 celkové negativní antropogenní ovlivnění 
přirozeného hydromorfologického stavu koryt 
vodních toků 

 nadměrné znečištění povrchových vod pesticidy 
a nebezpečnými látkami, vymezené zranitelné 
oblasti 

 nízký podíl lesů a tím snížená retenční 
schopnost území 

 nedostatečná/nevhodná rekultivace ploch 
postižených těžbou 

 poškození georeliéfu a narušení sesuvných a 
geologicky nestabilních území v důsledku 
pokračující těžby 

 dlouhodobá nestabilita a negativní geologické 
jevy v místech rekultivací 

Kvalita životního prostředí 

POZITIVA 

 odsíření elektrárny Ledvice  

 snižování prašnosti z lomů a deponií postupnou 
rekultivací 

 postupné zvyšování podílu ekologického způsobu 
vytápění 

 nebyla překročena hodnota přízemního ozónu 
O3_AOT40r5 – hodnoty expozičního indexu 
AOT40, průměr za 5 let (období 2014 – 2018) 

NEGATIVA 

 silné znečištění řeky Bíliny (v důsledku 
průmysloých provozů i komunálním odpadem 
nepřizpůsobivých obyvatel města) 

 časté inverze díky reliéfu a klimatickým 
poměrům 

 vedení tranzitní dopravy středem města po 
silnici I/13 s vysokou emisní zátěží na obytná 
území  

 vysoký počet automobilů v centru města 

 hluk z povrchové těžby, výroby a dopravy 

 vysoká prašnost v období sucha 

 překročování imisních limitů PM10 pro ochranu 
lidského zdraví na celém území města 

 emise z hořících slojí, elektrárny Ledvice 
a z dopravy 

 kontaminované plochy, výsypky  

 nedostatečná osvěta a motivace obyvatel 
k třídění odpadu, omezený počet sběrných míst 
v některých částech města 

 nevyhovující čistota města v některých 
lokalitách 

 třetina území obce vystavena ohrožení 
vegetačního pokryvu 

 relativně nízký podíl lesů s důsledky ve snížené 
retenční kapacitě území města 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
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POZITIVA 

 vyšší podíl lesů s mimoprodukční funkcí využitých 
k rekreačním účelům a k ochraně přírodních a 
krajinných hodnot 

 vysoký podíl zemědělských půd nejvyšších tříd 
ochrany 

 rostoucí podíl rozlohy lesních pozemků 

NEGATIVA 

 zemědělství má i přes podíl velmi kvalitních 
zemědělských půd minimální podíl 
v ekonomické struktuře města 

 dlouhodobé zábory pozemků a degradace půd 
v souvislosti s těžbou 

 nízký podíl lesních porostů  na rozloze území 
města  

 vyšší náchylnost půdy k vodní i k větrné erozi 

Občanská vybavenost  

POZITIVA 

 město Bílina důležitým centrem poskytujícím 
rozsáhlou občanskou vybavenost I pro okolní obce 

 koncentrace dobře dostupného širokého spektra 
zařízení občanského vybavení – školská zařízení, 
kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení 
sociální péče, sportovní zařízení 

 vyhovující  nabídka zařízení komerčního 
občanského vybavení (obchod, služby) 

NEGATIVA 

 nedostatečné zajištění sociálních služeb pro 
seniory – vzhledem k narůstajícímu indexu stáří 

 

Dopravní a technická infrastruktura 

POZITIVA 

 výborná dopravní dostupnost území města díky 
silnicím I/13 a II/257 a železnicím 130 a 131 
(stanice Bílina a zastávky Kyselka, Chudeřice a 
Chotějovice) 

 velmi dobrá dostupnost veřejné hromadné 
dopravy a vyhovující napojení na okolní sídla 

 dopravní terminál – přímá vazba železniční 
dopravy na autobusovou dopravu 

 provozování linek autobusové městské hromadné 
dopravy na území města (optimální pokrytí území 
města zastávkami MHD) 

 zapojení MHD do integrovaného dopravního 
systému Usteckého kraje 

 fungující taxislužba 

 napojení města na síť značených pěších 
turistických tras (železniční stanice Bílina jako 
výchozí bod turistických tras) 

 růst zájmu o ekologické formy dopravy 
(cyklistická, pěší apod.)napojení celého území 
města na veškeré sítě technické infrastruktury 

 horkovod a centrální zásobování města teplem 
z Elektrárny Ledvice 

NEGATIVA 

 vedení tranzitní automobilové dopravy centrem 
města 

 rozdělení města silnicí I/13, která představuje 
obtížně překročitelnou bariéru (zejména 
porušení vazby historické centrum – lázeňský 
areál Kyselka) 

 nedostačující kapacita silnice I/13 na 
průjezdním úseku centrem města 

 nedostatek parkovacích míst v některých 
částech města (sídliště SHD, Za Chlumem) 

 nevyhovující kvalita kanalizační sítě v některých 
částech města 

 naprostá absence infrastruktury pro 
cyklistickou dopravu (cyklostezky, zařízení B+R 
u nádraží, stojany na kola u významných 
zařízení občanského vybavení) 

 přerušení historických dopravních vazeb přes 
území Lomu Bílina (směr Duchcov, směr 
Litvínov)  
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 existence sběrného dvora 

 nově vybudovaný úsek silnice III/25816 Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou v délce ca 6 km 
v rámci rekultivace Radovesické výsypky 

Ekonomické a hospodářské podmínky 

POZITIVA 

 těžba uhlí republikového významu 

 vysoký počet pracovních příležitostí v těžbě, 
průmyslu a v energetice 

 velký počet průmyslových závodů 

 silní zaměstnavatelé ve městě a okolí 

 vysoký podíl stabilizovaných ploch výroby 
s potenciálem další intenzifikace využití 

 tradiční sklářská výroba 

 vysoký podíl podnikatelských subjektů na počet 
obyvatel 

 příznivý podíl podnikatelských subjektů v terciéru 

 výborná dopravní dostupnost města i jeho 
průmyslových areálů po silnici i po železnici 
(včetně zavlečkování) 

NEGATIVA 

 vyšší míra podílu nezaměstnaných osob v 
porovnání s průměrem Ústeckého kraje a ČR 

 vysoká koncentrace průmyslové výroby 
negativně ovlivňující životní prostředí  

 snižující se počet podnikatelských subjektů 
v poměru k počtu obyvatel 

 neochota obyvatel k samostatnému podnikání 

 zaměření průmyslu na aktivity s nižší přidanou 
hodnotou 

 nízká podpora podnikání 

 nízká míra využití ZPF, nízký podíl zemědělské 
výroby 

Rekreace a cestovní ruch 

POZITIVA 

 existence turistických atraktivit na území města 
(NPR Bořeň, lázeňský areál Kyselka, zámek Bílina, 
zachovalé historické jádro města – městská 
památková zóna Bílina, kostel sv. Petra a Pavla, 
slovanské hradiště Bílina, Husitská bašta)  

 vysoká koncentrace památek v Bílině (městská 
památková zóna, archeologická rezervace 
Slovanské hradiště Bílina) 

 příznivé podmínky pro každodenní rekreaci 
obyvatel města díky vysokému podílu ploch parků 
a lesoparků přímo v zastavěném území města 
nebo v bezprostřední vazbě na něj  

 vysoká kvalita vybavení města sportovními 
zařízeními – letní i zimní sportoviště, sportovní 
hala, zařízení pro fotbal, hokej, atletiku, koupaliště 

 vysoký podíl ploch individuální rekreace (např. 
zahrádkářských kolonií) 

 poloha města mezi turisticky vysoce atraktivním 
územím Krušných hor a Českého středohoří 

NEGATIVA 

 špatný stavební stav nemovitých kulturních 
památek a významných historických staveb a 
areálů, nedostatečné využití či nepřístupnost 
některých z nich (lázně Kyselka, zámek, pivovar) 

 nedostatek atraktivních turistických cílů vyššího 
významu 

 špatný image území města pro cestovní ruch 
(negativní vnímání města i regionu s ohledem 
na tradici povrchové těžby uhlí, energetiky a 
těžkého průmyslu) 

 nedostatečná propagace města, chybějící či 
nevyhovující značení (turistické trasy, 
informační systém), omezený provoz 
informačního centra 

 malý potenciál území pro dlouhodobější 
rekreaci  

 narušení původního pozitivního krajinného rázu 
území povrchovou těžbou a ukládáním hlušiny 
(Radovesická výsypka)  

 omezené možnosti ubytování a stravování 
(zejména zařízení vyšší úrovně) 
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Bezpečnost a ochrana obyvatel 

POZITIVA 

 přítomnost hasičského záchranného sboru pro 
ochranu obyvatel 

 založen krizový štáb v rámci celého SO ORP Bílina, 
vymezeny krizové situace 

NEGATIVA 

 ohrožení zastavěného území povodněmi – 
vymezeno zvýšené ohrožení povodňovým 
rizikem 

 riziko úniku nebezpečných chemických látek ze 
stacionárních zdrojů – Plavecká hala Bílina, letní 
koupaliště Bílina, zimní stadion Bílina a výrobní 
areál společnosti AGC Automotive Cech 
Chuděřice 

 

5 Vývoj územních podmínek pro udržitelný rozvoj území  
tabulka č. 1 

Rok 2014 2016 2020 

Enviromentální pilíř - - - 

Ekonomický pilíř + + + 

Sociální pilíř + - + 

Celkové hodnocení Z ZS Z 
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6 Problémy k řešení v ÚPD 

6.1 Vyhodnocení problémů/závad v území 
Kód 
závady / 
problému 

Charakte 
závady / 
problému 

Katastrální 
území 

Specifikace závady / problému K řešení 
v 

závady / problémy urbanistické (U) 

U05 liniový Bílina, Chudeřice 
u Bíliny 

liniové dopravní stavby (žel. trať, silnice I/13) vytvářející 
zásadní prostorové bariéry a způsobující fragmentaci území 

ÚP 

U19 liniový Bílina, Chudeřice 
u Bíliny 

poškození území a ztráta pův. dopravních vazeb v důsledku 
těžebních aktivit na Radovesické výsypce 

ZÚR, ÚP 

U21 plošný Bílina, Jenišův 
Újezd, Břešťany, 
Břežánky, 
Chudeřice u 
Bíliny 

poškození území a ztráta původních dopravních vazeb v 
důsledku těžby na lomu Bílina 

ZÚR, ÚP 

U23 plošný Bílina chátrající areál městského pivovaru Bílina (brownfield) ÚP, ÚS 

U26 plošný Bílina provozní objekt ČEZ předávací stanice, ul. Čs. 
armády(brownfield) 

ÚP, ÚS 

U27 plošný Bílina bývalé provozní objekty pro provoz Radovesické výsypky 
(brownfield), objekty zbourány 

ÚP, ÚS 

U28 plošný Bílina bývalý výrobní objekt, ul. Důlní (brownfield) ÚP, ÚS 

U29 plošný Bílina bývalý výrobní objekt ul. Antonína Sovy (brownfield) ÚP, ÚS 

U30 plošný Bílina, Chudeřice 
u Bíliny 

bývalý areál armády ČR (brownfield), pouze část areálu, která 
je v majetku společnosti JTH Idea a. s. 

ÚP, ÚS 

U31 plošný Bílina bývalý sklad lahví areálu lázní Bílina - Kyselka, v havarijním 
stavu (brownfield) 

ÚP, ÚS 

U32 plošný Bílina část obytné zástavby obce na poddolovaném území ÚP 

U33 plošný Bílina část obytné zástavby obce na poddolovaném území ÚP 

U34 plošný Bílina - Újezd nevhodný způsob využití území s ohledem na polohu v 
historickém centru města, garáže mezi I/13 a ul. 5. května 

ÚP, ÚS 

U35 plošný Bílina, Břežánky část areálu výroby na poddolovaném území ÚP 

U41 plošný Bílina bývalý objekt bydlení v Důlní ul. 296/23 v havarjiním stavu  
(brownfield) 

ÚP 

U73 plošný Chudeřice u 
Bíliny 

nevhodně umístěna zástavba v prům. zóně mezi žel. tratěmi 
bez vyhovujícího dopr. přístupu 

ÚP 

U93 plošný Bílina nevyužívaný objekt č.p. 62 na Žižkově náměstí ÚP, ÚS 

U97 plošný Bílina bývalý objekt bydlení v Důlní ul. 268/35 v havarjiním stavu  
(brownfield) 

ÚP, ÚS 

U99 plošný Bílina bývalý objekt bydlení v Železniční ul. 322/1 v havarjiním stavu  
(brownfield) 

ÚP, ÚS 

U101 plošný Bílina bývalý výrobní objekt na rohu ul. Seifertova X ul. Tyršova v 
havarijním stavu (brownfield) 

ÚP, ÚS 

U102 plošný Bílina bývalé objekty bydlení v ul. Chlumská v havarijním stavu 
(brownfield) 

ÚP, ÚS 

U116 bodový Bílina poloha areálu Lázní Kyselka izolovaná od centra města ÚP, ÚS 

U140 liniový Bílina, Chudeřice 
u Bíliny 

umělé koryto toku Bílina v zastavěném území snižuje význam 
řeky jako kompozičního prvku městské struktury a využitelnost 
jako veřejného prostranství pro rekreaci obyvatel města 

ÚP, ÚS 
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Kód 
závady / 
problému 

Charakte 
závady / 
problému 

Katastrální 
území 

Specifikace závady / problému K řešení 
v 

U141 bodový Bílina, Jenišův 
Újezd, Břešťany, 
Břežánky, 
Chudeřice u 
Bíliny 

absence infrastruktury cestovního ruchu ZÚR, 
ÚP, ÚS 

U148 plošný Bílina nevyužití potenciálu zámku Bílina pro cestovní ruch ÚP, ÚS 

U157 plošný Bílina brownfield, obytný objekt v havarijním stavu ÚP, ÚS 

U158 plošný Bílina brownfield, část objektu v havarijním stavu ÚP, ÚS 

U160 plošný Bílina novodobá administrativní budova Severočeských dolů a.s. tvoří 
negativní dominantu – narušuje historické panorama města 

ÚP, ÚS 

U163 plošný Bílina bývalý objekt k bydlení , dnes bez využití - brownfield ÚP, ÚS 

U166 plošný Bílina bývalé garáže, dnes bez využití - brownfield ÚP, ÚS 

U171 plošný Bílina bývalé kino Hvězda - brownfield ÚP, ÚS 

U172 plošný Bílina zbořeniště v ulici Chlumská ÚP, ÚS 

závady / problémy dopravní (D) 

D04 liniový Bílina nedostatečné propojení města přes žel. trať ÚP  

D14 liniový 
Chudeřice u 
Bíliny 

chybějící pěší propojení města Ledvice a žel. stanice 
Chotějovice ÚP 

D15 

liniový 

Bílina přetěžování komunikace nákl. dopravou (využívání jako 
alternativní trasy namísto silnic I/13 a I/8) 

ÚP  

D37 

plošný 

Bílina kritické místo migrace zvěře- bariéra silnice I/13, železnice, 
vodní tok 

ÚP  

závady / problémy hygienické (H) 

H04 liniový Bílina, Bílina - 
Újezd, Chudeřice 
u Bíliny 

hluková a emisní zátěž z tranzitní dopravy na I/13 ZÚR, 
ÚP, ÚS 

H28 bodový Bílina, Jenišův 
Újezd, Břešťany, 
Břežánky, 
Chudeřice u 
Bíliny 

hluková a zvýšená prašnost z povrchové těžby lomu Bílina, 
ELE Ledvice a úpravnyt uhlí v Ledvicích 

ZÚR, 
ÚP, ÚS 

H29 bodový Chotějovice AGC Automotive Czech a.s.,kontaminovaný areál, priorita A3 - 
kontaminované, nápravné opatření bezodkladně nutné 

ÚP, ÚS 

ohrožení území přírodními jevy (P) 

P12 plošný Bílina část historické zástavby centra města v aktivní zóně zápl. 
území 

ÚP, ÚS 

P13 plošný Bílina část historického centra a navazující sportovní areál v aktivní 
zóně záplavového území 

ÚP, ÚS 

P14 plošný Bílina, Bílina - 
Újezd 

část obytné, rekreační a průmyslové zástavby v sesuvném 
území 

ÚP, ÚS 

P15 plošný Bílina část smíšené obytně - rekreační zástavby v aktivní zóně zápl. 
území 

ÚP, ÚS 

P16 plošný Bílina část smíšené obytně - rekreační zástavby v aktivní zóně zápl. 
území 

ÚP, ÚS 

P17 plošný Bílina část smíšené obytně - rekreační zástavby v aktivní zóně zápl. 
území 

ÚP, ÚS 

ostatní závady/problémy území 

dle mapy plošný  sesuvná území ÚP  
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Kód 
závady / 
problému 

Charakte 
závady / 
problému 

Katastrální 
území 

Specifikace závady / problému K řešení 
v 

dle mapy plošný  poddolovaná území ÚP  

dle mapy bodový  staré ekologické zátěže, nekontaminované ÚP  

dle mapy plošný  vodní eroze ÚP  

dle mapy plošný  větrná eroze ÚP  

dle mapy plošný  aktivní zóna záplavového území ÚP  

dle mapy plošný 

 

Překračování imisních limitů, především látek BaP a 
suspendovaných částic velikosti frakce PM10  

ÚP  

     

Pozn.     

ABCDE závada / problém nadmístního významu  

 

6.2 Vyhodnocení střetů v území 
Kód      

střetu 

Záměr Limit Typ 

geometrie 

Řešení v 

ÚPD Název jevu Popis Název jevu Popis 

SP4 cyklotrasa CYKLOTRASA 

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území CHLU Bílina L - 1x UP 

SP5 cyklotrasa CYKLOTRASA sesuvná území Aktivní sesuvné území L - 1x UP 

SP7 cyklotrasa 

Trasa Litoměřice - 

Most - Nová Ves v 

Horách 

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území CHLU Bílina L - 1x 

UP 

SP8 cyklotrasa MCO 

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území CHLU Bílina L - 1x 

UP 

SK12 silnice I. třídy 

I/13 – přeložka 
silnice I. třídy 

hranice zastavěného 

území obce Zastavěné území Bílina P - 2x 

UP 

SP14 zastavitelná plocha (Z) DS 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF 

1.nebo 2. třída 

ochrany půdy P - 7x 

UP 

SP17 silnice I. třídy 

I/13 – přeložka 
silnice I. třídy sesuvná území 

Potenciální sesuvné 

území P - 2x 

UP 

SP29 zastavitelná plocha (Z)  

záplavové území s 

periodicitou 100 let 

Záplavové území 

stoleté vody - řeka 

Syčivka P - 1x 

UP 

SP30 zastavitelná plocha (Z)  

kategorie území podle 

map povodňového 

ohrožení v oblastech s 

významným 

povodňovým rizikem 

Střední nebo vysoké 

ohrožení povodňovým 

rizikem P - 2x 

UP 

SP31 zastavitelná plocha (Z)  DP - dobývací prostory 

DP Bílina, těžené 

ložisko P - 1x 

UP 

SP32 zastavitelná plocha (Z)  

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území CHLU Bílina P - 1x 

UP 

SP33 zastavitelná plocha (Z)  sesuvná území Aktivní sesuvné území P - 1x UP 

SP50 zastavitelná plocha (Z) VZ 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF 

1.nebo 2. třída 

ochrany půdy P - 1x 

UP 

SP51 zastavitelná plocha (Z) P 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF 

1.nebo 2. třída 

ochrany půdy P - 4x 

UP 

SP52 zastavitelná plocha (Z) SR 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF 

1.nebo 2. třída 

ochrany půdy P - 1x 

UP 
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Kód      

střetu 

Záměr Limit Typ 

geometrie 

Řešení v 

ÚPD Název jevu Popis Název jevu Popis 

SP53 zastavitelná plocha (Z) OS 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF 

1.nebo 2. třída 

ochrany půdy P - 1x 

UP 

SP54 zastavitelná plocha (Z) VD 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF 

1.nebo 2. třída 

ochrany půdy P - 3x 

UP 

SP55 zastavitelná plocha (Z) BH 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF 

1.nebo 2. třída 

ochrany půdy P - 3x 

UP 

SP56 zastavitelná plocha (Z) BI 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF 

1.nebo 2. třída 

ochrany půdy P - 7x 

UP 

SP69 

ZUR – dopravní 

infrastruktura – 

železniční 

železniční trať č.140 a 

č.130, Klášterec nad 

Ohří - Ústí nad Labem, 

modernizace 

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území CHLU Bílina P - 1x ZUR 

ST76 

BI - bydlení 

individuální v 

rodinných domech - 

městské  

BP objektu na 

plynovodní síti 

BP  anodového 

uzemnění P - 2x UP 

ST80 

ZUR, RBC - regionální 

biocentrum Bořeň OP silnice I. třídy Silnice I/13 - OP P - 1x ZUR/UP 

 
Vysvětlivky 

Kód střetu Typ geometrie Řešení v ÚPD 

SH - limit hygienický B - bodová ZÚR - zásady územního rozvoje 

SK - limit kulturní L - liniová UP - územní plán 

SP - limit přírodní P - plošná ÚS - územní studie 

ST - limit technický  N - neřeší se 

SZ - záměr   

 


