
1 
 

H O S T O M I C E 
počet obyvatel k 1.1. 2020 1 254 

části obce Hostomice 

katastrální území Hostomice nad Bílinou 

rozloha správního území 299,77 ha 

rozloha zastavěného území 48,86 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 1 246 1 249 1 252 1 243 1 254 

v tom  
podle 

pohlaví 

muži 640 638 641 641 654 

ženy 606 611 611 602 600 

v tom  
ve věku 

(let) 

0-14 212 211 217 216 213 

15-64 874 863 856 839 841 

65 a více 160 175 179 188 200 

Průměrný věk 38,9 39,5 39,4 39,7 39,9 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databaze 

 

                                                            graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel Hostomice 

 

                                                               graf č. 2 Věková struktura Hostomice 
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1.2 Pohyb obyvatel  
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Živě narození 11 11 17 12 10 

Zemřelí 15 13 16 13 15 

Přistěhovalí 54 49 58 74 72 

Vystěhovalí 46 44 56 82 56 

Přírůstek  
(úbytek) 

přirozený -4 -2 1 -1 -5 

stěhováním 8 5 2 -8 16 

celkový 4 3 3 -9 11 

 

 

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

 

                                          

 

 

                                           graf č. 4 Zemědělská půda - stav k 31.12.2019 

73%

8%

19%

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

Orná půda Zahrada Trvalý travní porost

Druhy pozemků (ha) 2018 2019 

Celková výměra 299,77 299,77 

Zemědělská půda 156,72 156,66 

Orná půda 115,10 115,08 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 12,14 12,13 

Ovocný sad - - 

Trvalý travní porost 29,47 29,45 

Nezemědělská půda 143,06 143,10 

Lesní pozemek 8,69 8,69 

Vodní plocha 15,54 15,57 

Zastavěná plocha a nádvoří 12,48 13,44 

Ostatní plocha 106,35 105,41 
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                                           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 68 66 68 69 75 

 

 

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

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2019 
Registrované  

podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 201 75 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 6 3 

B-E Průmysl celkem 19 8 

F Stavebnictví 35 16 

G Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba motorových vozidel 

66 17 

H Doprava a skladování 6 4 

I Ubytování, stravování a pohostinství 14 4 

J Informační a komunikační činnosti 1 1 

K Peněžnictví a pojišťovnictví . . 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 2 1 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 10 5 

N Administrativní a podpůrné činnosti 9 6 

O Veřejná správa a obrana; 
 povinné sociální zabezpečení 

2 1 

P Vzdělávání 2 2 

Q Zdravotní a sociální péče . . 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 1 

S Ostatní činnosti 18 6 

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 

 Obec se statutem městys, nachází se v centrální 
části Ústeckého kraje, v severovýchodní části SO 
ORP Bílina, na rozhraní Krušných hor a Husova 
vrchu, který je branou do Českého středohoří 

 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 centry Ústeckého kraje 

 Výhodná poloha městyse mezi významnými centry 
Teplice a Bílina 

NEGATIVA 

 Nedostačující kapacita silnice I/13 

 Nedostatečná a nerozvinutá cyklistická síť 
především s návazností na dálkové cyklotrasy 

Prostorové a funkční uspořádání území  

POZITIVA 

 existence ÚPD, pořízen ÚPO Hostomice v roce 
2006, vydaná změna č. 1 ÚPO Hostomice v roce 
2011, v roce 2016 schváleno zadání ÚP 

 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 

 vyšší míra plánovaného růstu zastavěného území 

 nízký podíl brownfield – nejnižší v celém SO ORP 

 obec je součástí sdružení obcí Mikroregionu 
Svornost pro obnovu venkova 

 

NEGATIVA 

 zastaralá ÚPD obce omezuje rozvoj území 

 součástí specifické oblasti nadmístního 
významu SOB 5 Mostecko 

 obec původně založena jako zemědělská, v 
souvislosti se zahájením těžby hnědého uhlí 
došlo ke změně struktury zastavění a funkčního 
využití, obec s narušenou ekologickou stabilitou 

 obec bez realizace pozemkových úprav 

Struktura osídlení 

POZITIVA 

 dochovaná historická urbanistická struktura 
městyse jako nositel image městyse 

 výborná dopravní dostupnost centra ORP, města 
Bíliny, a dalších vyšších center osídlení 
s koncentrací zařízení občanského vybavení a 
pracovních příležitostí (Teplice, Ústí nad Labem, 

NEGATIVA 

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

 sociálně vyloučená lokalita v ulici Duchcovská 
(území zcela nevhodné pro bydlení z důvodu 
prostorové izolovanosti, špatné dopravní 
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Most) jak individuální automobilovou, tak 
veřejnou hromadnou dopravou autobusy i po 
železnici 

 

dostupnosti a zejména z důvodu polohy 
bezprostředně při silnici I/13 

Sociodemografické podmínky a bydlení 

POZITIVA 

 stabilní (mírně rostoucí) počet obyvatel 

 trend ziskovosti obyvatel městyse migrací, hrubá 
míra migračního salda je v rámci SO ORP 2. 
nejvyšší  

 velmi příznivá věková struktura obyvatel, velmi 
nízký index stáří v rámci SO ORP 2. nejnižší – 
93,9%  

 nízký průměrný věk obyvatel, 2. nejnižší v rámci 
SO ORP – 39,9 let 

 velké procento obyvatel v produktivním věku 

 různorodá struktura domů a bytů 

NEGATIVA 

 nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 rostoucí podíl etnických menšin na populaci 
obce (30 % obyvatel jiné než české národnosti 
(nehlásí se k české národnosti)) 

 dlouhodobý přirozený úbytek obyvatel 

 nízká intenzita bytové výstavby 

 zastaralost domovního fondu 

 limity pro rozvoj bydlení - těžba, poddolovaná 
území, ochrana kvalitních zemědělských půd, 
ochrana přírody, liniové bariéry 

 

Příroda a krajina 

POZITIVA 

 přírodní památka Husův vrch jako cenná 
přírodovědecká lokalita a dominanta obce 

 významná krajinná osa řeky Bíliny 

NEGATIVA 

 velmi nízká ekologická stabilita území 
v důsledku velkého podílu nestabilních ploch 
(zpevněné plochy, zástavba, plochy těžby)  
velmi nízký koeficient ekologické stability 

 značný podíl antropogenně pozměněných částí 
krajiny  

 vysoká míra plánovaného růstu zastavěného 
území v platném územním plánu s důsledky 
v dalším záboru volné krajiny 

 nízká míra plánovaného využití zastavěného 
území dle platného územního plánu 

 výrazná fragmentace území městyse liniovými 
stavbami technické a dopravní infrastruktury 
(silnice I/13, železniční trať č. 131, nadzemní 
elektrická vedení z rozvodny Chotějovice)  

Vodní režim a horninové prostředí 

POZITIVA 

 řeka Bílina jako významný vodní prvek území  

 relativně hustá síť vodních toků /řeka Bílina, potok 
Bouřlivec a Kladrubský potok)  

 nové vodní plochy vzniklé v souvislosti s těžbou 

 hydrologický srážkový deficit – srážkový stín 
Krušných hor  

 dlouhodobé změny v hydrogeologickém režimu 
podzemních vod v důsledku těžby 

 absence odčerpávání vody z Oprámu s důsledky 
ve vysoké hladině spodní vody zatápějící více 
než ½ zastavěného území městyse 
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 záplavové území Bouřlivce včetně aktivní zóny 
záplavového území jako limit rozvoje území 

 území zvláštní povodně pod vodní nádrží 
Všechlapy jako limit rozvoje území 

 riziko rychlého odtoku vody z území v důsledku 
velkého množství zpevněných ploch v území 

 nedostatečná péče o menší vodní toky a plochy  

 nevhodné antropogenní ovlivnění přirozeného 
stavu koryt vodních toků 

 nadměrné znečištění povrchových vod 
pesticidy, sírou a nebezpečnými látkami 

 velmi nízký podíl lesů a tím snížená retenční 
schopnost území 

Kvalita životního prostředí 

POZITIVA 

 odsíření elektrárny Ledvice  

 snižování prašnosti z lomů a deponií postupnou 
rekultivací 

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

SLABÉ STRÁNKY 

 silné znečištění řeky Bíliny  

 překračování imisních limitů PM10 pro ochranu 
lidského zdraví v západní části území městyse, 
zejména v důsledku přenosu emisí z oblasti 
Bíliny a lomu Bílina, a v důsledku vysoké 
intenzity automobilové dopravy na silnici I/13 
procházející v blízkosti městyse  

 inverzní poloha zastavěného území městyse 
díky reliéfu a klimatickým poměrům 

 vedení tranzitní automobilové dopravy 
v blízkosti centra městyse po silnici I/13 a 
zatížení železniční trati č. 131 procházející 
v blízkosti centrem městyse nákladní dopravou 
hlučnost a prašnost z povrchové těžby v lomu 
severně od města, z výroby a dopravy 

 emise z hořících slojí, elektrárny Ledvice a 
z dopravy 

 kontaminované místo – bývalá skládka Oprám  

 polovina území městyse vystavena ohrožení 
vegetačního pokryvu 

 velmi nízký podíl lesů na území městyse a s tím 
související zhoršené klimatické podmínky 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

POZITIVA 

 lesy s mimoprodukční funkcí (rekreační) 

 vysoký podíl zemědělského půdního fondu, vysoký 
podíl orné půdy ze zemědělské 

NEGATIVA 

 minimální podíl zemědělství na ekonomické 
struktuře městyse 

 velmi nízký podíl lesní půdy v území 

 trend snižování zemědělské půdy 
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 velmi vysoký podíl kvalitních půd I. a II. třídy 
ochrany – 2. nejvyšší v rámci SO ORP  

 rostoucí podíl rozlohy lesních pozemků 

 území ohrožené vodní erozí 

Občanská vybavenost  

POZITIVA 

 vyhovující rozsah občanského vybavení (kulturní 
dům, knihovna, fotbalové hřiště, základní škola, 
mateřská škola, obchody, restaurace a hospody, 
pošta ad.) 

NEGATIVA 

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

 

Dopravní a technická infrastruktura 

POZITIVA 

 výborná dopravní dostupnost městyse díky jeho 
poloze na silnicích I/13 a II/258 a na železniční 
trati č. 131 (zastávka Hostomice)  

 napojení města na veškeré sítě technické 
infrastruktury 

NEGATIVA 

 vedení tranzitní automobilové dopravy 
v blízkosti centra městyse 

 železniční trať jako obtížně překročitelná 
prostorová bariéra ve struktuře městyse 

 absence cyklostezek, značených 
cykloturistických i pěších turistických tras  

Ekonomické a hospodářské podmínky 

POZITIVA 

 možnost zaměstnání v hnědouhelných dolech  
a průmyslových závodech v regionu 

 výborná dopravní dostupnost území městyse po 
silnicích i po železnici 

 příznivý vývoj počtu nezaměstnaných osob 
městyse s trendem poklesu v posledních letech 

 nárůst aktivních ekonomických subjektů od roku 
2016 

 značný rozsah ploch pro rozvoj výroby v platném 
ÚP 

NEGATIVA 

 velmi vysoký podíl nezaměstnaných osob, 
nejhorší v rámci celého ORP – 3,81% 

 velmi nízký počet podnikatelských subjektů 
v poměru k počtu obyvatel, nízká míra 
podnikatelské aktivity – nejhorší v rámci celého 
SO ORP Bílina 

 velmi nízký podíl ekonomických subjektů 
v terciárním sektoru ekonomiky 

 nízká míra využití ZPF (nízký podíl zemědělské 
výroby) v kontextu velmi vysoké kvality 
zemědělského půdního fondu 

 velmi nízký podíl stabilizovaných ploch výroby 

 zcela nevyužité plošně rozsáhlé území areálu 
bývalé cihelny 

Rekreace a cestovní ruch 

POZITIVA 

 historicky významné místo - nejvýznamnější 
nálezy z doby bronzové v Čechách 

 dostupnost základní infrastruktury pro cestovní 
ruch – veřejné stravování (občerstvení, hospody, 
restaurace), obchody 

NEGATIVA 

 neexistence turistických cílů a atraktivit 
cestovního ruchu zásadnějšího významu 

 nejnižší rekreační potenciál území v rámci SO 
ORP Bílina s ohledem na celkově negativní 
image území v důsledku poškození prostředí 
povrchovou těžbou a souvisejícími činnostmi 
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 atraktivita přírodní památky Husův vrch 
s panoramatickým výhledem na celý městys i jeho 
okolí 

 řeka Bílina jako přírodní atraktivita pro rekreaci a 
cestovní ruch 

 původní přírodní ráz narušený povrchovou 
těžbou a souvisejícími činnostmi (výsypkové 
hospodářství, průmysl, doprava, apod.) 

 nízká kvalita služeb pro cestovní ruch  

 absence zapojení řeky Bíliny a její údolní nivy 
do systému veřejných prostranství městyse 

 absence ubytovacích zařízení 

 absence vedení značené pěší turistické nebo 
cykloturistické trasy přes území městyse 

Bezpečnost a ochrana obyvatel 

POZITIVA 

 sbor dobrovolných hasičů Hostomice, 
zabezpečující i činnost JPO III v městysi 

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

NEGATIVA 

 ohrožení zastavěného území povodněmi – 
vymezeno záplavové území v zastavěném 
území obce  

 území zvláštní povodně pod vodní nádrží 
Všechlapy 

 

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

Rok 2014 2016 2020 

Enviromentální pilíř - - - 

Ekonomický pilíř - - + 

Sociální pilíř + + + 

Celkové hodnocení ZH ZH Z 
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6 Problémy k řešení v ÚPD 

6.1 Vyhodnocení problémů/závad v území 
Kód 
závady / 
problému 

Charakter 
závady / 
problému 

Katastrální 
území 

Specifikace závady / problému K řešení 
v 

závady / problémy urbanistické (U) 

U05 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

výrazná fragmentace území nadzemními liniovými 
stavbami 

ÚP 

U39 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

nadzemné vedení teplovodu, vizuální bariéra ÚP 

U40 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

chátrající areál statku v centru obce (brownfield), v 
opravě 

ÚP, ÚS 

U42 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

proluka ve stávající zástavbě (zbořeniště) narušení 
uliční fronty 

ÚP, ÚS 

U43 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

chátrající objekt sokolovny (brownfield) ÚP, ÚS 

U45 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

část obytné zástavby obce na poddolovaném území ÚP 

U46 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

část obytné zástavby obce na poddolovaném území ÚP 

U110 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

brownfield - areál bývalé sklárny (v současné době 
asanovaná plocha, všechny objekty odstraněny), 
plánovaná výstavba 

ÚP, ÚS 

U111 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

bývalý objekt školy - dnes bez využití, brownfield, v 
opravě 

ÚP, ÚS 

U131 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

lom cihlářské hlíny u cihelny - narušení krajiny, nutné 
určit budoucí způsob využití a charakter rekultivace 

ÚP, ÚS 

U132 bodový Hostomice nad 
Bílinou 

absence infrastruktury cestovního ruchu, ubytováni, 
pěší a cyklotrasy 

ZÚR, ÚP, 
ÚS 

U133 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

neprostupnost a nevyužití břehů řeky Bíliny ÚP, ÚS 

U134 bodový Hostomice nad 
Bílinou 

nesoulad vymezeného RBC 1 v ÚP Hostomice s 
vymezením RBC1698 (Husův vrch) a navazujícího RBK 
564 v ZÚR Ústeckého kraje 

ÚP 

U149 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

administrativní objekt cihelny – architektonicky 
nevhodná stavba narušující ráz Hostomic 

ÚP, ÚS 

U150 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

panelový objekt – nevhodná stavba pro centrum obce, 
narušuje ráz okolní zástavby 

ÚP, ÚS 

U161 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

obecné, blíže nespecifikované devastované území ÚP 

U165 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

chátrající zemědělský objekt bez využití (brownfield), 
určeno k prodeji 

ÚP, ÚS 

U173 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

Nesoulad ÚPO HostomicexZUR ÚK - v UPD Hostomic 
není vymezen a zpřesněn dopravní železniční koridor 
DS1 vymezený v ZÚR ÚK 

ÚP 

U174 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

Nesoulad ÚPO HostomicexZUR ÚK - v UPD Hostomic 
není vymezen a zpřesněn koridor E10a (1.A) pro 
technickou infrastrukturu (energetiku) vymezený v ZÚR 
ÚK 

ÚP 
 
 
 
 
 

závady / problémy dopravní (D) 
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Kód 
závady / 
problému 

Charakter 
závady / 
problému 

Katastrální 
území 

Specifikace závady / problému K řešení 
v 

D08 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

koncentrovaná zástavba podél slépé komunikace, 
nevyhovující šířkové parametry, chybějící propojení 
přes žel. trať 

ÚP 

D11 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

zatížení komunikace nákladní dopravou na dálkové 
trase Německo-Most-Praha 

ZÚR, ÚP 

D31 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

omezená prostupnost území přes železniční trať – 
propojení ul. Ferrerova a ul. Havlíčkova jen pro pěší 

ÚP 

D32 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

omezená prostupnost pro pěší ulicí Čapkova pod žel. 
trať – snížená bezpečnost z důvodu chybějící pěší 
komunikace napojující obytnou zástavbu, nefunkční 
kanalizace 

ÚP 

závady / problémy hygienické (H) 

H07 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

kontaminace území z bývalé skládky komunálního 
odpadu a odpadu ze sklárny Kavalier 

ÚP 

H21 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

hlukové zatížení  obytné zástavby z železniční dopravy 
zejména při průjezdu přes železniční most 

ZÚR, ÚP 

H27 bodový Hostomice nad 
Bílinou 

velmi špatný stav ovzduší na území celého městyse ZÚR, ÚP 

H30 bodový Hostomice nad 
Bílinou 

kontaminace dnových sedimentů,priorita A2 - 
kontaminované, nápravné opatření nutné 

ÚP, ÚS 

závady ve využití krajiny (K) 

K03 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

nesoulad vymezení RBK564 v ÚP se ZÚR Ústeckého 
kraje 

ÚP 

ohrožení území přírodními jevy (P) 

P06 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

obytná zástavba v aktivní zóně záplavového území ÚP 

P07 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

objekty technického vybavení v aktivní zóně 
záplavového území 

ÚP 

P08 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

část obytné a rekreační zástavby a řadové garáže v 
aktivní zóně záplavového území 

ÚP 

P18 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

zvyšující se hladina oprámu v důsledku silné podzemní 
vody, nestabilita břehu oprámu, ohrožení přilehlé 
zástavby 

ÚP, ÚS 

P19 liniový Hostomice nad 
Bílinou 

přirozená retence dešťové vody v areálu cihelny, 
ohrožení zástavby jižně 

ÚP, ÚS 

P20 plošný Hostomice nad 
Bílinou 

ohrožení objektu MŠ pozemní vodou, kanalizací a 
vodou z Kladrubského potoka (nedostatečná kapacita 
koryta vodního toku) 

ÚP, ÚS 

ostatní závady/problémy území 

dle mapy plošný   poddolovaná území ÚP  

dle mapy bodový   staré ekologické zátěže, nekontaminované ÚP  

dle mapy plošný   vodní 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 
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6.2 Vyhodnocení střetů v území 
 

Kód      

střetu 

Záměr Limit Typ 

geometrie 

Řešení v 

ÚPD Název jevu Popis Název jevu Popis 

SP20 zastavitelná plocha (Z)  poddolovaná území  P - 1x UP 

SP21 zastavitelná plocha (Z)  DP - dobývací prostory  P - 1x UP 

SP22 zastavitelná plocha (Z)  

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území  P - 1x 

UP 

SP23 zastavitelná plocha (Z)  

záplavové území s 

periodicitou 100 let 

Záplavové území 

stoleté vody - řeka 

Bílina P - 1x 

UP 

SP42 zastavitelná plocha (Z) VL 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 4x 

UP 

SP73 

ZUR, RBK - regionální 

biokoridor Husův vrch – RBK 562 DP - dobývací prostory  P - 1x ZUR/UP 

SP74 

ZUR, RBK - regionální 

biokoridor Husův vrch – RBK 562 

CHLÚ - chráněné 

ložiskové území  P - 1x 

ZUR/UP 

ST75 

ZUR, RBK - regionální 

biokoridor 

Husův vrch – Bílina u 

Rtyně OP železniční dráhy 

OPaD generovane z 

osy a OD P - 1x 

ZUR/UP 

ST79 

ZUR, RBC - regionální 

biocentrum Husův vrch OP železniční dráhy 

OPaD generovane z 

osy a OD P - 1x 

ZUR/UP 

ST82 

ZUR, RBK - regionální 

biokoridor Husův vrch – RBK 562 OP silnice I. třídy  P - 1x 

ZUR/UP 

SZ86 

ZUR, RBK - regionální 

biokoridor Husův vrch – RBK 562 zastavitelná plocha (Z)  P - 2x UP 

 

 
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   

 


