
H R O B Č I C E 
počet obyvatel k 31.12.2019 1 391 

části obce Hrobčice, Červený Újezd, Chouč, Kučlín, 
Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín 

katastrální území Chouč, Červený Újezd u Mukova, Dřínek, 
Hetov, Hrobčice, Kučlín, Mirošovice, Mrzlice, 
Mukov, Radovesice u Bíliny, Razice, Tvrdín 

rozloha správního území 4 258,48 ha 

rozloha zastavěného území 102,15 ha 
 

 
 

 
  



1 Demografický vývoj k 31.12.  za období 2015 – 2019 

1.1 Stav obyvatel 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel celkem 1 294 1 344 1 393 1 380 1 391 

v tom  
podle 

pohlaví 

muži 747 795 833 836 838 

ženy 547 549 560 544 553 

v tom  
ve věku 

(let) 

0-14 174 172 187 186 183 

15-64 967 1 012 1 040 1 024 1 023 

65 a více 153 160 166 170 185 

Průměrný věk 39,9 40,4 40,6 40,9 41,6 

 

 

                                              graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel Hrobčice 

 

                                                         graf č. 2 Věková struktura Hrobčice 

 

1 240

1 260

1 280

1 300

1 320

1 340

1 360

1 380

1 400

1 420

2015 2016 2017 2018 2019

Vývoj počtu obyvatel
2015 - 2019

174

172

187

186

183

967

1 012

1 040

1 024

1 023

153

160

166

170

185

0 200 400 600 800 1 000 1 200

2015

2016

2017

2018

2019

Věková struktura
2015 - 2019

65 a více 15-64 0-14



1.2 Pohyb obyvatel  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Živě narození 9 11 11 7 4 

Zemřelí 9 12 12 15 8 

Přistěhovalí 141 84 77 47 47 

Vystěhovalí 44 33 27 52 32 

Přírůstek  
(úbytek) 

přirozený - -1 -1 -8 -4 

stěhováním 97 51 50 -5 15 

celkový 97 50 49 -13 11 

 

 

                                                  graf č. 3 Pohyb obyvatel Hrobčice 

 

2 Druhy pozemků k 31.12.  za období 2018 – 2019 
 

Druhy pozemků (ha) 2018 2019 

Celková výměra 4 258,39 4 258,48 

Zemědělská půda 2 010,69 2 009,11 

Orná půda 1 414,92 1 414,28 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 35,31 35,30 

Ovocný sad 8,49 7,92 

Trvalý travní porost 551,97 551,61 

Nezemědělská půda 2 247,70 2 249,37 

Lesní pozemek 1 059,39 1 059,39 

Vodní plocha 31,90 32,88 

Zastavěná plocha a nádvoří 29,61 29,56 

Ostatní plocha 1 126,81 1 127,55 
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                                         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 
 

 

 

 

 

 

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 393 98 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 26 13 

B-E Průmysl celkem 29 17 

F Stavebnictví 26 13 

G Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba motorových vozidel 

215 17 

H Doprava a skladování 11 6 

I Ubytování, stravování a pohostinství 15 6 

J Informační a komunikační činnosti 1 . 

K Peněžnictví a pojišťovnictví . . 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 10 1 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 17 12 

N Administrativní a podpůrné činnosti 7 5 

O Veřejná správa a obrana; 
 povinné sociální zabezpečení 

1 1 

P Vzdělávání 4 2 

Q Zdravotní a sociální péče . . 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4 . 

S Ostatní činnosti 21 4 

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 nachází v jiní části SO ORP Bílina,  
jihovýchodním směrem sousedící přímo s městem 
Bílina 

 Jižní část obce je součástí CHKO České středohoří 

 Silnice II/257 zajišťuje spojení s městem Bílina a 
navazuje na nadřazenou silniční síť I/13 a I/15 

 

NEGATIVA 

 Poloha obce mimo železnici  

 Severní části obce je zasypána skrývkou z 
blízkého dolu Bílina – tzv. Radovesickou 
výsypkou  

Prostorové a funkční uspořádání území  

POZITIVA 

 existence ÚPD, pořízeny dílčí ÚP SÚ částí obce 
v roce  v roce 1999, vydaná změna č. 1 a 2 ÚP SÚ 
v roce 2013, v současné době je rozpracován ÚP 
Hrobčice se schváleným zadáním v roce2014  

 vymezení asanačních ploch v ZÚR ÚK na území 
města - ASA8 výsypka Radovesice  

 jižní část obce v CHKO České středohoří 

 vysoká míra plánovaného růstu zastavěného území 
obce 

 v 10 k.ú. realizována komplexní pozemková úprava 

 obec je součástí sdružení obcí Mikroregionu 
Hrobčice pro obnovu venkova, společně se 
sousední obcí Měrunice 

 

NEGATIVA 

 zastaralá ÚPD obce omezuje rozvoj území 

 nově pořizovaná ÚPD v dlouhém časovém 
období, doposud nedokončena – schválené 
zadání ÚP Hrobčice v r.2014 

 součástí specifické oblasti nadmístního významu 
SOB 5 Mostecko 

 jižní část obce v CHKO České středohoří omezuje 
rozvoj území 

 

Struktura osídlení 

POZITIVA 

 sídelní struktura obce tvořena malými venkovskými 
obcemi s malými oddělenými sídly v krajině – 
původně samostatné zemědělské vsi a osady 

 většina sídel se vyznačuje urbanisticky 
dobře dochovanými historickými jádry, včetně 
reliktů původní historické zástavby zemědělských 
usedlostí a statků 

  

 

NEGATIVA 

 rozdrobenost obce - obec je rozdrobena do 9 
částí 

 severovýchodní část obce zaniklá – zasypána 
skrývkou z dolů Bílina – Radovesickou výsypkou – 
zaniklé obce Dřínek, Hetov a Radovesice 

Sociodemografické podmínky a bydlení 

POZITIVA 

 dlouhodobě rostoucí počet obyvatel, nejvyšší hrubá 
míra migračního salda v rámci SO ORP 

 příznivá věková struktura obyvatel, vysoký podíl 
obyvatel v produktivním věku (73,54%) – nejvyšší  
rámci ORP 

NEGATIVA 

 zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy, 
podél silnic III. třídy 

 nízká míra porodnosti, dlouhodobý přirozený 
úbytek obyvatel 

 nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva 



 velmi vysoká ziskovost obyvatelstva obce migrací 

 dobrá dostupnost Bíliny 

 podpora informovanosti a osvěty obyvatel 
prostřednictvím místního periodika (Hrobčický 
zpravodaj) 

 obecní byty 

 vysoká intenzita bytové výstavby v  v porovnání 
s ostatními obcemi ORP 

 kvalitní veřejné prostory v některých částech obce 
(Razice, Mirošovice, Chouč) 

 relativně příznivé stáří bytového fondu 

 velmi rozdrobená sídelní struktura obce  
zhoršené podmínky dostupnosti občanského 
vybavení, které je koncentrované v jádrovém 
sídle Hrobčice, z ostatních oddělených sídel obce 

 chátrající objekty bydlení s negativním dopadem 
na vzhled obce 

 limity pro rozvoj bydlení - ochrana půd, ochrana 
přírody 

 vysoký podíl neobydlených domů (v poměru k 
celkovému počtu evidovaných domů obce) 

 nízká intenzita bytové výstavby 

 

Příroda a krajina 

POZITIVA 

 atraktivní členitá krajina CHKO České středohoří 

 vysoký počet dalších chráněných území přírody a 
krajiny (přírodní rezervace Trupelník, přírodní 
rezervace Dřínek, přírodní rezervace Hradišťanská 
louka u Mukova)  

 krajinná dominanta vrchu Bořeň 

 nádherné výhledy ze svahů Českého středohoří do 
podkrušnohorské pánve a na Krušné hory 

 vysoká estetická hodnota krajinného rázu 

 postupné zalesňování Radovesické výsypky 
odolnými dřevinami 

 naučná přírodní stezka Bořeň 

 realizované pozemkové úpravy 

 PP Štěpánovská hora a rezervace Bořeň 

NEGATIVA 

 devastace krajiny Radovesickou výsypkou  

 narušení krajinného rázu vedením 400 kV 

 nízká ekologická stabilita území v důsledku 
velkého podílu nestabilních ploch (zástavba, orná 
půda, výsypka) 

Vodní režim a horninové prostředí 

POZITIVA 

 potok Syčivka s přítoky jako významná hydrická osa 
území  

 relativně hustá síť vodních toků  

 menší vodní plochy (rybníky, nádrže) 

 pestrá geologická stavba  území s výskytem řady 
nerostných surovin (jíly, písky, čedič a rula)  

 evidované ložisko bentonitu 

 významná paleontologická lokalita Trupelník 

NEGATIVA 

 hydrologický srážkový deficit – srážkový stín 
Krušných hor  

 fatální narušení a pozměnění vodního režimu 
těžbou a výsypkovým hospodářstvím v oblasti 
Radovesické výsypky (vodní režim zcela 
nepřirozený, regulované toky, zatrubněné toky, 
zaniklé vodoteče, přeložky vodotečí) = oblast 
s fatálně narušeným hydrologickým a 
hydrogeologickým režimem podzemních i 
povrchových vod 

 záplavové území Syčivky a aktivní zóna 
záplavového území  

 riziko rychlého odtoku vody z území 

 nedostatečná péče o vodní toky a plochy 

 zranitelné oblasti podzemních vod 



 nevhodné antropogenní ovlivnění přirozeného 
stavu koryt vodních toků 

 nadměrné znečištění povrchových vod pesticidy, 
sírou a nebezpečnými látkami 

 významné a plošně rozsáhlé změny georeliéfu 
ukládáním hlušiny v oblasti Radovesické výsypky  

 geologicky nestabilní území Radovesické výsypky 

 poddolované území v k.ú. Červený újezd u 
Mukova 

 potenciální sesuvy na svazích vrchů v Českém 
středohoří  

 střední radonový index v Chouči směrem k Bořni 

 nadměrné znečištění povrchových vod 
odpadními vodami z objektůí  domácností, 
rekreačních objektů, s napojením na ČOV 

Kvalita životního prostředí 

POZITIVA 

 snížení prašnosti v důsledku zalesnění Radovesické 
výsypky 

 postupné zvyšování podílu ekologického způsobu 
vytápění 

 celkově velmi dobrá kvalita ovzduší (s výjimkou 
území ve vazbě na silnici II/257) 

 v obci nedošlo k překročení imisních limitů 
suspendovaných prachových částic PM10 ani 
benzo(a)pyrenu 

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

NEGATIVA 

 kontaminace území nelegálními skládkami 

 hlukové a pachové znečištění výrobními provozy 

 překročení limitů čistoty ovzduší z tranzitní 
dopravy na silnici II/257 

 reliéf krajiny s výrazným výškovým převýšením 
negativně ovlivňuje podnební poměry s důsledky 
v častých inverzích  

 vyšší podíl domácností využívajících tuhá paliva 
k vytápění 

 výskyt starých ekologických zátěží 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

POZITIVA 

 vyšší zastoupení zemědělského i lesního půdního 
fondu  

 vysoký podíl kvalitních zemědělských půd v západní 
a severní části obce 

 investice do zvýšení úrodnosti půd 

 vysoký podíl lesních pozemků 

 lesy s mimoprodukční funkcí (zvláštního určení, 
půdo a vodoochranné) 

NEGATIVA 

 snižující se význam zemědělství v ekonomické 
struktuře obce 

 dlouhodobý trend snižování rozlohy zemědělské 
půdy 

 severní polovina území ohrožená vodní erozí, a 
náchylná k větrné erozi zejména z důvodu 
relativně velkých lánů zemědělské půdy bez 
členění remízy a dalšími plochami a pásy přírodní 
zeleně 

Občanská vybavenost  

POZITIVA 

 vyhovující rozsah občanského vybavení (mateřská 
škola, fotbalové hřiště, hostinec, skatepark, pošta 
ad.) 

NEGATIVA 

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

 rozdrobenost obce snižuje dostupnost k zařízení 
základní občanské vybavenosti obce částím obce 



 kvalitní veřejné prostory v některých částech obce 
(Razice, Mirošovice, Chouč) 

 projekt na polyfunkční centrum Hrobčice 
rekonstrukcí bývalé tvrze obce Hrobčice na objekt 
občanské vybavenosti 

 velká roztříštěnost sídelní struktury obcí a s tím 
související zhoršená dostupnost občanského 
vybavení (koncentrované zpravidla jen v hlavním 
jádrovém sídlu obce) jsou příčinou horší sociální 
soudržnosti 

 nevyhovující rozsah občanského vybavení chybí 
místa k setkávání, společenský sál, hostinec 

 

Dopravní a technická infrastruktura 

POZITIVA 

 dobrá dopravní dostupnost jádrového sídla 
Hrobčice díky silnici II/257  

 dobré spojení jádrového sídla Hrobčice do Bíliny  

 napojení obce na dálkovou cyklotrasu národního 
významu č. 25 propojující území obce s Krušnými 
horami, Českým středohořím a Labskou stezkou 
vedenou podél Labe 

 veřejný vodovod 

 nová ČOV v části Mirošovice 

 napojení na plynovod (Hrobčice, Razice, Mukov, 
Červený Újezd) 

NEGATIVA 

 přetížení komunikací ovlivňující jejich stav a 
životní prostředí  

 dopravní neprostupnost Radovesické výsypky  

 vedení tranzitní dopravy  po okrajích částí obce 
Hrobčice a Mirošovice 

 zhoršená dopravní dostupnost všech oddělených 
částí obce mimo Hrobčic a Mirošovic 
(dostupnost po technicky nevyhovujících silnicích 
III. třídy) 

 nedostatečná obslužnost veřejnou dopravou v 
jižní části území (Chouč, Mirošovice, Mrzlice, 
Tvrdín, Mukov) 

 chybějící ČOV v částech obce Červený Újezd, 
Chouč, Kučlín, Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín, 
obce nemají řešenu ani centrální kanalizaci 

 chybějící napojení na plynovod (Mrzlice, Tvrdín, 
Chouč, Mirošovice, Kučlín) 

 nedostatečné pokrytí některých obcí mobilním 
signálem (Červený újezd, Mukov, Tvrdín) 

Ekonomické a hospodářské podmínky 

POZITIVA 

 možnost zaměstnání v hnědouhelných dolech  
a průmyslových podnicích v regionu 

 pracovní příležitosti v obci – konzervárna, výkrmna 
prasat, sušárna krmiv, strojírenská výroba 

 vysoký podíl ploch výroby s možností dalšího 
rozvoje 

 výhodná poloha pro podnikatelské aktivity při silnici 
II/257 

 velmi vysoká míra podnikatelské aktivity 

 kontinuální zvyšování počtu podnikatelských 
subjektů v poměru k počtu obyvatel 

 vysoký podíl podnikatelských subjektů v terciéru 

 klesající trend míry nezaměstnanosti 

NEGATIVA 

 velmi vysoký podíl ploch brownfields 

 nevyužité nebo nedostatečně využité 
zemědělské areály  

 horší dopravní dostupnost (nízká hustota silnic, 
absence železnice) 

Rekreace a cestovní ruch 

POZITIVA NEGATIVA 



 atraktivní krajina CHKO České středohoří 

 možnost rekreačního využití rekultivované 
Radovesické výsypky 

 historicky významné místo – knovízské hradiště  

 turisticky zajímavé objekty – kostely v Mirošovicích, 
Hrobčicích, Mrzlicích, Chouči a Mukově, zámek 
v Mirošovicích, tvrz Hrobčice)  

 turisticky nejvýznamnější přírodní atraktivita v celé 
ORP – vrch Bořeň 

 naučná stezka Bořeň 

 napojení obce na dálkovou cyklotrasu národního 
významu č. 25 propojující území obce s Krušnými 
horami, Českým středohořím a Labskou stezkou 
vedenou podél Labe 

 nedostatečně rozvinutá infrastruktura pro 
turistiku (gastronomie, ubytování, cyklotrasy) 

 památky v území ve velmi špatném 
stavebním/technickém stavu a často veřejnosti 
nepřístupné (např. zámek v Mirošovicích) 

 absence ubytovacích kapacit v obci 

Bezpečnost a ochrana obyvatel 

POZITIVA 

 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hrobčice 
– zřízena v roce 2017, plní úkoly dle poplachového 
plánu kraje, nebo na základě povolání operačním 
střediskem Hasičského záchranného sboru kraje 

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

NEGATIVA 

 ohrožení území povodněmi – vymezeno 
záplavové území  a aktivní zóna záplavového 
území v obci – minimálně zasaženo zastavěné 
území obce  

 svahové nestability obce 

 Riziko hromadného nakažení velkochovů prasat 
v části Razice, skotu, koz a ovcí v části Hrobčice 
tzv. epizootii  

 

 

  



5 Vývoj územních podmínek pro udržitelný rozvoj území  
 

Rok 2014 2016 2020 

Enviromentální pilíř - - - 

Ekonomický pilíř - + + 

Sociální pilíř + + + 

Celkové hodnocení ZH Z Z 

 

 

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) 

U12 plošný Chouč objekt kostela v havarijním stavu (brownfield) ÚP, ÚS 

U19 plošný Dřínek, Hetov, 

Radovesice u 

Bíliny 

poškození území a ztráta pův. dopravních vazeb v 

důsledku těžebních aktivit na Radovesické výsypce 

ZÚR, ÚP 

U37 liniový Hetov, Mukov, 

Radovesice u 

Bíliny, Tvrdín 

fragmentace krajinářsky cenného území trasou el. vedení 

400 kV 

ZÚR, ÚP 

U53 plošný Mukov brownfield - bývalý utečenecký tábor. Areál se 

převážnou částí nachází na území obce Měrunice, část 

areálu, ale zasahuje i na území obce Hrobčice - Červený 

Újezd 

ÚP, ÚS 

U54 plošný Hrobčice chybějící koncepce pro vytvoření centrálního veřejného 

prostoru 

ÚP, ÚS 

U55 plošný Červený Újezd u 

Mukova  

býv. venkovský statek dnes zbořeniště (brownfield) ÚP, ÚS 

U56 plošný Mukov dřívější soubor zemědělských objektů, dnes zbořeniště, 

narušuje urbanistickou strukturu centra části obce a 

návsi + vybydlený dům  pod kostelem 

ÚP, ÚS 

U57 plošný Mrzlice bývalý výrobní areál, dnes v havarijním stavu, bez využití 

(brownfield) 

ÚP, ÚS 

U58 plošný Mrzlice bývalá škola, dnes v havarijním stavu, bez využití 

(brownfield) 

ÚP, ÚS 

U62 plošný Razice bývalý objekt bydlení, dnes v havarijním stavu, bez 

využití (brownfield) 

ÚP, ÚS 

U63 plošný Chouč bývalá zemědělská usedlost, dnes v havarijním stavu 

(brownfield), narušující urbanistickou strukturu centra 

části obce a návsi 

ÚP, ÚS 

U65 plošný Mirošovice bývalý kravín, dnes již nefunkční (brownfield) ÚP, ÚS 

U66 plošný Mirošovice chátrající areál bývalého zámku Mirošovice (brownfield) ÚP, ÚS 

U67 plošný Hrobčice bývalý areál zámku ve východní části Hrobčic, dnes v 

havarijním stavu bez využítí (brownfield), částečně 

rekonstruováno 

ÚP, ÚS 

U69 plošný Hrobčice výrobní areál z části bez využití (brownfield) ÚP, ÚS 

U70 plošný Tvrdín zemědělský areál, dnes v havarijním stavu (brownfield) ÚP, ÚS 

U71 plošný Tvrdín bývalý statek, dnes v havarijním stavu (brownfield) ÚP, ÚS 



Kód závady / 

problému 

Charakter 

závady / 

problému 

Katastrální území Specifikace závady / problému K řešení 

v 

U105 plošný Chouč brownfield - bývalý zemědělský objekt ÚP, ÚS 

U106 plošný Chouč brownfield - bývalý zemědělský objekt ÚP, ÚS 

U108 plošný Mrzlice brownfield - nevyužívaný objekt bydlení ÚP, ÚS 

U121 bodový Červený Újezd u 

Mukova, Dřínek, 

Hetov, Hrobčice, 

Chouč, Kučlín, 

Mirošovice, 

Mrzlice, Mukov, 

Razice, 

Radovesice u 

Bíliny 

absence infrastruktury cestovního ruchu ZÚR, ÚP, 

ÚS 

U123 plošný Mukov zbořeniště u rybníka ÚP, ÚS 

U126 plošný Kučlín brownfield - nevyužívaná zemědělská usedlost ÚP, ÚS 

U129 plošný Tvrdín brownfield - nevyužívaný objekt bydlení ÚP, ÚS 

U142 bodový Červený Újezd u 

Mukova, Dřínek, 

Hetov, Hrobčice, 

Chouč, Kučlín, 

Mirošovice, 

Mrzlice, Mukov, 

Razice, 

Radovesice u 

Bíliny 

rozdrobená sídelní struktura obce ÚP 

U153 plošný Mirošovice bytové domy v centru obce – nevhodný charakter 

zástavby narušující architektonický ráz okolí 

ÚP, ÚS 

U154 plošný Hrobčice bytové domy v centru obce – nevhodný charakter 

zástavby nerespektující venkovský ráz obce 

ÚP, ÚS 

U175 plošný Hrobčice  v UPD Hrobčice není vymezen a zpřesněn koridor E10a 

(1.A) pro technickou infrastrukturu (energetiku) 

vymezený v ZÚR ÚK 

ÚP 

U176 plošný Mrzlice Bývalý areál ovčína v k.ú. Mrzlice ÚP 

U177 plošný Hrobčice Brownfield – object kostela ÚP 

U178 plošný Radovesice u 

Bíliny 

brownfield - nedostavěná stavbu rekreačního zařízení 

SSM u rybníka Toran 

ÚP 

závady / problémy dopravní (D) 

D15 liniový Kučlín, 

Mirošovice, 

Razice, 

Radovesice u 

Bíliny, Tvrdín 

přetěžování komunikace nákl. dopravou (využívání jako 

alternativní trasy namísto silnic I/13 a I/8) 

ÚP 

D18 liniový Mukov, Červený 

Újezd u Mukova 

nevyhovující šířkové parametry komunikace, omezení 

možnosti využití areálu Č. Újezd 

ÚP 

D33 liniový Mirošovice zhoršená dopravní dostupnost části zástavby, 

nevyhovující šířkové parametry a rozhledové poměry 

ÚP 

závady / problémy hygienické (H) 

H09 plošný Hrobčice vysoká intenzita tranzitní dopravy na II/257 při průchodu 

obcí Hrobčice a zatížení kamionovou dopravou, hluková 

a emisní zátěž 

ÚP 

H10 plošný Mirošovice vysoká intenzita tranzitní dopravy na II/257 při průchodu 

obcí Hrobčice a zatížení kamionovou dopravou, hluková 

a emisní zátěž 

ÚP 

H12 bodový Chouč absence kanalizace v některých částech obce Hrobčice ÚP 



Kód závady / 

problému 

Charakter 

závady / 

problému 

Katastrální území Specifikace závady / problému K řešení 

v 

H13 bodový Mrzlice absence kanalizace v některých částech obce Hrobčice ÚP 

H14 bodový Mukov absence kanalizace v některých částech obce Hrobčice ÚP 

H15 bodový Červený Újezd u 

Mukova  

absence kanalizace v některých částech obce Hrobčice ÚP 

H16 bodový Razice absence kanalizace v některých částech obce Hrobčice ÚP 

H17 bodový Kučlín absence kanalizace v některých částech obce Hrobčice ÚP 

H18 bodový Tvrdín absence kanalizace v některých částech obce Hrobčice ÚP 

H24 plošný Hrobčice černá skládka v areálu střelnice ÚP 

H25 plošný Hrobčice hluková a pachová zátěž z výrobních provozů ÚP 

závady ve využití krajiny (K) 

K06 plošný Mukov nesoulad vymezení RBK v ÚP se ZÚR Ústeckého kraje, 

zde je vymezen jako NBK - K14 

ÚP 

K07 plošný Červený Újezd u 

Mukova 

nesoulad vymezení RBK v ÚP se ZÚR Ústeckého kraje ÚP 

K08 bodový Hrobčice, Kučlín slepě končící LBK bez návaznosti ÚP 

K10 plošný Radovesice u 

Bíliny 

fragment LBK bez návaznosti ÚP 

K11 plošný Hetov, Mukov   nesoulad vymezení RBC v ÚP se ZÚR Ústeckého kraje, 

jedná se o RBC 1797, v ÚPD Hrobčice  vymezeno ve 2 

částech v nesouladu se ZUR 

ÚP 

K12 liniový Hetov, Mukov    chybějicí propojení biocenter ÚP 

K13 bodový Hetov   slepě končící LBK bez návaznosti na LBK sousední obce 

Lukov 

ÚP 

K14 liniový Chouč, Mirošovice nenávaznost lokálních biokoridorů ÚP 

ohrožení území přírodními jevy (P) 

P01 plošný Kučlín část obytné a rekreační zástavby v sesuvném území (s 

aktivitou potenciální a dočasně uklidněnou) 

ÚP 

ostatní závady/problémy území 

dle mapy plošný   sesuvná území ÚP  

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  

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 

SP13 zastavitelná plocha (Z)  

biotop vybraných 

zvláště chráněných 

druhů velkých savců  P - 2x UP 

SP14 zastavitelná plocha (Z) DS 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 1x UP 

SP15 

ZUR – technická 

infrastruktura – 

elektroenergetika 

dvojité vedení 400 kV 

TR Chotějovice - TR 

Výškov 

lokality výskytu zvláště 

chráněných druhů 

rostlin a živočichů s 

národním významem  P - 1x UP 

SP18 

plochy změn v krajině 

(N)  

významný krajinný 

prvek registrovaný Jižní sukcesní plocha P - 1x N 

SP19 

plochy změn v krajině 

(N)  

významný krajinný 

prvek registrovaný 

Severní sukcesní 

plocha P - 1x N 

SP27 zastavitelná plocha (Z)  II. zóna CHKO  P - 4x UP 

SP28 zastavitelná plocha (Z)  

ÚP, LBK - místní 

(lokální) biokoridor  P - 1x 

UP 

SP35 zastavitelná plocha (Z)  I. zóna CHKO  P - 1x UP 

SP36 zastavitelná plocha (Z)  sesuvná území  P - 4x UP 

SP37 zastavitelná plocha (Z)  přírodní rezervace (PR)  P - 1x UP 

SP44 zastavitelná plocha (Z) BV 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 10x 

UP 

SP45 zastavitelná plocha (Z) SV 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 2x 

UP 

SP46 zastavitelná plocha (Z) T 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 3x 

UP 

SP47 zastavitelná plocha (Z) P 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 2x 

UP 

SP48 zastavitelná plocha (Z) RI 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 1x 

UP 

SP49 zastavitelná plocha (Z) VL 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 2x 

UP 

SP57 zastavitelná plocha (Z) V 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 2x 

UP 

SP58 zastavitelná plocha (Z) PV 

BPEJ a třídy ochrany 

ZPF  P - 1x 

UP 

SZ84 BP plynovodu  zastavitelná plocha (Z)  P - 1x 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   
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