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R A D A  M Ě S T A  B Í L I N Y  
 

Usnesení z 3. schůze v roce 2021, 
konané v mimořádném termínu 2. února 2021 

 
Usnesení s termínem č.: 
682 Taj.    28.11. 
1071 ONI   23.04. 
125 ONI   23.04. 
570  ONI   23.04.  
151 ONI   23.04. 
373 ONI   31.08. 

752 ONI   17.09. 
1033  OŠKaS  31.10. 
1117 OD   10.11. 
1116 ONI   01.12. 
123 KKCR   31.12. 
1061 ONI   31.12.  

 

Trvalá usnesení č.:  
1144 Taj. (OD) pravidelně informovat RM o povoleních k výkopovým pracím 

1376 MěP  kontroly v sídlišti Za Chlumem – injekční stříkačky 

1377 Taj. (OSVaZ)  kontroly bytů 

763  MTSB  kontrola technického stavu dopravního značení 

128 MěP  kontrola parkujících vozidel v ul. Pražská 
 

 
 

R A D A   M Ě S T A 
 

I. rozhodla 
 
 
161  
Vypsat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybavení odborné učebny a modernizace 
datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“ zadávanou na části ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 a násl. ZZVZ. Související projekt s názvem „Vybudování odborné učebny 
a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina“ s registračním číslem 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004182 je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu. 
 
 

II. projednala a doporučuje zastupitelstvu města ověřit 
 
162  
Že změna č. 1 Územního plánu města Bílina není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů 
a se stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

 
III. projednala a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

 
163  
V řízení o návrhu změny č. 1 Územního plánu Bílina, ve znění dle předloženého návrhu, 
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, o námitkách uplatněných podle ust. § 55b a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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IV. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vydat  
 

164  
Změnu č. 1 Územního plánu Bílina ve znění dle předloženého návrhu, jako orgán příslušný 

podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová v. r.  
starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková v. r. 
místostarostka města 

 


