
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ZMĚNA Č. 1 ÚP MĚSTA BÍLINA 
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

leden 2021



 



 

 

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 
OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL 

Zastupitelstvo města Bílina 
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE 

Ing. Alice Pevná,  
úředník, Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Úřad územního plánování 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE 

 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………… 



 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

1 
 

Z M Ě N A  Č .  1  Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  M Ě S T A  B Í L I N A 
  

 POŘIZOVATEL Městský úřad Bílina 

Břežánská 50/4 

418 31 Bílina 

Osoba oprávněná k výkonu pořizovatelské činnosti: 
Ing. Alice Pevná, úřad územního plánování 

 

ZADAVATEL Město Bílina 

Břežánská 50/4 

418 31 Bílina 

 

 

ZPRACOVATEL HaskoningDHV Czech Republic, 
spol. s r.o. 

Sokolovská 100/94 

186 00 Praha 8 

 

 

Zpracovatelský tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Mgr. Monika Boháčová 
autorizovaný architekt pro obor architektura – ČKA č. 03 709 

Ing. Jan Cihlář  

Ing. Václav Starý  
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT č. 1004756 

RNDr. Milan Svoboda 
autorizovaný architekt pro obory územní plánování, krajinářská architektura a 
projektování ÚSES – ČKA č. 02 463 

Mgr. Lukáš Veselý  

Mgr. Simona Marhounová  

Ing. arch. Petr Rejnuš  

Jakub Vik  

Ing. arch. Lucie Pavlištíková 

Ing. Lukáš Velebil 
 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

2 
 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

3 
 

OBSAH   
 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ......................................................................................... 5 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
  ................................................................................................................................................... 5 
B.1. Koncepce rozvoje území města .............................................................................................................. 5 
B.2. Ochrana přírodních hodnot ..................................................................................................................... 5 
B.3. Ochrana kulturních hodnot ...................................................................................................................... 5 
B.4. Ochrana civilizačních hodnot .................................................................................................................. 5 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ .................................................................................................................. 5 
C.1. Návrh urbanistické koncepce .................................................................................................................. 5 
C.2. Změna využití stabilizovaných ploch ....................................................................................................... 6 
C.3. Vymezení zastavitelných ploch ............................................................................................................. 11 
C.4. Vymezení ploch přestavby .................................................................................................................... 18 
C.5. Vymezení systému sídelní zeleně ........................................................................................................ 21 
C.6. Vymezení koridorů dopravní infrastruktury ........................................................................................... 24 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ ....................................................................................................... 25 
D.1. Dopravní infrastruktura ......................................................................................................................... 25 
D.2. Technická infrastruktura ........................................................................................................................ 28 
D.3. Občanská vybavenost ........................................................................................................................... 33 
D.4. Veřejná prostranství .............................................................................................................................. 35 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY 
V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN,  APOD. ....................................................................................................... 36 
E.1. Koncepce uspořádání krajiny ................................................................................................................ 36 
E.2. Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití ......................................... 36 
E.3. Územní systém ekologické stability ...................................................................................................... 39 
E.4. Prostupnost krajiny ............................................................................................................................... 40 
E.5. Protierozní opatření .............................................................................................................................. 40 
E.6. Ochrana před povodněmi ..................................................................................................................... 40 
E.7. Rekreační využívání krajiny .................................................................................................................. 40 
E.8. Dobývání nerostů .................................................................................................................................. 40 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU .......................................................................................................... 41 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT ........................... 65 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ..................................................................................... 68 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
  ................................................................................................................................................. 69 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

4 
 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ............................................ 69 

K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI ............................................................................................ 71 

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE ................................................................ 71 

M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU .............................................................. 72 

N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ .................................................................................. 72 

O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB .......... 73 

P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI ................................................................................................................................. 74 
 
 
GRAFICKÉ PŘÍLOHY: 

I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1:5 000 
I.2a HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ KONCEPCE 1:5 000 
I.2b  HLAVNÍ VÝKRES – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 1:5 000 
I.3 VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1:5 000 
I.4 VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – PLYN A TEPLO 1:5 000 
I.5 VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – ELEKTRO A SPOJE  1:5 000 
I.6 VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – KANALIZACE A VODOVODY  1:5 000 
I.7 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1:5 000 
I.8 VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

5 
 

Změnou č. 1 ÚP se v grafické části mění rozsah řešeného území (dílčí změna Z1/085). 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

(A01) Změnou č. 1 ÚP se aktualizuje vymezení zastavěného území ke dni 4.10.2018, v rozsahu dle 
výkresu č. I.1 – Výkres základního členění území. 

(A02) V textové části ÚP v bodu (1) se datum 1.4.2012 nahrazuje datem 4.10.2018. 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY 
A ROZVOJE JEHO HODNOT 

(B01) V textové části se do názvu kapitoly B vkládá na začátek slovo „Základní“. 

B.1. Koncepce rozvoje území města 
(B02) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce rozvoje města.  

(B03) V textové části ÚP se do bodu 2, odrážky d) za slovo „funkční“ vkládají slova „a prostorové“. 

B.2. Ochrana přírodních hodnot 
(B04) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce ochrany přírodních hodnot. 

(B05) V textové části se do bodu (3), odrážky f):  

a) za číslo „I.2“ vkládá „a“; 

b) za slova „Hlavní výkres“ vkládá „- urbanistická koncepce“ 

B.3. Ochrana kulturních hodnot 
(B06) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce ochrany kulturních hodnot.  

(B07) V textové části ÚP se v bodu (8) slova „na území městské památkové zóny“ nahrazují slovy 
„staveb vymezných v kap. M“.  

B.4. Ochrana civilizačních hodnot  
(B08) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce ochrany civilizačních hodnot.  

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

(C01) V textové části ÚP se do názvu kapitoly C za slovo „včetně“ vkládájí slova „urbanistické 
kompozice,“ a za slovo „vymezení“ se vkládají slova „ploch s rozdílnýn způsobem využití“.  

C.1. Návrh urbanistické koncepce 

(C02) Změnou č. 1 ÚP se nemění urbanistická koncepce. 
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C.2. Změna využití stabilizovaných ploch 

(C03) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení stabilizovaných ploch následovně:  

a) Z1/001:  

a.1) plocha výroby a skladování - lehký průmysl (VL), na pozemcích p.p.č. 201/12 a 
201/10 (část), k.ú. Chudeřice u Bíliny, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
výroby a skladování - se specifickým využitím (VX); 

a.2) plocha výroby a skladování - lehký průmysl (VL), na části pozemků p.p.č. 201/111, 
201/105 a 201/10, k.ú. Chudeřice u Bíliny, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
veřejných prostranství (PV); 

a.3) plocha vodní a vodohospodářská (W), na pozemku p.p.č. 201/22, k.ú. Chudeřice u 
Bíliny, se vymezuje jako stabilizovaná plocha výroby a skladování - se specifickým 
využitím (VX).  

b) Z1/002:  

b.1) plocha přírodní (NP), na pozemcích p.p.č. 139/1, 139/49, 319, k.ú. Břežánky, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha zeleně- přírodního charakteru (ZP); 

b.2) plocha specifická - rekultivace ostatní (Xo), na pozemcích p.p.č. 448, 139/8, 
139/18, 444 (část), k.ú. Břežánky, se vymezuje jako stabilizovaná plocha výroby a 
skladování - drobná a řemeslná výroba (VD); 

c) Z1/003:  

c.1)   plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI), na pozemcích 
p.p.č. 84/2, 84/1, 85, 81/14, 81/13, 87, 86, 89/1 (část), 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96 a 97, k.ú. Chudeřice u Bíliny, se vymezuje jako stabilizovaná plocha zeleně - 
přírodního charakteru (ZP); 

c.2)   plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS), na pozemku p.p.č. 117/2, k.ú. 
Chudeřice u Bíliny, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství 
(PV); 

c.3)   plocha zeleně - přírodního charakteru (ZP), na části pozemku p.p.č. 89/1, k.ú. 
Chudeřice u Bíliny, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství 
(PV); 

c.4)      plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS), na pozemcích p.p.č. 102, 103, 116, 
118 (část), 119, 120, 121, 122, 123, 158/8, 164, 165, 166, 167, 168, 174 a 182, 
k.ú. Chudeřice u B9liny, se vymezuje jako stabilizovaná plocha technické 
infrastruktury – inženýrské sítě (TI); 

c.5) plocha zeleně – přírodního charakteru (ZP), na pozemcích p.p.č. 98, 99, 100, 101, 
117/1, 118 (část), 124, 130/1, 130/2, 133, 138, 143, 144, 145, 150, 151, 158/1 
(část) a 158/5 (část) k.ú. Chudeřice u B9liny, se vymezuje jako stabilizovaná 
plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI). 

d) Z1/004: 

d.1) plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO), na pozemcích p.p.č. 79/7, 79/26, 79/9, 
79/22, 79/35, 79/37, 79/10, 81/9, 79/5 a 68/2, k.ú. Chudeřice u Bíliny, se vymezuje 
jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

d.2) plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO), na pozemcích p.p.č. 62/5, 68/8, 68/10, 
68/5, 68/12, 79/5 a 68/2, k.ú. Chudeřice u Bíliny, se vymezuje jako stabilizovaná 
plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 

e) Z1/005: plocha přírodní (NP) na části pozemku p.p.č. 252/17, k.ú. Chudeřice u Bíliny, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 
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f) Z1/007: plocha přírodní (NP) na pozemku p.p.č. 252/1, k.ú. Chudeřice u Bíliny, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO). 

g) Z1/008: plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO) na pozemku p.p.č. 2389/5, k.ú. Bílina, 
se vymezuje jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 

h) Z1/009: 

h.1) plocha specifická - rekultivace dopravní a zastavěné plochy (Xd) na pozemcích 
p.p.č. 2372/249, 2372/1, 2372/267, 2372/266, 2372/260, 2372/261, 2372/262, 
2372/263, 2372/264, 2372/265, 2372/301, 2372/250, 2372/256, 2372/251, 
2372/246, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha výroby a skladování - 
se specifickým využitím (VX); 

h.2) plocha specifická - rekultivace lesní (Xl) na pozemcích p.p.č. 2372/246, 2372/249, 
2372/250, 2372/247, 2372/251, 2372/252, 2372/1, 2372/253, 2372/244, 2372/254, 
2372/255, 2372/245, 2372/256, 2372/248, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha výroby a skladování - se specifickým využitím (VX). 

i) Z1/010: 

i.1)   plocha veřejných prostranství (PV) na pozemku p.p.č. 1683/92, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO); 

i.2)   plocha zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) na pozemcích p.p.č. 1683/137, 
1683/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha zeleně - ochranné a 
izolační (ZO). 

j) Z1/011: plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD) na pozemcích p.p.č. 
1682/15, 1683/112, 1683/120, 1683/149, 1683/113, 1683/129, 1683/150, 1683/108, 
1683/109, 1683/110, 1683/111, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). 

k) Z1/012: 

k.1)   plocha bydlení v bytových domech (BH) na pozemcích p.p.č. 1304/5, 1304/7, 
1304/9, 1304/10, 1304/12, 1304/13 a části 1304/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha zeleně - soukromé a vyhrazené (ZS);  

k.2)   plocha bydlení v bytových domech (BH) na části pozemku p.p.č. 1304/1 se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

k.3)   plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) na části pozemku 
p.p.č. 1305/6, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných 
prostranství (PV). 

l) Z1/013: 

l.1)   plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) na pozemku p.p.č. 1674/4 a 
části pozemku p.p.č. 1674/5, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
zeleně  - ochranné a izolační (ZO); 

l.2)   plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) na části pozemku p.p.č. 
1674/5, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství 
(PV). 

m) Z1/014: plocha specifická - rekultivace ostatní (Xo) se na části pozemku p.p.č. 1666/1, k.ú. 
Bílina, vymezuje jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) a 
zároveň jako plocha územní rezervy - plocha specifická - rekultivace ostatní (Xo) R15.  

n) Z1/016: plocha specifická - rekulltivace ostatní (Xo) se na části pozemku p.p.č. 1666/1, 
k.ú. Bílina, vymezuje jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) a 
zároveň jako plocha územní rezervy - plocha specifická - rekultivace ostatní (Xo) R16. 
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o) Z1/018: plocha bydlení v bytových domech (BH) na pozemku p.p.č. 1683/53, k.ú. Bílina, 
se vymezuje jako stabilizovaná plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV). 

p) Z1/019: plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 

p.1) na pozemcích p.p.č. 1194/1 (část), 1194/70, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI),  

p.2) na části pozemku p.p.č. 1194/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV). 

q) Z1/020: plocha bydlení v bytových domech (BH) na pozemku p.p.č. 1186/9, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 

r) Z1/021: plocha bydlení v bytových domech (BH) na pozemku p.p.č. 1194/28, k.ú. Bílina, 
se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

s) Z1/023:  

s.1)   plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) na části pozemků p.p.č. 2432/20 a 
2372/8, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské (BI); 

s.2)   plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) na části pozemku 
p.p.č. 2372/8, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných 
prostranství (PV). 

t) Z1/024: plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) na pozemcích p.p.č. 2251/1, 
2247/24, 2247/31, 2247/23, 2247/30, 2247/10, 2247/11, 2247/22, 2247/27, 2247/21, 
2247/28, 2247/29, 2247/34, 2247/20, 2247/12, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná 
plocha veřejných prostranství (PV). 

u) Z1/029: 

u.1) plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) na pozemku p.p.č. 1760/1, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

u.2) plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) na pozemku p.p.č. 2270/9, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM); 

u.3) plocha smíšená obytná - městská (SM) na pozemku p.p.č. 1758/6, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

u.4) plocha veřejných prostranství (PV) na pozemcích p.p.č. 1758/5 a 1748/9, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM). 

v) Z1/030: plocha bydlení v bytových domech (BH) na části pozemku p.p.č. 1636/1, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV). 

w) Z1/033: plocha veřejných prostranství (PV) na pozemcích p.p.č. 1627/18, 1627/19, 
1627/20, 1627/21, 1627/22, 1627/23, 1627/24, 1627/25, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha rekreace – zahrádkářské osady (RZ). 

x) Z1/038: plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO) na pozemcích p.p.č. 2001/3, 2002, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM). 

y) Z1/039: plocha smíšená obytná - městská (SM) na pozemcích p.p.č. 1748/1, 1748/7, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

z) Z1/040: plocha smíšená obytná - v centrech měst (SC) na pozemku p.p.č. 79, k.ú. Bílina, 
se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

aa) Z1/041: plocha smíšená obytná - v centrech měst (SC) na pozemcích p.p.č. 95/1, 96, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

bb) Z1/043:  



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

9 
 

bb.1) plocha veřejných prostranství (PV) na pozemku p.p.č. 860, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské (BI); 

bb.2) plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na pozemcích p.p.č. 861/1, 861/2, 
861/3, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské (BI). 

cc) Z1/044: plocha přírodní (NP) na pozemku p.p.č. 920/6, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 

dd) Z1/045:  

plocha zemědělská (NZ) na pozemcích p.p.č. 875, 876, k.ú. Bílina, se vymezuje 
jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - rekreační (SR). 

ee) Z1/046: plocha zeleně se specifickým využitím (ZX) na pozemku p.p.č. 780, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - v centrech měst (SC). 

ff) Z1/047: plocha zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) na pozemku p.p.č. 131, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - v centrech měst (SC). 

gg) Z1/048: plocha zeleně se specifickým využitím (ZX) na pozemku p.p.č. 137, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - v centrech měst (SC). 

hh) Z1/049: plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) na pozemku p.p.č. 591, k.ú. Bílina, 
se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

ii) Z1/051: plocha smíšená obytná - městská (SM) na pozemcích p.p.č. 20/1, 401/1, 401/54, 
k.ú. Bílina - Újezd, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

jj) Z1/052: plocha zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) na pozemku p.p.č. 1906/1, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

kk) Z1/053: plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD) na pozemcích p.p.č.  
1945, 1946, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha výroby a skladování - 
lehký průmysl (VL). 

ll) Z1/056: plocha zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) na pozemcích p.p.č. 108/1, 
108/2, 108/3, k.ú. Bílina - Újezd, se vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - 
městská (SM). 

mm) Z1/057: 

mm.1) plocha bydlení v bytových domech (BH) na pozemcích p.p.č. 380/49, 380/50, k.ú. 
Bílina - Újezd, se vymezuje jako stabilizovaná plocha občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura (OV); 

mm.2) plocha bydlení v bytových domech (BH) na pozemku p.p.č. 380/29, k.ú. Bílina - 
Újezd, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

nn) Z1/058: plocha bydlení v rodinných domech -městské a příměstské (BI) na pozemku p.p.č. 
473/2, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

oo) Z1/059: plocha přírodní (NP) na pozemcích p.p.č. 637/1, 637/2, 637/3, 637/4, k.ú. Bílina, 
se vymezuje jako stabilizovaná plocha zeleně - soukromé a vyhrazené (ZS). 

pp) Z1/060: plocha zeleně - soukromé a vyhrazené (ZS) na pozemcích p.p.č. 412/1, 412/3, 
412/5, 412/6, 412/7, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - 
rekreační (SR). 

qq) Z1/061:  

rr.1) plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV) na pozemcích p.p.č. 
415/1, 415/2, 415/3, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). 
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rr.2) plocha zemědělská (NZ) na pozemcích p.p.č. 410/2 a části 410/1, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha občanského vybavení - tělovýchovná a 
sportovní zařízení. 

rr) Z1/066:  

plocha zeleně - soukromé a vyhrazené (ZS) na pozemku p.p.č. 389/2, k.ú. Bílina, 
se vymezuje jako stabilizovaná plocha rekreace - plocha staveb pro rodinnou 
rekreaci (RI). 

ss) Z1/067: 

ss.1) plocha přírodní (NP) na pozemku p.p.č. 351/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI); 

ss.2) plocha přírodní (NP) na pozemcích p.p.č. 350/1, 350/2, 350/3, 350/5, 350/6, 350/7, 
350/8, 350/9, 351/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha rekreace - 
zahrádkářské osady (RZ). 

tt) Z1/069: plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) na pozemku 
p.p.č. 269/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství 
(PV). 

uu) Z1/070: část plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) na 
pozemcích p.p.č. 269/174, 269/353, 269/281, 345/2, 263/5, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

vv) Z1/072:  

vv.1) plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO) na pozemcích p.p.č. 306/1, 950/12, k.ú. 
Bílina - Újezd, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

vv.2) plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) na pozemku 
p.p.č. 309, k.ú. Bílina - Újezd, se vymezuje jako stabilizovaná zeleně - ochranné 
a izolační (ZO). 

ww) Z1/075: 

ww.1) plocha občanského vybavení  - se specifickým využitím (OX) na části pozemku 
p.p.č. 1939, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných 
prostranství (PV); 

ww.2) plocha lesní (NL) na částech pozemků p.p.č. 1939 a 2626/3, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

ww.3) plocha přírodní (NP) na části pozemku p.p.č. 2626/3, k.ú. Bílina, se vymezuje 
jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

ww.4) plocha lesní (NL) na pozemcích p.p.č. 2627, 1941/6, k.ú. Bílina se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha občanského vybavení  - se specifickým využitím (OX). 

xx) Z1/076: 

xx.1) plocha zemědělská (NZ) na pozemku p.p.č. 2445/2, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech - venkovské (BV); 

xx.2) plocha zemědělská (NZ) na pozemcích p.p.č. 2818/1, 2818/2, 2818/3, k.ú. Bílina, 
se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

xx.3) plocha přírodní (NP) na pozemcích p.p.č. 3141, 2372/228, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

xx.4) plocha veřejných prostranství (PV) na pozemku p.p.č. 2447/1, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha přírodní (NP); 
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yy) Z1/086: plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) na pozemcích p.p.č. 
232/1 a 232/2, k.ú. Bílina – Újezd, se vymezuje jako stabilizovaná plocha bydlení 
v rodinných domech – městské a příměstské (BI).  

(C04) Stabilizované plochy jsou vymezeny v grafické části Změny č. 1 ÚP – výkres I.2a Hlavní výkres 
– urbanistická koncepce.   

C.3. Vymezení zastavitelných ploch 

(C05) Změnou č. 1 ÚP se vymezují tyto zastavitelné plochy:  

označení 
plochy 

dílčí změna katastrální 
území 

kód a specifikace využití plocha 
(ha) 

Z68 Z1/017 Bílina PV - veřejná prostranství 0,255 

Z69 Z1/013 Bílina DS - dopravní infrastruktura - silniční  0,145 

Z70 Z1/013 Bílina DS - dopravní infrastruktura - silniční  0,586 

Z71 Z1/033 Bílina PV - veřejná prostranství 0,068 

Z73 Z1/033 Bílina PV - veřejná prostranství 0,251 

Z74 Z1/015 Bílina TO - technická infrastruktura - plochy 
pro stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady 

0,985 

Z75 Z1/013 Bílina DS - dopravní infrastruktura - silniční  0,305 

Z76 Z1/013 Bílina DS - dopravní infrastruktura - silniční  0,422 

(C06) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení zastavitelných ploch následovně:  

a) Z1/001: plocha výroby a skladování - lehký průmysl (VL) Z62 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha výroby a skladování - se specifickým využitím (VX); 

b) Z1/006:  

b.1) plocha výroby a skladování - lehký průmysl (VL) Z09 se rozšiřuje o pozemky, resp. 
části pozemků p.p.č. 251/14, 251/15, k.ú. Chudeřice u Bíliny; 

b.2) výměra plochy Z09 se mění na 0,613 ha. 

c) Z1/012:  

c.1)   plocha výroby drobné a řemeslné (VD) Z10 se rozšiřuje o pozemky, resp. části 
pozemků p.p.č. 1678, 1679, 1680, k.ú. Bílina; 

c.2)   výměra plochy Z10 se mění na 1,422 ha; 

c.3)   část plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z48 na pozemku  p.p.č. 1666/3, 
k.ú. Bílina, se zrušuje a vymezuje jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury 
- silniční (DS); 

c.4)   výměra plochy Z48 se mění na 2,611 ha; 

c.5)   plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z11 se v části na 
pozemcích p.p.č. 1305/1, 1305/2, 1305/6, 1305/7, 1303/11, k.ú. Bílina, vymezuje 
jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI), 
v části na pozemku p.p.č. 1305/6, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná 
plocha veřejných prostranství (PV); 

c.6)   výměra plochy Z11 se mění na 0,222 ha.. 

d) Z1/013: 
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d.1) plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z13 se rozděluje 
následovně: 

d.1.1) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1667/2 a 1671/1, k.ú. Bílina, se vymezuje 
jako plocha Z13A o výměře 1,845ha; 

d.1.2) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1674/5 a 1674/8, k.ú. Bílina, se vymezuje 
jako plocha Z13B o výměře 0,601ha;  

d.1.3) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1663/1, 1663/3, 1663/4, 1663/13, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako plocha Z13C o výměře 1,991ha;   

d.1.4) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1663/1, 1663/3, 1663/12, 1663/13, 
1674/5, 1674/12, 1674/13, 1674/20, 1674/21, 1674/25, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako plocha Z13D o výměře 3,592ha; 

d.2) část původní plochy Z13: 

d.2.1) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1671/1, 1667/2, 1669/2, k.ú. Bílina, se 
začleňuje do plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD) 
Z12; 

d.2.2) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1669/2, 1667/2, 1671/1, k.ú. Bílina, se 
začleňuje do plochy zeleně - ochranné a izolační (ZO) N02; 

d.2.3) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1663/4, 1663/9, 1671/1, 1671/63, 
1671/66, 1674/22, 1674/23, 1674/5, 1663/13, 1674/8, 1674/14, k.ú. Bílina, 
se začleňuje do plochy zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) N03; 

d.2.4) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1667/2, 1671/1, k.ú. Bílina, se začleňuje 
do plochy zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) N51; 

d.2.5) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1663/1, 1663/3, k.ú. Bílina, se začleňuje 
do plochy zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) N52; 

d.2.6) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1663/1, 1663/3, 1663/13, 1674/5, k.ú. 
Bílina, se začleňuje do plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z70; 

d.2.7) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1667/2, 1669/2, 1671/1, k.ú. Bílina, se 
začleňuje do plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z76; 

d.2.8) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1663/1, k.ú. Bílina, se začleňuje do 
plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 
Z16; 

d.3) plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z17 se rozděluje 
následovně: 

d.3.1) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1661/2, 1661/3, 1661/4, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako plocha Z17A o výměře 2,800ha; 

d.3.2) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1661/4, 3038/3, k.ú. Bílina, se vymezuje 
jako plocha Z17B o výměře 0,827ha; 

d.4) část původní plochy Z17: 

d.4.1) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1661/4, 3038/3, k.ú. Bílina, se vymezuje 
jako stabilizovaná plocha zemědělská (NZ); 

d.4.2) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1661/4, k.ú. Bílina, se začleňuje do 
plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z60. 

d.5) plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z19 se rozděluje 
následovně:  



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

13 
 

d.5.1) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1653, k.ú. Bílina, se vymezuje jako plocha 
Z19A o výměře 0,672ha; 

d.5.2) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1653, 1654/1, 1655, 1656/1, 1656/2, 
1659/3, 1659/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako plocha Z19B o výměře 
1,630ha. 

d.6) část původní plochy Z19: 

d.6.1) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1653, 1654/1, 1655, 1656/1, 1656/2, 
1659/3, 1657/1, 1659/4, 1659/1, k.ú. Bílina, se začleňuje do N06; 

d.6.2) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1659/1, 1653, 1660, 1661/2, k.ú. Bílina, 
se začleňuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) N48; 

d.6.3) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1653, 1654/1, k.ú. Bílina, se začleňuje do 
plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) N49; 

d.6.4) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1659/1, 1659/3, 1660, 1656/1, 1656/2, 
1655, 1654/1, 1653, k.ú. Bílina, se začleňuje do plochy veřejných 
prostranství (PV) Z60; 

d.7) plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD) Z12: 

d.7.1)   se rozšiřuje o část pozemku p.p.č. 1675/1, k.ú. Bílina,  

d.7.2)   v rozsahu části pozemků p.p.č. 1675/17, 1675/6, k.ú. Bílina, se začleňuje 
do plochy zeleně - ochranné a izolační (ZO) N02; 

d.7.3)   v rozsahu části pozemků p.p.č. 1668, 1669/1, 1669/2, 1670, 1675/6, 
1675/7, 1675/10, 1675/11, k.ú. Bílina, se začleňuje do plochy zeleně - 
ochranné a izolační (ZO) N03; 

d.7.4)   v rozsahu části pozemků p.p.č. 1675/6, 1675/17 k.ú. Bílina, se začleňuje 
do plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z76; 

d.7.5) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1675/6 k.ú. Bílina, se začleňuje do plochy 
bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z13A; 

d.7.6) výměra plochy Z12 se mění na 8,917 ha. 

d.8) plocha občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS) Z16: 

d.8.1) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1667/1, 1667/2, 1675/14, 1675/2, 1663/9, 
1671/1, 1671/62, 1671/67, 1664/182, 1663/8, 1663/1, k.ú. Bílina, se 
začleňuje do plochy zeleně - ochranné a izolační (ZO) N03; 

d.8.2) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1663/1, k.ú. Bílina, se začleňuje do 
plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z69;  

d.8.3) se rozšiřuje o pozemky p.p.č. 1663/2, 1663/10, 1664/182, 1664/295, k.ú. 
Bílina; 

d.8.4) se rozšiřuje o část původní plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) 
P36 v rozsahu části pozemků p.p.č. 1663/1, 1663/2, k.ú. Bílina; 

d.8.5) se rozšiřuje o část původní plochy zeleně - ochranné a izolační (ZO) N03 
v rozsahu části pozemku p.p.č. 1663/1, k.ú. Bílina; 

d.8.6) výměra plochy Z16 se mění na 3,566 ha. 

d.9)   plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z18 se zrušuje a 
vymezuje jako stabilizovaná plocha zemědělská (NZ); 

d.10)   plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z43: 
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d.10.1) se rozšiřuje o části pozemků p.p.č. 2991/4, 2991/100, 2991/128, 1662/5, 
k.ú. Bílina; 

d.10.2) výměra plochy Z43 se mění na 36,352 ha.  

d.11)   plocha veřejných prostranství (PV) Z60:  

d.11.1) v rozsahu části pozemků p.p.č. 3062, 2898, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha zemědělská (NZ); 

d.11.2) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1661/2, k.ú. Bílina, se začleňuje do 
plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z17A;  

d.11.3) v rozsahu části pozemků p.p.č. 1660, 1661/2, k.ú. Bílina, se začleňuje do 
plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) N48;  

d.11.4) výměra plochy se mění na 0,601 ha. 

e) Z1/017: plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z63 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 

f) Z1/028: 

f.1)   plocha technické infrastruktury - plocha pro stavby a nakládání s odpady (TO) Z05 
se zrušuje; 

f.2)   část původní plochy Z05 na pozemcích p.p.č. 2165/2, 2165/4, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské (BI); 

f.3)   část původní plochy Z05 na pozemku p.p.č. 2165/1, k.ú. Bílina, se začleňuje do 
zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z04; 

f.4)   výměra plochy Z04 se mění na 1,178 ha. 

g) Z1/029:  

g.1) plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z40 se zrušuje; 

g.2) část původní plochy Z40 na pozemku p.p.č. 2270/9, k.ú. Bílina se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM); 

g.3) část původní plochy Z40 na pozemku p.p.č. 1758/6, k.ú. Bílina se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV). 

h) Z1/033: 

h.1) plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z20 se rozděluje 
následovně: 

h.1.1) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1630/2, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
plocha Z20A o výměře 0,168ha; 

h.1.2) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1630/2, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
plocha Z20B o výměře 0,255ha; 

h.1.3) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1630/2, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
plocha Z20C o výměře 0,239ha; 

h.1.4) v rozsahu části pozemku p.p.č. 1630/2, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
plocha Z20D o výměře 0,591ha; 

h.2) část původní plochy Z20 se na části pozemků p.p.č. 1083/2, 1630/2, k.ú. Bílina, 
vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM);  

h.3) část původní plochy Z20 se na části pozemků p.p.č. 1083/2, 1630/2,  k.ú. Bílina, 
vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 
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h.4) část původní plochy Z20 se na části pozemků p.p.č. 1083/2, 1630/2, 1630/144, k.ú. 
Bílina, začleňuje do zastavitelné plochy Z73 (PV); 

h.5) část původní plochy Z20 se na části pozemků p.p.č. 1630/2, 1630/146, 1630/147, 
k.ú. Bílina, začleňuje do plochy sídelní zeleně N50 (ZO). 

i) Z1/035:  

i.1)   část plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z02 na 
pozemku p.p.č. 2086/14, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
přírodní (NP);  

i.2)   část plochy Z02 na pozemku p.p.č. 2085/16, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

i.3)   část plochy Z02 na pozemcích p.p.č. 2085/1, 2085/4, 2085/5, 2085/6, 2085/14, 
2085/15, 2085/17, 2085/18, 2085/19, 2085/20, 2085/21, 2085/22, 2085/23, 
2085/25, 2085/26, 2085/27, 2085/28, 2085/29, 2085/30, 2085/33, 2085/34, k.ú. 
Bílina se vymezuje jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské (BI); 

i.4)   výměra plochy Z02 se mění na 0,480 ha. 

i.5)   část plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z03 na 
pozemku p.p.č. 1977/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
veřejných prostranství (PV). 

j) Z1/036:  

j.1)   plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z03 se rozšiřuje o 
pozemek p.p.č. 1980/1, k.ú. Bílina; 

j.2)   výměra plochy Z03 se mění na 0,975ha. 

k) Z1/042: plocha smíšená obytná - rekreační (SR) Z21 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná - rekreační (SR). 

l) Z1/050: plocha smíšená obytná - městská (SM) Z33 se zrušuje a začleňuje do plochy 
přestavby - plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P44. 

m) Z1/054: plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z34 se zrušuje a začleňuje do 
plochy zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) N12. 

n) Z1/055: 

n.1) způsob využití plochy Z24 se mění z bydlení v bytových domech (BH) na plochu 
smíšenou - obytnou (SM); 

n.2) část plochy Z24 na pozemku p.p.č. 394, k.ú. Bílina - Újezd, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha bydlení v bytových domech (BH); 

n.3) výměra plochy Z24 se mění na 0,764 ha. 

o) Z1/059: plocha smíšená obytná - rekreační (SR) Z38 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná - rekreační (SR). 

p) Z1/061:  

p.1) část plochy veřejných prostranství (PV) Z59 na pozemku p.p.č. 403/1 se vymezuje 
jako stabilizovaná plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS); 

p.2) výměra plochy Z59 se mění na 0,121 ha. 

q) Z1/063:  
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q.1) část plochy zemědělské výroby (VZ) Z29 se začleňuje do plochy vodní a 
vodohospodářské (W) N43; 

q.2) výměra plochy Z29 se mění na 4,083 ha. 

(C07) Zastavitelné plochy jsou vymezeny v grafické části Změny č. 1 ÚP – výkres I.2a Hlavní výkres 
– urbanistická koncepce.   

(C08) V textové části ÚP: 

a) v bodu (11), část a), v tabulce ploch bydlení: 

a.1) mění se výměra plochy Z02 z 3,748 ha na 0,480 ha; 

a.2) mění se výměra plochy Z03 z 1,012 ha na 0,975 ha; 

a.3) mění se výměra plochy Z04 z 0,817 ha na 1,178 ha; 

a.4) mění se výměra plochy Z11 z 0,443 ha na 0,222 ha; 

a.5) v řádku plochy Z13 se za číslo „13“ vkládá slovo „A“ a mění se výměra plochy 
z 13,175 ha na 1,845 ha; 

a.6) za plochu Z13A se vkládají řádky ve znění:  

„Z 13B Bílina BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské 

0,601 

Z 13C Bílina BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské 

1,991 

Z 13D Bílina BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské 

3,592“ 

a.7) v řádku plochy Z17 se za číslo „17“ vkládá slovo „A“ a mění se výměra plochy 
z 4,529 ha na 2,800 ha; 

a.8) za plochu Z17A se vkládá řádek ve znění:  

„Z 17B Bílina BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské 

0,827“ 

a.9) zrušuje se plocha Z18 v rozsahu celého řádku;  

a.10) v řádku plochy Z19 se za číslo „19“ vkládá slovo „A“ a mění se výměra plochy 
z 3,937 ha na 0,672 ha; 

a.11) za plochu Z19A se vkládá řádek ve znění:  

„Z 19B Bílina BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské 

1,630“ 

a.12) v řádku plochy Z20 se za číslo „20“ vkládá slovo „A“ a mění se výměra plochy 
z 2,433 ha na 0,168 ha; 

a.13) za plochu Z20A se vkládají řádky ve znění:  

„Z 20B Bílina BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské 

0,255 

Z 20C Bílina BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské 

0,239 

Z 20D Bílina BI – bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské 

0,591“ 

a.14) plocha Z24 se zrušuje v rozsahu celého řádku; 

a.15) mění se celková výměra ploch z 51,056 ha na 37,495 ha.  
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b) v bodu (11), část c), v tabulce ploch smíšených obytných: 

b.1) zrušují se plochy Z21, Z33 a Z38 v rozsahu celých řádků; 

b.2) za plochu Z23 se vkládá řádek ve znění:  

„Z 24 Bílina - 
Újezd 

SM – plocha smíšená obytná 
městská  

0,764“ 

b.3) mění se celková výměra ploch z 1,910 ha na 1,655 ha. 

c) v bodu (11), část d), v tabulce ploch občanského vybavení: 

c.1)   mění se výměra plochy Z16 z 5,963 ha na 3,566 ha;  
c.2)   mění se celková výměra ploch z 5,963 ha na 3,566 ha. 

d) v bodu (11), část e), v tabulce ploch dopravní infrastruktury: 

d.1) plochy Z34, Z40 a Z63 se zrušují v rozsahu celých řádků; 

d.2) mění se výměra plochy Z43 z 36,314 ha na 36,352 ha; 

d.3) mění se výměra plochy Z48 z 2,654 ha na 2,611 ha; 

d.4) za plochu Z64 se vkládají řádky ve znění: 

„Z 69 Bílina DS – dopravní infrastruktura silniční 0,145 

Z 70 Bílina DS – dopravní infrastruktura silniční 0,586 

Z 75 Bílina DS – dopravní infrastruktura silniční 0,305 

Z 76 Bílina DS – dopravní infrastruktura silniční 0,422“ 

d.5) mění se celková výměra ploch z 42,935 ha na 42,035 ha. 

e) v bodu (11), část f), v tabulce ploch technické infrastruktury: 

e.1) plocha Z05 se zrušuje v rozsahu celého řádku; 

e.2) do tabulky se vkládá řádek ve znění:  

„Z 74 Bílina TO – plochy pro stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady 

0,985“ 

e.3) mění se celková výměra ploch z 0,205 ha na 0,985 ha. 

f) v bodu (11), část g), v tabulce ploch výroby a skladování: 

f.1)   mění se výměra plochy Z09 z 0,982 ha na 0,613 ha; 

f.2)   mění se výměra plochy 1,290 ha na 1,422 ha; 

f.3)   mění se výměra plochy Z12 z 9,930 ha na 8,917 ha; 

f.4)   mění se výměra plochy Z29 z 4,099 ha na 4,083 ha; 

f.5)   plocha Z62 se zrušuje v rozsahu celého řádku; 

f.6)   mění se celková výměra ploch z 40,196 ha na 15,035 ha. 

g) v bodu (11), část h), v tabulce ploch veřejných prostranství: 

g.1)   mění se výměra plochy Z59 z 0,163 ha na 0,120 ha; 

g.2)   mění se výměra plochy Z60 z 0,463 ha na 0,601 ha; 

g.3)   za plochu Z60 se vkládají řádky ve znění: 

„Z 68 Bílina PV – veřejná prostranství 0,255 

Z 71 Bílina PV – veřejná prostranství 0,068 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

18 
 

Z 73 Bílina PV – veřejná prostranství 0,251“ 

g.4)  mění se celková výměra ploch z 0,986 ha na 1,655 ha. 

C.4. Vymezení ploch přestavby 

(C09) Změnou č. 1 ÚP se vymezují tyto plochy přestavby:  

označení 
plochy 

dílčí změna katastrální 
území 

kód a specifikace využití plocha 
(ha) 

P40 Z1/012 Bílina PV - veřejné prostranství 0,046 

P41 Z1/051 Bílina, Bílina - 
Újezd 

SM - plocha smíšená obytná - městská 1,055 

P42 Z1/030 Bílina DS - dopravní infrastruktura - silniční 0,508 

P44 Z1/050 Bílina DS - dopravní infrastruktura - silniční 0,383 

P45 Z1/065 Bílina DS - dopravní infrastruktura - silniční 0,279 

P47 Z1/074 Bílina VL - výroba a skladování - lehký 
průmysl 

0,412 

(C10) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení ploch přestavby následovně:  

a) Z1/010:  

a.1) plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD) P01 se zrušuje;  

a.2) část původní plochy P01 na pozemcích p.p.č 1683/135, 1683/136, 1683/4 (část), 
k.ú. Bílina se vymezuje jako stabilizovaná plocha zeleně - ochranné a izolační 
(ZO); 

a.3) plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P14 se rozšiřuje o pozemky, resp. 
části pozemků p.p.č. 1683/4 (část), 1683/142, 1683/138, 1683/139, 1683/143, 
1683/93, 1682/8, k.ú. Bílina; 

a.4) výměra plochy P14 se mění na 0,400 ha. 

b) Z1/012:  

b.1) plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P34 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS); 

b.2) plocha smíšená výrobní (VS) P02 se zrušuje; 

b.3) část původní plochy P02 na pozemcích p.p.č. 1681/27, 1681/30, 1681/28, 1681/26, 
1681/22, 1681/23, 1681/24, 1681/25, 1681/21, 1681/19, 1681/20, 1681/29, 
1681/52, 1681/54, 1681/18, 1681/17, 1681/10, 1681/43, 1681/44, 1681/2, 1681/3, 
1681/4, 1681/7, 1681/5, 1681/6, 1681/8, 1681/9, 1681/11, 1681/12, 1681/13, 
1681/14, 1681/15, 1681/16, 1681/1, 1681/49, 1681/31, 1681/48, 1681/45, 1681/50, 
1681/37, 1681/35, 1681/34, 1681/51, 1681/53, 1681/33, 1681/36, 1681/32, 
1681/39, 1681/38, 1681/40, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha  
smíšená výrobní (VS); 

b.4) část původní plochy P02 na pozemcích p.p.č. 1681/43, 1681/44, k.ú. Bílina se 
začleňuje do plochy přestavby - plochy veřejných prostranství (PV) P40. 

c) Z1/013: 

c.1)   plocha bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) P03: 

c.1.1)   mění se navrhovaný způsob využití na plochu smíšenou obytnou - 
městskou (SM); 
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c.1.2)   rozšiřuje se na celé pozemky p.p.č.  1674/1, 1674/3, 1674/24, k.ú. Bílina 

c.1.3)   výměra plochy P03 se mění na 0,920 ha. 

c.2)   plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P36: 

c.2.1)   se zrušuje; 

c.2.2)   v rozsahu pozemku p.p.č. 1662/1 a části pozemků p.p.č. 1636/108, 
1636/107, 1056/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury - silniční (DS); 

c.2.3)   v rozsahu části pozemků p.p.č. 1661/4, 3038/3, 3038/4, 3038/2, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha zemědělská (NZ); 

c.2.4)   část původní plochy P36 v rozsahu části pozemku p.p.č. 1663/1, k.ú. 
Bílina, se začleňuje do ploch bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské (BI) Z13C a Z13D a do ploch dopravní infrastruktury - silniční 
(DS) Z69 a Z70; 

c.2.5)   část původní plochy P36 v rozsahu části pozemků p.p.č. 1661/2, 1661/3, 
1661/4, k.ú. Bílina, se začleňuje do plochy bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské (BI) Z17A; 

c.2.6)   část původní plochy P36 v rozsahu části pozemku p.p.č. 1661/4, k.ú. 
Bílina, se začleňuje do plochy bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské (BI) Z17B a do plochy veřejných prostranství (PV) Z60;  

c.2.7)   část původní plochy P36 v rozsahu části pozemkuů p.p.č. 2991/4, 
2991/100, 2991/128, 1662/5, k.ú. Bílina, se začleňuje do plochy dopravní 
infrastruktury - silniční (DS) Z43; 

c.2.8)   část původní plochy P36 v rozsahu části pozemku 1661/2, k.ú. Bílina, se 
začleňuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) N48. 

d) Z1/022:  

d.1) plocha smíšená obytná - městská (SM) P04 se na pozemcích p.p.č. 2240, 2241/1, 
2241/2, 2242, 2243/1, 2243/2, 2244, k.ú. Bílina, vymezuje jako stabililizovaná 
plocha smíšená obytná - městská (SM); 

d.2) mění se výměra plochy P04 na 0,464 ha. 

e) Z1/023: plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD) P05 se zrušuje a 
vymezuje jako stabilizovaná plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD). 

f) Z1/025: plocha veřejných prostranství (PV) P37 se zrušuje a vymezuje jako stabilizovaná 
plocha veřejných prostranství (PV). 

g) Z1/028: plocha technické infrastruktury - plocha pro stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady (TO) P07 se zrušuje a začleňuje do zastavitelné plochy bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské (BI) Z04; 

h) Z1/029: 

h.1) plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P16 se zrušuje,  

h.2) část původní plochy P16 na pozemcích p.p.č. 1760/1, 1761/1, 2270/1, k.ú. Bílina, 
se začleňuje do plochy přestavby - plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) 
P17;  

h.3) výměra plochy P17 se mění na 0,070 ha; 

h.4) část původní plochy P16 na pozemku p.p.č. 2270/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá 
(OK); 
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h.5) část původní plochy P16 na pozemcích p.p.č. 2270/8, 1760/1, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

h.6) část původní plochy P16 na pozemcích p.p.č. 1761/1, 1763, 2270/9, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM); 

h.7) plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P18 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 

i) Z1/031: plocha smíšená obytná - městská (SM) P11 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM). 

j) Z1/032: plocha smíšená obytná - městská (SM) P10 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM). 

k) Z1/034:  

k.1)   plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P29 se zrušuje; 

k.2)   část původní plochy P29 na pozemcích p.p.č. 1186/1, 1186/2, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS); 

k.3)   část původní plochy P29 na pozemcích p.p.č. 1727/47, 1727/49, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM); 

k.4)   část původní plochy P29 na pozemku p.p.č. 20, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

k.5)   část původní plochy P29 na pozemku p.p.č. 21, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná - městská (SM) 

l) Z1/037: způsob využití plochy P08 se mění z bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské (BI) na občanské vybavení - hřbitovy (OH). 

m) Z1/058: plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P23 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS). 

n) výměra plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) P38 se mění na 0,663 ha. 

(C11) Plochy přestavby jsou vymezeny v grafické části Změny č. 1 ÚP – výkres I.2a Hlavní výkres – 
urbanistická koncepce.  

(C12) V textové části ÚP v bodu (13) v tabulce ploch přestavby: 

a) zrušují se plochy P01, P02, P05, P07, P10, P11, P16, P18, P23, P29, P34, P36, P37 
v rozsahu celých řádků; 

b) v řádku plochy P03: 

b.1) mění se navrhované využití z „BI – bydlení v rodinných domech městské a 
příměstské“ na „SM – smíšená obytná městská“; 

b.2) mění se výměra plochy z 0,701 ha na 0,920 ha; 

c) mění se výměra plochy P04 z 0,719 ha na 0,464 ha; 

d) mění se navrhované využití plochy P08 z „BI – bydlení v rodinných domech městské a 
příměstské“ na „OH – občanské vybavení – hřbitovy“; 

e) mění se výměra plochy P14 z 0,157 ha na 0,400 ha; 

f) mění se výměra plochy P17 z 0,043 ha na 0,070 ha; 

g) za plochu P38 se vkládají řádky ve znění: 

„P40 Bílina VS - výroba a skladování - 
se specifickým využitím 

PV - veřejné 
prostranství 

0,046 

P41 Bílina, Bílina - VD - výroba a skladování - SM - plocha 1,055 
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Újezd drobná a řemeslná výroba smíšená obytná - 
městská 

P42 Bílina ZV - zeleň na veřejných 
prostranstvích 

DS - dopravní 
infrastruktura - 
silniční 

0,508 

P44 Bílina PV - veřejné prostranství DS - dopravní 
infrastruktura - 
silniční 

0,383 

P45 Bílina BH - bydlení v bytových 
domech 

DS - dopravní 
infrastruktura - 
silniční 

0,279 

P47 Bílina DZ – dopravní infrastruktura 
drážní 

VL - výroba a 
skladování - lehký 
průmysl 

0,412“ 

g) mění se celková výměra ploch z 24,680 ha na 13,199 ha. 

C.5. Vymezení systému sídelní zeleně 

(C13) Změnou č. 1 ÚP se vymezují tyto plochy sídelní zeleně:  

dílčí 
změna 

označení 
plochy 

katastrální 
území 

kód a specifikace využití plocha 
(ha) 

Z1/013 N48 Bílina ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 0,986 

Z1/013 N49 Bílina ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 0,136 

Z1/033 N50 Bílina ZO – zeleň ochranná a izolační 0,095 

Z1/013 N51 Bílina ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 0,190 

Z1/013 N52 Bílina ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 0,576 

Z1/045 N53 Bílina ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  0,371 

Z1/066 N54 Bílina ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  0,392 

Z1/073 N55 Bílina – Újezd ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  0,251 

Z1/076 N56 Bílina ZS - zeleň soukromá a vyhrazená  0,395 

(C14) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení ploch sídelní zeleně následovně:  

a) Z1/007:  plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO) N28 se na pozemcích p.p.č. 252/29, 
251/5, 251/60, 251/59, 251/58, 251/57, 4, k.ú. Chudeřice u Bíliny, a na pozemcích p.p.č. 
1677, 1676/18, 1676/28, 1676/5, 1676/6, 3131/2, k.ú. Bílina, vymezuje jako stabilizovaná 
plocha zeleně - ochranné a izolační  (ZO). 

b) Z1/012:  

b.1) část plochy zeleně - ochranné a izolační (ZO) N28 na pozemcích p.p.č. 1666/3, 
3131/3, 1666/6, k.ú. Bílina, se zrušuje a vymezuje jako stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury - silniční (DS) a zároveň jako plocha územní rezervy - 
plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO) R14; 

b.2) zbývající část plochy N28 se rozděluje následovně: 

b.2.1) v rozsahu pozemků p.p.č. 1676/4, 1676/5, 1676/7, 1676/9, 1676/13, 
1676/14,  1676/17, 1676/29, 1676/30, 1676/31, 3130/25, 3131/1, 3131/2, 
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3131/3, 3131/4, 3131/5, k.ú. Bílina, se vymezuje jako plocha N28A, 
s výměrou 1,937ha; 

b.2.2) v rozsahu pozemků p.p.č.  p.p.č. 1676/1, 1675/6, 1676/12, 1675/1, 
1675/7, 1675/31, 1675/37, k.ú. Bílina, se vymezuje jako plocha N28B, 
s výměrou 1,724ha. 

c) Z1/013: 

c.1)   plocha zeleně ochranné a izolační (ZO) N02: 

c.1.1)   se rozšiřuje o části pozemků p.p.č. 1669/2, 1667/2, 1671/1, 1675/1, 
1675/17, 1675/6, k.ú. Bílina 

c.1.2)   část plochy N02 v rozsahu části pozemků p.p.č. 1675/1, 1675/17, k.ú. 
Bílina, se začleňuje po plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) Z76; 

c.1.3)   část plochy N02 v rozsahu části pozemků p.p.č. 1670, 1669/2, 1675/17, 
k.ú. Bílina, se začleňuje do plochy bydlení v rodinných domech - městské 
a příměstské (BI) Z13A; 

c.1.4)   část plochy N02 v rozsahu části pozemků p.p.č. 1668, 1670, 1675/11, k.ú. 
Bílina, se začleňuje do plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) N03; 

c.1.5)    výměra plochy N02 se mění na 0,194 ha. 

c.2)   plocha zeleně - ochranné a izolační (ZO) N03: 

c.2.1)   se rozšiřuje o části pozemků p.p.č. 1663/4, 1663/9, 1667/1, 1667/2, 
1671/1, 1671/63, 1671/66, 1674/22, 1674/23, 1674/5, 1663/13, 1674/8, 
1674/14, 1668, 1669/1, 1669/2, 1670, 1675/2, 1675/6, 1675/7, 1675/10, 
1675/11, 1675/14, 1671/62,  1671/67, 1664/182, 1663/8, 1663/1, k.ú. 
Bílina; 

c.2.2)   se redukuje o část pozemku p.p.č. 1663/1, k.ú. Bílina;   

c.2.3)   mění se způsob využití plochy zeleně - ochranné a izolační (ZO) N03 na 
plochu zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV); 

c.2.4)   výměra plochy N03 se mění na 10,731 ha. 

c.3)   plocha zeleně ochranné a izolační (ZO) N04 se zrušuje a vymezuje jako 
stabilizovaná plocha zemědělská (NZ); 

c.4)   plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) N06: 

c.4.1)   mění se způsob využití na plochu přírodní (NP); 

c.4.2)   se rozšiřuje o části pozemků p.p.č. 1653, 1654/1, 1655, 1656/1, 1656/2, 
1659/3, 1657/1, 1659/4, 1659/1, k.ú. Bílina; 

c.4.3)   v rozsahu části pozemků p.p.č  1660, 1661/1, 1661/2, 1651/2, 1652/1, 
1653, k.ú. Bílina se začleňuje do plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) N48; 

c.4.4)   v rozsahu části pozemků p.p.č  1651/1, 1651/2, 1652/1, 1653, k.ú. Bílina 
se začleňuje do plochy bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské (BI) Z19A a plochy veřejných prostranství (PV) Z60; 

c.4.5)   v rozsahu části pozemků p.p.č  1651/1, 1652/2, k.ú. Bílina se začleňuje 
do plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) Z75; 

c.4.6)   výměra plochy N06 se mění na 2,031 ha. 

d) Z1/050: plocha zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) N32 se zrušuje a začleňuje do 
plochy přestavby - plocha dopravní infrastruktury - silniční (DS) P44. 
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e) Z1/052: 

e.1) část plochy zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) N11 na pozemku p.p.č. 
1897/1, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství 
(PV); 

e.2) výměra plochy N11 se mění na 0,760 ha. 

f) Z1/054:  

f.1)   plocha zeleně - na veřejných prostranstvích (ZV) N12 se rozšiřuje o část pozemku 
p.p.č. 1911/1, k.ú. Bílina; 

f.2)   výměra plochy N12 se mění na 1,750 ha.. 

g) Z1/063: část plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) N26 na pozemku p.p.č. 3187, k.ú. 
Bílina, se začleňuje do plochy vodní a vodohospodářské (W) N43. 

h) Z1/068:  

h.1) část plochy zeleně - ochranné a izolační (ZO) N25 na pozemcích p.p.č. 269/331, 
269/356, k.ú. Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské (BI); 

h.2) výměra plochy N25 se mění na 1,864 ha. 

i) Z1/070:  

i.1)   část plochy zeleně - ochranné a izolační (ZO) N20 na pozemku p.p.č. 918, k.ú. 
Bílina - Újezd, se vymezuje jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství (PV); 

i.2)   výměra plochy N20 se mění na 0,340 ha. 

(C15) Plochy sídelní zeleně jsou vymezeny v grafické části Změny č. 1 ÚP – výkres I.2a Hlavní 
výkres – urbanistická koncepce.  

(C16) V textové části ÚP: 

a) v bodu (17) v tabulce ploch nezastavitelných: 

a.1) mění se výměra plochy N02 z 2,127 ha na 0,194 ha; 

a.2) v řádku plochy N03: 

a.2.1) mění se navrhované využití z „ZO – zeleň ochranná a izolační“ na „ZV – 
zeleň na veřejných prostranstvích“;  

a.2.2) mění se výměra plochy z 2,262 ha na 10,731 ha 

a.3) zrušují se plochy N04, N06 a N32 v rozsahu celých řádků; 

a.4) mění se výměra plochy N11 z 0,819 ha na 0,760 ha; 

a.5) mění se výměra plochy N12 z 1,259 ha na 1,750 ha; 

a.6) mění se výměra plochy N20 z 0,348 ha na 0,340 ha; 

a.7) mění se výměra plochy N25 z 1,899 ha na 1,864 ha; 

a.8) mění se výměra plochy N26 z 2,487 ha na 2,468 ha; 

a.9) v řádku plochy N28: 

a.9.1) ve sloupci „označení“ se za číslo „28“ se vkládá slovo „A“; 

a.9.2) ve sloupci „katastrální území“ se zrušují slova „Chudeřice u Bíliny“; 

a.9.3) mění se výměra plochy z 4,742 ha na 1,937 ha; 

a.10) za plochu N28A se vkládá řádek ve znění:  
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„N 28B Bílina ZO – zeleň ochranná a izolační 1,724“ 

a.11) za plochu N33 se vkládají řádky ve znění: 

„N 48 Bílina ZV - zeleň na veřejných 
prostranstvích 

0,986 

N 49 Bílina ZV - zeleň na veřejných 
prostranstvích 

0,136 

N 50 Bílina ZO – zeleň ochranná a izolační 0,095 

N 51 Bílina ZV - zeleň na veřejných 
prostranstvích 

0,190 

N 52 Bílina ZV - zeleň na veřejných 
prostranstvích 

0,576 

N 53 Bílina ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 0,371 

N 54 Bílina ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 0,392 

N 55 Bílina - Újezd ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 0,251 

N 56 Bílina  ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 0,395“ 

a.12) mění se celková výměra ploch z 38,424 ha na 45,158 ha; 

b) v bodu (19) se slova „regulativech pro“ nahrazují slovy „podmínkách využití“ a slovo 
„plochy“ se nahrazuje slovem „ploch“. 

C.6. Vymezení koridorů dopravní infrastruktury 

(C17) Změnou č. 1 ÚP se vymezují tyto koridory pro umístění vedení dopravní infrastruktury:  

dílčí 
změna 

označení 
koridoru 

katastrální 
území 

kód a specifikace využití plocha 
(ha) 

Z1/013 X01 Bílina DS.k - koridor silniční dopravy 0,525 

(C18) Koridory jsou vymezeny v grafické části Změny č. 1 ÚP – výkresy I.2a Hlavní výkres – 
urbanistická koncepce a I.3 – Výkres koncepce dopravní infrastruktury.  

(C19) Do textové části ÚP se za kapitolu C.4. vkládá kapitola C.5. Vymezení koridorů dopravní 
infrastruktury, ve následujícím znění: 

„(20a) Územní plán vymezuje tyto koridory dopravní infrastruktury:  

označení katastrální území kód a specifikace využití plocha (ha) 

X01 Bílina DS.k - koridor silniční dopravy 0,525 

(20b) Koridory dopravní infrastruktury jsou zakresleny ve výkrese I.1 - Výkres základního 
členění území.“ 
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D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

(D01) V textové části se na konec názvu kapitoly D vkládájí slova ve znění „vymezení ploch a 
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“.  

D.1. Dopravní infrastruktura 
(D02) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce dopravní infrastruktury. 

(D03) Vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury je zobrazeno v grafické části Změny č. 1 ÚP 
– výkresy I.2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce a I.3 – Výkres koncepce dopravní 
infrastruktury.  

D.1.1. Silniční automobilová doprava  

(D04) Změnou č. 1 ÚP jsou stabilizovány úseky navržených komunikací v plochách P18, P23, P34, 
P36 a Z63. 

(D05) Změnou č. 1 ÚP se mění způsob propojení ul. Důlní podjezdem pod železniční tratí, zrušuje se 
navrhované přímé napojení ul. Vrchlického do ul. Důlní v ploše Z40 a navržená okružní 
křižovatka v ploše P16.  

(D06) Změnou č. 1 ÚP je navrženo využití části ploch silniční dopravy na pozemcích p.p.č. 400/2, 
403/3 a 1284, k.ú. Jenišův Újezd v ploše N47 pro těžbu nerostů.  

(D07) Změnou č. 1 ÚP je navrženo doplnění silniční sítě o nové komunikace ke zlepšení dostupnosti 
a prostupnosti území v plochách Z70, Z76 a v koridoru X01.  

(D08) Nové komunikace v plochách Z70 a Z76 a další komunikace v obytné zástavbě budou 
doplněny oboustrannou či alespoň jednostrannou zelení.  

(D09) Zastavitelné plochy a plochy přestavby, vymezené či upřesněné Změnou č. 1 ÚP Bílina, budou 
dopravně napojeny následovně: 

a) Plocha P41 bude napojena na stávající komunikační síť (ul. Bílinská / ul. Spojovací). 

b) Plocha P47 bude napojena na stávající komunikační síť (ul. Kyselská). 

c) Plocha Z13A bude napojena novou komunikací v ploše Z76. 

d) Plocha Z13B bude napojena na stávající komunikační síť (ul. Sídliště Za Chlumem). 

e) Plocha Z13C bude napojena novou komunikací v ploše Z70. 

f) Plocha Z13D bude napojena na stávající komunikační síť (ul. Sídliště Za Chlumem, ul. 
Litoměřická). 

g) Plocha Z17A bude napojena na stávající komunikační síť (ul. Litoměřická). 

h) Plocha Z17B bude napojena novou komunikací v ploše Z60. 

i) Plochy Z19A a Z19B budou napojeny novou komunikací v ploše Z60. 

j) Plochy Z20A, Z20B, Z20C a Z20D budou napojeny novou komunikací v ploše Z71. 

k) Plocha Z74 bude napojena na stávající komunikační síť (ul. Radovesická), po realizaci 
komunikace v ploše Z48 bude napojena na tuto komunikaci. 
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(D10) Navrhované místní komunikace zajišťující napojení zastavitelných ploch a jejich dopravní 
obsluhu budou navrženy a realizovány jako obslužné komunikace funkční skupiny C, 
s oboustrannými chodníky šířky nejméně 2,0 m. 

(D11) Komunikace pro vnitřní obsluhu zastavitelných ploch budou řešeny jako komunikace pro 
smíšený provoz funkční skupiny D1 - obytné ulice, v šířce uličního prostoru nejméně 8,0m 
mezi hranicemi protilehlých pozemků.  

(D12) V textové části ÚP:  

a) v bodu (23) se za slova „vymezuje plocha“ vkládá slovo „Z43“ a za slova „plocha územní 
rezervy“ se vkládá slovo „R03“; 

b) v bodu (24) se za slova „vymezené plochy“ vkládá slovo „Z43“ a za slova „plochy územní 
rezervy“ se vkládá slovo „R03“; 

c) zrušuje se bod (29); 

d) v bodu (30) se za slova „pod tělesem tratě“ vkládá slovo „(P17)“; 

e) v bodu (32): 

e.1) se zrušují odrážky a), b), d); 

e.2) původní odrážka c) se označuje jako a), ve znění této odrážky se slova „nové 
zastavitelné plochy Z19, včetně okružní křižovatky na Litoměřické ulici“ nahrazují 
slovy „nových zastavitelných ploch Z17A, Z17B a Z19B“; 

e.3) na konec se vkládají odrážky ve znění: 

„b) Z70 - pro propojení ul. Sídliště Za Chlumem a ul. Litoměřická; 

c) Z76 a X01 - pro radiální napojení ul. Sídliště Za Chlumem na přeložku ul. 
Radovesická.“  

f) v bodu (39) se slova „ve výroku“ nahradují slovy „v bodu“.  

D.1.2. Železniční doprava  

(D13) Změnou č. 1 ÚP je navrženo využití části ploch drážní dopravy v ploše P47 pro lehkou výrobu. 

D.1.3. Letecká doprava  

(D14) Kap. D.1.3. není Změnou č. 1 ÚP dotčena. 

D.1.4. Vodní doprava  

(D15) Kap. D.1.4. není Změnou č. 1 ÚP dotčena. 

D.1.5. Doprava v klidu 

(D16) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje záměr výstavby nového parkoviště v ploše Z34. 

(D17) Změnou č. 1 ÚP se zrušují návrhy umístění staveb a zařízení pro garážování a parkování 
v rámci ploch Z33, P13, na sídlišti Za Chlumem a na sídlišti Újezdské Předměstí.  

(D18) Změnou č. 1 ÚP jsou určeny plochy pro  umístění staveb a zařízení pro hromadné garáže  
P14, P42, P44, P45 a Z75. Kapacita garáží bude upřesněna v podrobnější projektové 
dokumentaci. 

(D19) V textové části ÚP:  

a) bod (47) se zrušuje. 

b) za bod (47) se vkládá bod (47a) ve znění: 
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„(47a) Územní plán vymezuje plochy pro umístění staveb a zařízení pro garážování a 
parkování: 

a) P14 pro možné umístění parkovacího domu v ul. Antonína Sovy, kapacita objektu 
bude upřesněna v rámci přípravné dokumentace; 

b) P42 pro možné umístění parkovacího domu v ul. Sídliště Za Chlumem, kapacita 
objektu bude upřesněna v rámci přípravné dokumentace; 

c) P44 pro možné umístění parkovacího domu na křížení ul. 5.května - Pražská - 
Opletalova, kapacita objektu bude upřesněna v rámci přípravné dokumentace;  

d) P45 pro možné umístění parkovacího domu na křížení ul. Jenišovská a Pražská, 
kapacita objektu bude upřesněna v rámci přípravné dokumentace; 

e) Z75 pro možné umístění parkovacího domu v ul. Čapkova, kapacita objektu bude 
upřesněna v rámci přípravné dokumentace.“ 

c) v bodu (48): 

c.1)   slovo „navrhuje“ se nahrazuje slovem „umožňuje“; 

c.2)   za slova „rozdílným způsobem využití“ se vkládají slova „dle podmínek 
stanovených v kap. F.“ 

c.3)   všechny odrážky tohoto bodu se zrušují. 

D.1.6. Cyklistická a pěší doprava 

(D20) Změnou č. 1 ÚP je navrženo nové propojení pro pěší a cyklisty ulicí Teplická s napojením do 
nové cyklostezky v obci Světec v rámci stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury - silniční a 
ploch veřejných prostranství. 

(D21) Změnou č. 1 ÚP je zpřesněno vedení stezky pro pěší a cyklisty přes Radovesickou výsypku 
v ploše Z68. 

(D22) Změnou č. 1 ÚP je navrženo propojení stezek pro pěší a cyklisty v ploše Z68 a v ulici Teplická 
novým úsekem přes Teplické Předměstí jako součást plochy Z48 a ulicí Radovesická. 
Konkrétní umístění a prostorové nároky stavby budou řešeny podrobnější dokumentací. 

(D23) V textové části ÚP:  

a) v bodu (53), odrážka b) se za slovo „výsypku“ doplňuje slovo „(Z68)“; 

b) v bodu (54): 

b.1) slova „novou cyklostezku podél jižní hrany Radovesické výsypky a ul. Teplická“ se 
nahrazují slovy „nové cyklostezky a cyklotrasy“; 

b.2) vkládají se odrážky a) – e) ve znění: 

„a)   podél západní hrany Radovesické výsypky,  

b) ulicí Litoměřická a ulicí Pivovarská; 

c) po účelové komunikaci mezi Žižkovým údolím a Bezovkou a dále ulicí 
Tyršova a ulicí Seifertova; 

d)   ulicí Teplická  a po místní komunikaci s návazností na obec Světec; 

e)   ulicí Radovesická a dále jako součást plochy Z48.“ 

D.1.7. Dopravní vybavenost 

(D24) Změnou č. 1 ÚP je navrženo umístění točny autobusů v ploše Z69.  

(D25) V textové části ÚP: 
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a) za bod (59) se vkládá bod (59a) ve znění: 

„Územní plán navrhuje přemístění točny autobusů do plochy Z69“ 

b) v bodu (60) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.  

D.2. Technická infrastruktura 
(D26) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce technické infrastruktury. 

(D27) Vymezení ploch a zařízení technické infrastruktury je zobrazeno v grafické části Změny č. 1 
ÚP – výkresy I.4 – Výkres koncepce technické infrastruktury – plyn a teplo, .I.5 – Výkres 
koncepce technické infrastruktury – elektro a spoje a I .6 – Výkres koncepce technické 
infrastruktury – kanalizace a vodovody.  

D.2.1. Zásobování zemním plynem  

(D28) Změnou č. 1 ÚP je navrženo zásobování zemním plynem pro vymezené plochy změn 
následovně: 

a) Plocha P47 bude v případě potřeby napojena na plynovod prostřednictvím stávající 
regulační stanice Lázně Kyselka. 

b) Plochy Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B budou napojeny  
novými přípojkami ze stávajícího STL plynovodu. 

c) Plochy Z20A, Z20B, Z20C a Z20D budou napojeny do STL plynovodu v ul. Sídliště Za 
Chlumem. 

d) Ostatní vymezené plochy změn budou v případě potřeby napojeny přípojkami do stávající 
plynovodní sítě.  

(D29) Přesné místo napojení ploch změn a případné umístění nových regulačních stanic bude 
určeno podrobnější projektovou dokumentací. 

(D30) Zařízení antikorozní ochrany VTL plynovodu nad ul. Litoměřická bude přemístěno jižně od ul. 
Litoměřické ul. mimo zástavbu. 

(D31) V textové části ÚP: 

a) se zrušují body (66), (70), (71), (72), (73), (75), (79), (81), (85), (88), (89); 

b) znění bodu (69):  

„Plocha Z13 bude zásobována přípojkami DN30-40 z nově navrženého plynovodního 
řadu DN 150-200 v ulici Čs. armády“ 

se nahrazuje novým zněním:  

„Plochy Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z19A, Z19B budou napojeny novými 
přípojkami ze stávajícího STL plynovodu. 

c) znění bodu (74):  

„Plocha Z20 bude zásobována přípojkami DN 30 z  nově navrženého STL plynovodního 
řadu DN 100 jižním okraji zástavby.“ 

se nahrazuje novým zněním:  

„Plochy Z20A, Z20B, Z20C a Z20D budou napojeny do STL plynovodu v ul. Sídliště Za 
Chlumem.“ 

d) v bodu (84) se slova „Ostatní zastavitelné plochy nebudou napojeny“ nahrazují slovy „U 
ostatních zastavitelných ploch není navrženo napojení“; 

e) za bod (96) se vkládají body (96a), (96b) a (96c) ve znění: 
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„(96a) Plocha P41 bude napojena  přípojkou ze stávajícího STL plynovodu. 

(96b) Plocha P44 bude v případě potřeby zásobována přípojkami do DN 40 
z přilehlého nízkotlakého plynovodního řadu, alternativou zásobování teplem je 
napojení na horkovod. 

(96c) Plocha P47 bude v případě potřeby napojena na plynovod prostřednictvím 
stávající regulační stanice Lázně Kyselka.“ 

f) v bodu (97) se slova „Ostatní plochy přestavby nebudou napojeny“ nahrazují slovy „U 
ostatních ploch přestavby není navrženo napojení“; 

g) za bod (97) se vkládá bod (97a) ve znění:  

„Bude přemístěno zařízení antikorozní ochrany VTL plynovodu ze stávající polohy nad ul. 
Litoměřická jižně od ul. Litoměřická mimo zástavbu.“  

D.2.2. Zásobování teplem 

(D32) Vymezené plochy změn v dosahu rozvodů CZT budou v případě potřeby napojeny novými 
přípojkami do stávající sítě.  

(D33) Přesné místo napojení ploch změn bude určeno podrobnější projektovou dokumentací.   

(D34) V textové části ÚP: 

a) se zrušují body (111), (112), (114), (115), (116), (117); 

b) v bodu (110) se slova „Ostatní zastavitelné plochy nebudou napojeny“ nahrazují slovy „U 
ostatních zastavitelných ploch není navrženo napojení“. 

c) za bod (117) se vkládají body (117a), (117b) a (117c) ve znění: 

(117a) Zásobování teplem plochy P14 je navrženo přípojkou 2x DN40 
z horkovodního – parovodního napáječe z uhelné elektrárny Ledvice, který vede po 
hranici této plochy. 

 (117b) Zásobování teplem plochy P44 je navrženo novými přípojkami 2x DN 20, 30 
z přilehlého horkovodního rozvodu, alternativou je napojení na zemní plyn. 

d) v bodu (118) se slova „Ostatní plochy přestavby nebudou napojeny“ nahrazují slovy „U 
ostatních ploch přestavby není navrženo napojení“. 

D.2.3. Zásobování elektrickou energií 

(D35) Změnou č. 1 ÚP se mění způsob napojení plochy Z02, navržená přípojka se vypouští. 

(D36) Změnou č. 1 ÚP je navrženo zásobování elektrickou energií pro vymezené plochy změn 
následovně: 

a) Plocha P47 bude napojena na VN vedení novou přípojkou v ul. Kyselská .  

b) Plochy Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B budou napojeny 
podzemními NN přípojkami ze stávající trafostanice VN v ul. Čsl. armády, stávající 
z trafostanice v ul. Litoměřická a nové trafostanice 400kV na křížení ul. Sídliště Za 
Chlumem a v ul. Litoměřická. V případě potřeby bude realizována další trafostanice 
v ploše Z13A. 

c) Plochy Z20A, Z20B, Z20C a Z20D budou napojeny na stávající kabelové vedení VN v ul. 
Litoměřická. V případě potřeby bude realizována nová distribuční trafostanice. 

d) Ostatní vymezené plochy změn budou napojeny přípojkami do stávající energetické sítě. 

(D37) Přesné místo napojení ploch změn bude určeno podrobnější projektovou dokumentací.  

(D38) V textové části ÚP: 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

30 
 

a) v bodu (124) se zrušují slova „nové TS 160kVA, smyškově napjené mezi TS13 a 
nadzemní vedení 22kV s okruhováním na“; 

b) se zrušují body (127), (135), (136), (137), (138), (140), (148), (150), (153), (154), (155), 
(158), (159), (162), (163) 

c) v bodu (134) se znění: 

„Zásobování elektrickou energií plochy Z13 je navrženo z nového rozvodu 1kV, 
napojeného na novou TS 400kVA v území Z13, smyčkově napojenou na TS 20 a TS 
v území Z17 a TS 30. Územní plán navrhuje okruhování a využití rezerv stávajícího 
rozvodu 1kV, přesné místo napojení, vhodné skříně, určí v dalších stupních projektová 
dokumentace.“ 

nahrazuje zněním: 

„Zásobování elektrickou energií ploch Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, 
Z19B je navrženo podzemními NN přípojkami ze stávající trafostanice VN v ul. Čsl. 
armády, stávající z trafostanice v ul. Litoměřická a nové trafostanice 400kV na křížení ul. 
Sídliště Za Chlumem a v ul. Litoměřická. V případě potřeby bude realizována další 
trafostanice v ploše Z13A.“ 

d) v bodu (139) se znění 

„Zásobování elektrickou energií plochy Z20 je navrženo částečně z rezervy stávajícího 
rozvodu 1kV (přesná místa napojení, konkrétní skříně, určí v dalších stupních projektová 
dokumentace), případně smyčkovým napojením ze stávající trafostanice TS 56, 2x630 
kVA.“ 

nahrazuje zněním: 

„Zásobování elektrickou energií ploch Z20A, Z20B, Z20C a Z20D je navrženo napojením 
na stávající kabelové vedení VN v ul. Litoměřická. V případě potřeby bude realizována 
nová distribuční trafostanice.“ 

e) za bod (164) se vkládá bod (164a) ve znění 

„Zásobování elektrickou energií plochy P14 je navrženo z rezervy stávajícího rozvodu 
1kV (přesné místo, skříň určí v dalších stupních projektová dokumentace), popřípadě 
smyčkovým napojením z TS 18 – 2x400kVA, nebo TS 43 – 400kVA jihovýchodně a 
jihozápadně od této plochy.“ 

f) za bod (168) se vkládají body (168a), (168b), (168c) ve znění: 

„(168a) Zásobování elektrickou energií plochy P44 je navrženo z rezervy stávajícího 
rozvodu 1kV. Přesné místo napojení, skříň, určí v dalších stupních projektová 
dokumentace. 

(168b) Zásobování elektrickou energií plochy P47 je navrženo napojením na VN vedení 
novou přípojkou v ul. Kyselská . 

(168c) Zásobování elektrickou energií ostatních ploch změn bude řešeno napojením 
přípojkami do stávající energetické sítě. Přesné místo napojení, skříň, určí v dalších 
stupních projektová dokumentace.“ 

D.2.4. Telekomunikace, spoje 

(D39) Nové plochy změn budou napojeny na stávající komunikační zařízení. Rozvod bude ukončen 
v novém traťovém či účastnickém rozvaděči v návaznosti na vnitřní rozvody řešeného objektu 
či stavby. 

(D40) Napojovací místo řešeného území určí vždy dle konkrétního rozsahu, technických podmínek a 
doby realizace provozovatel sítě. 
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(D41) V textové části ÚP: 

a) v bodu (170) se slovo „Telefonicy“ nahrazuje slovy „provozovatele sítě“; 

b) v bodu (171) se slova „Telefonica O2 a.s.“ nahrazuje slovy „provozovatel sítě“. 

D.2.5. Zásobování vodou 

(D42) Změnou č. 1 ÚP se mění způsob napojení plochy Z02, navržená přípojka se vypouští. 

(D43) Změnou č. 1 ÚP je navrženo zásobování vodou pro vymezené plochy změn následovně: 

a) Plocha P47 bude napojena na vodovodní řad a rozvod Bílinské kyselky novými 
přípojkami v ul. Kyselská. 

b) Plochy Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B budou napojeny na 
stávající vodovodní řady v Litoměřické ulici a v severní části ul. Sídliště Za Chlumem. 

c) Plochy Z20A, Z20B, Z20C a Z20D budou zásobovány z místního vodovodního řadu 
DN LT 200.  

d) Ostatní vymezené plochy změn budou napojeny přípojkami do stávající vodovodní sítě.  

(D44) Přesné místo napojení ploch změn bude určeno podrobnější projektovou dokumentací.  

(D45) V textové části ÚP: 

a) před bod (173) se vkládá bod (172a) ve znění: 

„Zásobování vodou bude realizováno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Ústeckého kraje.“ 

b) v bodu (179) se slova „budovaný pro území Z02“ nahrazují slovy „v lokalitě Na Výsluní“; 

zrušují se body (181), (189), (190), (191), (192), (194), (202), (204), (207), (208), (211), 
(212), (215), (216), (218); 

c) v bodu (188) se znění 

„Zásobování vodou plochy Z13 je navrženo nově navrhovaným vodovodním řadem 
DN  100.“ 

nahrazuje zněním: 

„Zásobování ploch Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B je navrženo 
napojením na stávající vodovodní řady v Litoměřické ulici a v severní části ul. Sídliště Za 
Chlumem.“ 

d) v bodu (193) se znění: 

„Zásobování vodou plochy Z20 je navrženo napojením na stávající vodovodní řad DN 200. 
Alternativou je napojení vodovodního rozvodu DN 100 na sídlištní vodovodní rozvod.“  

nahrazuje zněním: 

„Zásobování vodou ploch Z20A, Z20B, Z20C a Z20D je navrženo z místního vodovodního 
řadu DN LT 200.“ 

e) za bod (218) se vkládá bod (218a) ve znění:  

„Zásobování vodou plochy P14 je navrženo přípojkami DN 50 na vodovodní řady v této 
ploše.“ 

f) za bod (222) se vkládají body (222a), (222b), (222c) ve znění: 

„(222a) Zásobování vodou plochy P44 je navrženo přípojkami DN 40, 50 napojením na 
stávající vodovodní řad. 
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(222b) Zásobování vodou plochy P47 je navrženo napojením na vodovodní řad a rozvod 
Bílinské kyselky novými přípojkami v ul. Kyselská. 

(222c) Zásobování vodou ostatních ploch změn bude řešeno napojením přípojkami do 
stávající vodovodní sítě.“ 

D.2.6. Kanalizace 

(D46) Změnou č. 1 ÚP se mění způsob napojení plochy Z02, navržená přípojka se vypouští. 

(D47) Změnou č. 1 ÚP je navrženo odkanalizování vymezených ploch změn následovně: 

a) Plocha P47 bude napojena do stávající jednotné kanalizační soustavy novou přípojkou 
v ul. Kyselská. 

b) Plochy Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B budou napojeny na 
stávající kanalizační stoku v ul. Čsl. armády a na stávající kanalizační stoku podél 
Litoměřické ulice novou přípojkou v ose komunikace. 

c) Plochy Z20A, Z20B, Z20C a Z20D budou napojeny do stávající kanalizační stoky v ul. 
Litoměřická.  

d) Ostatní vymezené plochy změn budou napojeny přípojkami do stávající stokové sítě. 

(D48) Přesné místo napojení ploch změn bude určeno podrobnější projektovou dokumentací.  

(D49) Dešťové vody z jednotlivých ploch změn budou zachycovány a likvidovány přednostně přímo 
na pozemcích jednotlivých nemovitostí, případně budou odvedeny do nejbližší retenční plochy. 
V případě nemožnosti zachycení a vsaku vody v ploše P14 bude likvidace dešťových vod nebo 
jejich části řešena svedením do zatrubněného úseku. 

(D50) V textové části ÚP: 

a) před bod (225) se vkládá bod (224a) ve znění: 

„Rozvoj kanalizačního systému bude realizován v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Ústeckého kraje.“ 

b) v bodu (227) se slova „nově navrženou kanalizací DN300 svedenou“ zrušují; 

c) se zrušují body (230), (238), (239), (240), (241), (243), (251), (253), (255), (257), (258), 
(261), (262), (265), (266); 

d) v bodu (237) se znění: 

„Plocha Z13 bude odkanalizována jednak stávající kanalizací DN 600  ulice 
Československé armády, jednak do nové kanalizace DN 300 v území Z13. Dešťové vody 
budou odvedeny povrchovým odtokem, popřípadě likvidovány na pozemku, či omezeným 
odtokem do jednotné kanalizace po navržené retenci ve smyslu základní koncepce o 
nakládání s dešťovými vodami stanovené tímto ÚP.“  

nahrazuje zněním: 

„Plochy Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B budou odkanalizovány 
do stávající kanalizační stoky v ul. Čsl. armády a do stávající kanalizační stoky podél 
Litoměřické ulice novou přípojkou v ose komunikace.“ 

e) v bodu (242) se znění: 

„Plocha Z20 bude odkanalizována průchodem DN 300 prolukou ve stávající zástavbě do 
přilehlé stávající kanalizace DN 500 v Litoměřické ulici. Alternativou je odkanalizování 
zpětným čerpáním  výtlačným řadem DN 80 do kanalizace DN 500, 400, sídliště a 
napojením vodovodního rozvodu DN 100 na sídlištní vodovodní rozvod. Dešťové vody 
budou odvedeny povrchovým odtokem, popřípadě likvidovány na pozemku, či omezeným 
odtokem do jednotné kanalizace  po navržené retenci ve smyslu základní koncepce o 
nakládání s dešťovými vodami stanovené tímto ÚP.“  
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nahrazuje zněním: 

„Plochy Z20A, Z20B, Z20C a Z20D budou odkanalizovány do stávající kanalizační stoky 
v ul. Litoměřická.“ 

f) za bod (267) se vkládá bod (267a) ve znění: 

„Plocha P14 bude odkanalizována domovními přípojkami DN 150, DN 200 do stávající 
kanalizace DN 800 vedené okrajem území. Odvedení dešťových vod bude řešeno 
vsakem na pozemku, v případě nemožnosti budou dešťové vody nebo jejich část 
svedeny do zatrubněného úseku oddělovače z kanalizace splaškové a svedením do 
Bíliny.“ 

g) za bod (271)se vkládají body (271a), (271b), (271c) ve znění: 

„(271a) Plocha P44 bude odkanalizována splaškovou přípojkou DN 150, DN 200 do 
stávající splaškové, resp. jednotné kanalizace, vedené po obvodu této plochy. Dešťové 
vody budou odvedeny povrchovým odtokem, popřípadě likvidovány na pozemku, či 
svedeny omezeným odtokem do jednotné kanalizace po navržené retenci ve smyslu 
základní koncepce o nakládání s dešťovými vodami stanovené tímto ÚP. 

(271b) Plocha P47 bude odkanalizována přípojkou do stávající jednotné kanalizační 
soustavy v ul. Kyselská. 

(271c) Ostatní vymezené plochy změn budou odkanalizovány přípojkami do stávající 
stokové sítě.“ 

D.2.7. Odpadové hospodářství 

(D51) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje záměr na vybudování sběrného dvora v plochách Z05 a P07. 

(D52) Pro umístění staveb a zařízení k nakládání s odpady je určena plocha Z74. 

(D53) V textové části ÚP: 

a) před bod (274) se vkládá bod (273a) ve znění: 

„Systém sběru a nakládání s odpady bude řešen v souladu s aktuálním Plánem 
odpadového hospodářství ČR a platnou Vyhláškou o systému nakládání s odpady na 
území města Bílina.“ 

b) v bodu (274) se slova „vymezují plochy Z05 a P07“ nahrazují slovy „vymezuje plocha 
Z74“. 

c) v bodu (275) se slova „plochách vymezených ve výroku“ nahrazují slovy „ploše vymezené 
v bodu“.  

D.3. Občanská vybavenost 
(D54) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce občanského vybavení. 

(D55) Vymezení ploch a zařízení občanského infrastruktury je zobrazeno v grafické části Změny č. 1 
ÚP - výkres I.2a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce.  

D.3.1. Veřejná správa 

(D56) Změnou č. 1 ÚP se nemění vymezení staveb a zařízení pro veřejnou správu a podmínky pro 
jejich umisťování. 

D.3.2. Komerční zařízení 

(D57) Změnou č. 1 ÚP se nemění vymezení staveb a zařízení pro komerční vybavení a podmínky 
pro jejich umisťování. 
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(D58) V textové části ÚP v bodu (279) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

D.3.3. Kulturní zařízení 

(D59) Změnou č. 1 ÚP se nemění vymezení staveb a zařízení pro kulturu a podmínky pro jejich 
umisťování. 

(D60) V textové části ÚP v bodu (282) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

D.3.4. Ubytování a stravování 

(D61) Změnou č. 1 ÚP se nemění vymezení staveb a zařízení ubytování a stravování a podmínky 
pro jejich umisťování. 

(D62) V textové části ÚP v bodu (285) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

D.3.5. Školství 

(D63) Změnou č. 1 ÚP se upravuje rozsah stabilizované plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura pro MŠ M. Švabinského a MŠ Antonína Sovy. 

(D64) Změnou č. 1 ÚP se stabilizovaná plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura bývalé 
MŠ Palackého vymezuje jako plocha bydlení v rodinných domech. 

(D65) Změnou č. 1 ÚP se nemění podmínky pro umisťování staveb a zařízení pro vzdělávání. 

(D66) V textové části ÚP v bodu (288) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“.  

D.3.6. Tělovýchova a sport 

(D67) Změnou č. 1 ÚP se mění rozsah plochy Z16. 

(D68) Změnou č. 1 ÚP se nevymezují nové plochy pro tělovýchovu a sport. 

(D69) Změnou č. 1 ÚP jsou stabilizovány plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení: 

a) dopravní hřiště v ul. Teplická,  

b) zařízení mysliveckého spolku MS Bořeň za nemocnicí, 

(D70) Změnou č. 1 ÚP se nemění podmínky pro umisťování staveb a zařízení pro tělovýchovu a 
sport. 

(D71) V textové části ÚP v bodu (291) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

D.3.7. Zdravotnictví 

(D72) Změnou č. 1 ÚP se nemění vymezení staveb a zařízení pro zdravotní péči a podmínky pro 
jejich umisťování. 

(D73) V textové části ÚP v bodu (294) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

D.3.8. Sociální péče 

(D74) Změnou č. 1 ÚP se upravuje rozsah stabilizované plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura pro areál domu s pečovatelskou službou a domu dětí v ul. Havířská. 

(D75) Změnou č. 1 ÚP se nemění podmínky pro umisťování staveb a zařízení pro sociální péči. 

(D76) V textové části ÚP v bodu (297) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 
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D.3.9. Lázeňství 

(D77) Změnou č. 1 ÚP se upravuje rozsah stabilizované plochy občanského vybavení - se 
specifickým využitím pro lázeňský areál Kyselka.  

(D78) Změnou č. 1 ÚP se nemění podmínky pro umisťování staveb a zařízení pro lázeňství. 

D.3.10. Hřbitovy 

(D79) Změnou č. 1 ÚP je navrženo rozšíření hřbitova v ploše P08.  

(D80) Změnou č. 1 ÚP se nemění podmínky pro umisťování staveb a zařízení pro pohřbívání. 

(D81) V textové části ÚP v bodu (301) se slova „nevymezují nové specifické plochy“ nahrazují slovy 
„vymezuje plocha P08“. 

D.3.11. Vězeňství 

(D82) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje možnost umístění stavby pro vězeňství v ploše P02.  

(D83) V textové části ÚP se zrušuje bod (303).  

D.3.12. Obrana státu 

(D84) Změnou č. 1 ÚP se nemění vymezení staveb a zařízení pro obranu státu a podmínky pro jejich 
umisťování. 

(D85) V textové části ÚP se v bodu (305) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

D.4. Veřejná prostranství 

(D86) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce veřejných prostranství. 

(D87) Změnou č. 1 ÚP jsou stabilizovány úseky navržených komunikací v plochách P29, P37 a části 
Z59. 

(D88) Změnou č. 1 ÚP je upřesněno vedení místní, resp. obslužné komunikace v ploše Z60. 

(D89) Změnou č. 1 ÚP je navrženo doplnění sítě veřejných prostranství o nové komunikace ke 
zlepšení dostupnosti a prostupnosti území v plochách Z71, Z73 a P40.  

(D90) Podmínky pro umisťování veřejných prostranství se Změnou č. 1 ÚP nemění. 

(D91) V textové části ÚP: 

a) v bodu (308)  se slova „P29 a P37“ zrušují a na konec textu se vkládají slova „Z71, 
Z73 a P40“;  

b) v bodu (311) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“; 

c) v bodu (312) se slovo „či“ nahrazuje slovem „a“. 

(D92) Vymezení ploch veřejných prostranství je zobrazeno v grafické části Změny č. 1 ÚP - výkres 
I.2a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce.  
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN 
V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY 
V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH 
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN,  APOD.  

(E01) V textové části v názvu kapitoly E: 

a) za slova „včetně vymezení ploch“ se vkládájí slova „s rozdílným způsobem využití, ploch 
změn v krajině“;  

b) slova „změny v“ se zrušují; 

c) slova „územní systém“ se nahrazují slovy „územního systému“; 

d) slovo „prostupnost“ se nahrazuje slovem „prostupnosti“; 

e) slovo „protierozní“ se nahrazuje slovem „protierozních“; 

f) slovo „ochrana“ se nahrazuje slovem „ochrany“ 

g) slovo „nerostů“ se nahrazuje slovy „ložisek nerostných surovin“; 

h) slovo „aj.“ se nahrazuje slovem „apod.“ 

E.1. Koncepce uspořádání krajiny 

(E02) Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce uspořádání krajiny.    

(E03) V textové části ÚP v bodu (313) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

E.2. Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití 

(E04) Změnou č. 1 ÚP se vymezují tyto plochy změn v krajině. 

označení 
plochy 

dílčí změna katastrální území kód a specifikace využití plocha 
(ha) 

N06 Z1/013 Bílina NP - plocha přírodní 2,031 

N57 Z1/087 Jenišův Újezd NT – plocha těžby nerostů 5,314 

(E05) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení ploch změn v krajině následovně: 

a) Z1/001: plocha specifická - rekultivace (X), na pozemcích p.p.č. 139/1, 444 (část), 139/55, 
k.ú. Břežánky a p.p.č. 201/23, 201/99, k.ú. Chudeřice u Bíliny, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha výroby a skladování - se specifickým využitím (VX). 

b) Z1/005:  

b.1) plocha přírodní (NP) N36 se zrušuje, vymezuje se jako stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury - silniční (DS) a začleňuje se do plochy územní rezervy - 
plocha přírodní (NP) R18; 
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b.2) plocha přírodní (NP) N37 se zrušuje, vymezuje se jako stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury - silniční (DS) a začleňuje se do plochy územní rezervy - 
plocha přírodní (NP) R18; 

c) Z1/006: část plochy přírodní (NP) N38 se zrušuje a začleňuje do zastavitelné plochy 
výroby a skladování - lehký průmysl (VL) Z09. 

d) Z1/007: 

d.1) plocha přírodní (NP) N35 se zrušuje a vymezuje jako stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury - silniční (DS) a začleňuje se do plochy územní rezervy - 
plocha přírodní (NP) R17; 

d.2) plocha přírodní (NP) N34 se zrušuje a vymezuje jako stabilizovaná plocha 
dopravní infrastruktury - silniční (DS) a začleňuje se do plochy územní rezervy - 
plocha přírodní (NP) R17; 

e) Z01/035:  

e.1) část plochy lesní - se specifickým využitím (NLx) N13 na pozemku p.p.č. 2854, k.ú. 
Bílina, se vymezuje jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské (BI); 

e.2) výměry plochy N13 se mění na 16,243 ha. 

f) Z1/063: 

f.1)   plocha vodní a vodohospodářská (W) N43 se rozšiřuje o pozemky, resp. části 
pozemků p.p.č. 622/1, 622/13, 687/2, 404/1, 404/2, 403/2, 404/5, 407/22, 684/1, 
686/2, 685/2, 685/5, 685/6, 686/1, 686/2, 3191, 3189, 3192, 3187, 685/1, 694, 
686/4, 687/3, 750, 752, 687/4, 768, 690, 691, k.ú. Bílina; 

f.2)   část plochy N43 na pozemcích p.p.č. 3190, 3190, 750, k.ú. Bílina, se vymezuje 
jako stabilizovaná plocha vodní a vodohospodářská (W); 

f.3)   část plochy N43 na části pozemků p.p.č. 683/2, 684/1, 684/2, 403/1, 407/2, 404/4, 
685/5, 685/1, 685/2, 766/7, 689, 691, 694, k.ú. Bílina, se vymezuje jako 
stabilizovaná plocha přírodní (NP); 

f.4)   část plochy N43 na částech pozemků p.p.č.3187, 3188, 3189, k.ú. Bílina, se 
vymezuje jako stabilizovaná plocha zemědělská (NZ); 

f.5)   výměra plochy N43 se mění na 4,451 ha. 

(E06) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení ploch v krajině následovně: 

a) Z1/083: mění se způsob využití ploch specifických - rekultivace na lomu Bílina, k.ú. Bílina, 
Břešťany, Břežánky, Chudeřice u Bíliny, Jenišův Újezd, v rozsahu dle grafické části 
Změny č. 1 ÚP. 

b) Z1/084:  

b.1) mění se způsob využití ploch specifických - rekultivace na Radovesické výsypce a 
výsypce Jirásek, k.ú. Bílina, Chudeřice u Bíliny, v rozsahu dle grafické části 
Změny č. 1 ÚP; 

b.2) část plochy vodní a vodohospodářská (W) N38 se vymezuje jako stabilizovaná 
plocha specifická - rekultivace lesní; 

b.3) plochy vodní a vodohospodářské (W) N39, N40, N41 a N42 se vymezují jako 
stabilizované plochy specifické - rekultivace hydrická. 

(E07) Vymezení ploch v krajině je zobrazeno v grafické části Změny č. 1 ÚP - výkres I.2a - Hlavní 
výkres - urbanistická koncepce. 

(E08) V textové části ÚP: 
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a) v názvu kapitoly E.2. se zrušuje slovo „krajinných“ a za slovo „ploch“ se vkládají slova „v 
krajině“; 

b) v bodu (314): 

b.1) se vkládá bod e) ve znění „plochy těžby nerostů (NT)“; 

b.2) původní bod e) se mění na bod f). 

c) v bodu (315): 

c.1)   se zrušuje slovo „krajinných“ a za slovo „ploch“ se vkládají slova „v krajině“;  

c.2)   v tabulce ploch se vkládají řádky ve znění:  

„N 06 Bílina NP  - plocha přírodní 2,031 

N 57 Jenišův Újezd NT – plocha těžby nerostů 5,314“ 

c.3)   v tabulce ploch se zrušují plochy N34, N35, N36, N37, N38, N39, N40, N41, N42, 
v rozsahu celých řádků; 

c.4)   v tabulce ploch se mění výměra plochy N13 na 16,242 ha a plochy N43 na 
4,451 ha; 

c.5)   v tabulce ploch se mění celková výměra ploch z 26,459 ha na 28,848 ha;  

d) v bodu (316) se zrušuje slovo „krajinných“ a za slovo „ploch“ se vkládají slova „v krajině“. 

E.2.1. Plochy zemědělské  

(E09) V textové části ÚP v bodu (319) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

E.2.2. Plochy lesní 

(E10) V textové části ÚP v bodu (323) se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

E.2.3. Plochy vodní a vodohospodářské  

(E11) V textové části ÚP v bodu (326)  se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

E.2.4. Plochy přírodní 

(E12) V textové části ÚP v bodu (330)  se slovo „regulativech“ nahrazuje slovem „podmínkách“. 

(E13) Za kapitolu E.2.4. se vkládá kapitola „E.2.5. Plochy těžby nerostů“ ve znění: 

(330a) Vymezuje se nová plocha těžby nerostů N 57.  

(330b) Plochy těžby nerostů se vymezují jako nezastavitelné, s výjimkou stanovenou 
v  podmínkách využití území v kap. F – Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.“ 

E.2.5 Obecné podmínky pro změny ve využití krajiny 

(E14) Stanovují se podmínky pro změny ve využití krajiny v souladu s aktualizovaným Plánem 
rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina.  

(E15) Upřesňují se podmínky pro umisťování staveb v nezastavěném území dle §18, odst. 5 
stavebního zákona. 

(E16) V textové části ÚP: 

a) číslo kapitoly se mění na „E.2.6.“ 

b) v bodu (331) se slova „dokumentem Souhrnný plán sanace a rekultivace území 
dotčeného těžbou lomu Bílina pro postup do územně ekologických limitů podle 
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usnesení vlády č. 1176/2008 (R-Princip, s.r.o.)“ nahrazují slovy „Plánem rekultivace 
území dotčeného těžbou Dolů Bílina“.  

c) za bod (332) se vkládá bod (332a) ve znění:  

„V nezastavěném území jsou stavby dle § 18 odst. 5) stavebního zákona přípustné 
pouze v rozsahu stanoveném v podmínkách pro využití ploch v kapitole F.  Ostatní 
stavby dle § 18, odst. 5) stavebního zákona jsou vyloučeny.“ 

E.3. Územní systém ekologické stability 

(E17) Vymezení územního systému ekologické stability je zobrazeno v grafické části Změny č. 1 ÚP 
- výkres I.2a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce. 

E.3.1. Regionální biocentra a biokoridory  

(E18) Změnou č. 1 ÚP (dílčí změnou Z1/078) se zrušuje vymezení RBC 1364 a RBK 584. 

(E19) V textové části ÚP, v bodu (333) se v tabulce skladebných prvků ÚSES zrušují RBC1364 a 
RBK584, v rozsahu celých řádků.  

E.3.2. Lokální biocentra a biokoridory  

(E20) Změnou č. 1 ÚP se vymezují tyto skladebné prvky územního systému ekologické stability na 
na lokální úrovni:  

dílčí změna označení katastrální území plocha (ha)  stav / návrh 

Z1/079 LBK 2139 Jenišův Újezd, Břešťany, Břežánky 2,529 návrh 

Z1/088 LBK 39 Jenišův Újezd 0,371 návrh 

(E21) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení lokálního ÚSES následovně:   

a) Z1/080: LBK 2165 se vymezuje na pozemcích p.p.č. 252/31, 252/1, 333, 211, 139/60, 
372/5, 139/1, k.ú. Břežánky a p.p.č. 2372/1, 2372/113, k.ú. Bílina; 

b) Z1/081: LBC 1459 se vymezuje na pozemcích p.p.č. 139/65, 139/67, 139/66, 139/68, 
139/69, 139/1, 139/59, 139/44, 139/43, 139/57, k.ú. Břežánky; 

c) Z1/082: LBC 1142/1 se redukuje o pozemky p.p.č. 2901, 2903/1, 2903/8, 2896/2, 2904/1, 
2906/1, 2904/4, 2907/4, 2907/1, k.ú. Bílina. 

(E22) V textové části ÚP: 

a) před bod (334) se vkládá název podkapitoly „E.3.2. Lokální biocentra a biokoridory“; 

b) do tabulky skladebných prvků ÚSES se vkládají:  

b.1) LBK2139, k.ú. Jenišův Újezd, Břešťany, Břežánky, o výměře 2,529 ha, návrh; 

b.2) LBK39, k.ú. Jenišův Újezd, o výměře 0,371 ha, návrh. 

c) v tabulce skladebných prvků ÚSES se mění výměra biokoridorů a biocenter: 

c.1)   LBK 2165 na 6,566 ha; 

c.2)   LBC 1142/1 na 10,419 ha; 

c.3)   LBC 1459 na 20,459 ha; 

d) v tabulce skladebných prvků ÚSES se ve výčtu k.ú. u LC1459 zrušují slova „Chudeřice u 
Bíliny“.  
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E.4. Prostupnost krajiny 

(E23) Změnou č. 1 ÚP je navrženo zlepšení prostupnosti krajiny prostřednictvím nové stezky pro 
pěší a cyklisty přes Radovesickou výsypku v ploše Z68. 

E.5. Protierozní opatření 

(E24) Změnou č. 1 ÚP se nemění podmínky pro zajištění protierozní ochrany území.  

E.6. Ochrana před povodněmi 

(E25) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje návrh protipovodňových opatření na Radovesické výsypce a 
výsypce Jirásek v plochách N38, N39, N40, N41, N42. 

(E26) Změnou č. 1 ÚP se mění rozsah navrženého protipovodňového opatření v Žižkově údolí 
v ploše N43. 

(E27) V textové části ÚP , v bodu (345): 

a) slovo „navrhují“ se nahrazuje slovem „navrhuje“; 

b) slova „tato protipovodňová opatření:“ se zrušuje; 

c) odrážka a) ve znění „2 vodní nádrže a odvodňovací příkop v prostoru Radovesické 
výsypky“ se zrušuje; 

d) označení odrážky b) se zrušuje; 

e) za slovo „údolí“ se vkládají slova „(N43)“. 

E.7. Rekreační využívání krajiny 

(E28) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje záměr rekreačního využití území v plochách územní rezervy R07 a 
R10. 

(E29) V textové části ÚP se zrušuje bod (350). 

E.8. Dobývání nerostů 

(E30) Změnou č. 1 se nemění podmínky pro dobývání nerostů.  

(E31) Změnou č. 1 se vymezuje plocha těžby nerostů N57. 

(E32) V textové části ÚP v bodu (351): 

a) v odrážce d) se za slovo „Most“ doplňují slova „Velkolom M. Gorkij“; 

b) v odrážce f) se číslo „3227400“ nahrazuje číslem „3227401“; 

c) odrážky g), h) se zrušují; 

d) v odrážce i) se na konec textu vkládají slova „1596 Bílina 2 (hnědé uhlí);“ 

e) v odrážce j) se zrušují slova „1596 Bílina 2 (hnědé uhlí);“ 

f) původní odrážky i), j) se nově označují jako g), h); 
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

(F01) Změnou č. 1 ÚP se stanovují charakteristiky využití:  

a) Hlavním využitím se pro účely územního plánu rozumí stavby a činnosti určující 
charakter plochy s rozdílným způsobem využití. 

b) Přípustným využitím se pro účely územního plánu rozumí stavby a činnosti, které 
v nezbytném rozsahu doplňují hlavní využití.    

c) Podmíněně přípustným využitím se pro účely územního plánu rozumí stavby a činnosti, 
které v nezbytném rozsahu doplňují hlavní využití a splňují specifickou podmínku 
přípustnosti. 

(F02) Změnou č. 1 ÚP se stanovují pojmy využití:  

a) areál - oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití, 
zahrnující rovněž plochy zeleně, manipulační plochy, plochy pro parkování a odstavování 
vozidel uživatelů areálu apod., 

b) drobná výroba - zakázková nebo malosériová výroba či výrobní služba obyvatelstvu, 
vyžadující samostatnou stavbu nebo soubor staveb (areál), bez nároků na pravidelnou 
obsluhu těžkou nákladní dopravou nad 6 t (např. montáž spotřebního průmyslového 
zboží, nábytku, výroba bytových doplňků, pekárna, výroba bytových doplňků, 
zámečnictví, truhlářství, sklenářství, apod.), 

c) drobný krajinný prvek -  plocha či objekt převáženě přírodního charakteru zvyšující 
ekologickou stabilitu, biologickou rozmanitost a estetikou kvalitu krajiny, zlepšující vodní 
režim krajiny a zajišťující protierozní ochranu krajiny; příkladem jsou remízky, vegetační 
doprovody cest, solitérní stromy, zatravněné meze, travní pásy, malé vodní plochy 
přírodního charakteru, mokřady a plochy ladem ponechané půdy s vegetací převážně 
přírodního charakteru,  

d) koeficient zeleně na rostlém terénu - minimální poměr výměry plochy vegetačních 
úprav na rostlém terénu k celkové výměře plochy dotčené záměrem, tedy pozemku či 
souboru pozemků v areálu, na nichž je umisťována či povolována stavba,  

e) lázeňství - souhrn aktivit, specifické infrastruktury a lidských zdrojů v oblasti poznání a 
praxe zaměřený na znalost přírodních léčivých zdrojů (balneologie) a realizaci technik a 
procedur pro léčení různých somatických, psychosomatických i psychologických 
problémů (balneoterapie). Souhrnným cílem lázeňství je prevence a léčení lidských 
chorob, regenerace sil a relaxace. 

f) lehká výroba - druh výroby s nižšími energetickými nároky a menšími ekologickými 
dopady než těžká výroba (např. lehká strojírenská výroba, automobilový průmysl, textilní 
průmysl, obuvnictví, nábytkářství, elektroniky, papírenství a polygrafie, potravinářství a 
obdobné) včetně nezbytného zázemí (kanceláře, sklady, péče o zaměstnance), pro 
kterou je nezbytné zajistit dopravní obsluhu těžkou nákladní dopravou (nad 6 t). Zpravidla 
se jedná o průmyslovou výrobu, orientovanou na koncového spotřebitele. 

g) malovýroba - výroba malého rozsahu s nižší kapacitou výroby, využívající tradiční 
postupy a zacílená na specifický okruh spotřebitelů; zpravidla má rukodělný / řemeslný 
charakter, 

h) míra zastavění - maximální procentní podíl zastavěné plochy nadzemními stavbami 
k celkové ploše pozemku, resp. vymezené plochy či zóny; do zastavěné plochy se 
nepočítají zpevněné komunikační a manipulační plochy, 
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i) nerušivá výroba – výrobní aktivita, které nenarušuje negativně své okolí, neomezuje 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad přípustnou míru životní 
prostředí okolního území a to stavebním řešením a technologií nezbytnými pro provádění 
výrobní aktivity, vlastním provozem i obsluhou, zejména dopravní, 

j) nevýrobní služby - činnosti, určené k uspokojování potřeb lidí; mohou být věcné 
(obnovující nebo zlepšující spotřební předměty, např. oprava automobilu, instalatérské 
práce, apod.), nebo osobní (působící přímo na lidi, např. zdravotní služby, kadeřnictví, 
peněžní služby, pojišťovnictví, apod), 

k) nezbytná dopravní infrastruktura - místní a účelové komunikace a pěší a cyklistické 
stezky sloužící výhradně pro napojení a vnitřní obsluhu vymezené plochy s rozdílným 
způsobem využití nebo jejích částí, nezbytná odstavná stání pro parkování obyvatel nebo 
uživatelů plochy; 

l) nezbytná technická infrastruktura - sítě a zařízení technické infrastruktury sloužící 
výhradně pro napojení a vnitřní obsluhu vymezené plochy s rozdílným způsobem využití 
nebo jejích částí, 

m) občanské vybavení - stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a 
výchovu, sociální péči, zdravotní služby, kulturu a církev, veřejnou správu a 
administrativu, vědu a výzkum, ochranu obyvatelstva, tělovýchovu a sport, lázeňství, 
pohřebnictví, ubytování a stravování nebo maloobchod / velkoobchod, 

n) občanské vybavení místního významu - občanské vybavení, které svým významem 
nepřesahuje hranice obce, resp. města Bílina, a jehož využití je určeno k uspokojení 
obyvatel určité části města nebo města Bílina jako celku, 

o) občanské vybavení nadmístního významu - občanské vybavení, které svým 
významem přesahuje hranice obce, resp. města Bílina, a jehož využití je určeno k pokrytí 
potřeb obyvatel širšího spádového území, 

p) ochranná a izolační zeleň - plocha účelově založené zeleně (zpravidla stromové či 
keřové vegetace) určená ke snížení negativních vlivů různých provozů a zařízení, 
případně k vytvoření ochranné clony - psychologické, hygienické, vizuální, protihlukové 
nebo oddělující vzájemně kolizní plochy s rozdílným způsobem využití. Ochranná a 
izolační zeleň nemá produkční ani rekreační funkci, je nicméně nedílnou součástí 
systému sídelní zeleně města a přispívá k ekologické stabilitě území, 

q) podkroví - přístupný ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 
nalézající se zpravidla v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10° tj. cca 
17,6%) a určený k účelovému využití, 

r) přidružená výroba - doplňující výroba k výrobě hlavní, s hlavní výrobou svým 
charakterem přímo nesouvisí, avšak navazuje na ni a využívá výrobní prostředky, 
kapacity nebo suroviny výroby hlavní. Často souvisí se sezónním provozem či časově 
proměnlivou poptávkou, 

s) rostlý terén - plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou 
stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace a vsak srážkových vod,  

t) řemeslná výroba - zakázková výroba či výrobní služba obyvatelstvu, která zpravidla 
vyžaduje samostatnou stavbu nebo stavebně oddělený prostor, v některých případech ji 
lze integrovat do objektů bydlení; neomezuje užívání staveb v jejich okolí a nezhoršuje 
nad přípustnou míru hygienické limity zejména v oblasti hluku, ovzduší, vibrací a 
ionizujícího záření; při posuzování vlivu činnosti na okolí se zvažuje stavební řešení a 
technologie, vlastní provoz i obsluha, zejména dopravní (např. kadeřnictví a další 
estetické služby, krejčovství, opravna oděvů a obuvi, čistírna oděvů, opravna elektroniky, 
opravna domácích spotřebičů, kancelářského vybavení, prádelna a čistírna oděvů, 
opravny jízdních kol a zahradní techniky apod.), 

u) společenská a zábavní centra - stavby a zařízení určená pro hromadné kulturní, 
společenské, volnočasové či relaxační aktivity, doplňující součástí mohou být i zařízení 
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pro stravování uživatelů plochy, související maloobchodní prodej a další související 
služby, 

v) těžká výroba - technologicky a energeticky náročný druh výroby (např. chemická, 
hutnická nebo těžba nerostných surovin) včetně nezbytného zázemí (kanceláře, sklady, 
péče o zaměstnance, související výroba a služby), která vyžaduje dopravní obsluhu 
těžkou nákladní dopravou (nad 6 t) popř. železniční dopravou. Zpravidla se jedná o 
průmyslovou výrobu, která neprodukuje výrobky určené pro přímou spotřebu 
obyvatelstva, nýbrž meziprodukty k dalšímu zpracování, 

w) uliční hrana - hranice oddělující veřejné prostranství (zpravidla ulici) a pozemek, na 
němž je či má být umístěna stavba, 

x) ustupující podlaží - podlaží nad posledním plnohodnotným (nadzemním) podlažím nebo 
jiným ustupujícím podlažím, jehož obvodové stěny ustupují alespoň od jedné hrany 
převažující roviny vnější obvodové stěny budovy, 

y) uživatelé plochy - osoby, které v dané ploše pracují a / nebo provozují svou 
podnikatelskou činnost a / nebo legálně využívají zařízení občanské vybavenosti a další 
zařízení v dané ploše, 

z) velkoplošný maloprodej - prodej širokého sortimentu spotřebního zboží, zpravidla 
menšího objemu, realizovaný na rozsáhlé ploše pod jednou střechou (např. obchodní 
domy, nákupní střediska, hypermarkety, hobbymarkety apod.). Zboží je prodáváno přímo 
konečnému spotřebiteli, tedy za účelem použití a spotřeby kupujícím, nikoliv k jeho 
dalšímu prodeji, 

aa) venkovský charakter - charakter nesouvisle urbanizovaného území s nízkou mírou 
zastavění a s minimální úrovní občanského a technického vybavení (nižší intenzita 
zastavění pozemků, formy individuálního bydlení nebo rekreace, doplněné o zařízení 
lokálního významu); území venkovského charakteru představuje svébytné sídlo zčásti 
zajišťující obytné zázemí města, se zachováním tradičního fungování sídla (vyšší míra 
zemědělského hospodaření, řemeslné výroby apod.). 

bb) výrobní služby - činnosti, jejichž cílem je výroba zboží (např. výroba oděvů, nábytku, 
apod.); jsou poskytovány výrobní sférou (zemědělství, lesnictví, průmysl a stavebnictví, 
obchod), 

cc) výstavní areál - zpravidla uzavřený soubor pozemků, staveb a zařízení, určený k 
pravidelnému pořádání veletrhů a výstav. Kromě primární výstavní a obchodní funkce má 
výstavní areál také nezanedbatelnou funkci kulturní a společenskou, obvykle se jedná o 
jedno z místních kulturních a společenských center ve městě. 

(F03) Změnou č. 1 ÚP se stanovují typy urbanistických struktur:  

a) Kompaktní strukturou (K) se rozumí urbanistická struktura s těmito charakteristikami:  

a.1) struktura je tvořena řadami či bloky domů zpravidla na soukromých pozemcích,  

a.2) jednotlivé domy na sebe navazují a vytvářejí prostorově a vizuálně souvislou 
hranu,  

a.3) jednotlivé stavby jsou umístěny buď na uliční hraně, nebo v jednotném odstupu od 
ní; v druhém případě jsou na uliční hraně umístěna oplocení pozemků nebo 
ohraničení předzahrádek,  

a.4) domy jsou vstupními částmi a parterem orientovány převážně do ulice nebo jiného 
veřejného prostranství, které vymezují. 
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zdroj: mapy.cz 

b) Rozvolněnou strukturou zarovnanou (RZ) se rozumí urbanistická struktura s těmito 
charakteristikami: 

b.1) struktura je tvořena zástavbou samostatně stojících domů zpravidla na 
soukromých, oplocených pozemcích, 

b.2) jednotlivé stavby na sebe přímo nenavazují a vytváří prostorově a vizuálně 
nesouvislou, avšak ve vztahu k veřejnému prostranství zarovnanou, hranu,  

b.3) jednotlivé stavby jsou umístěny v jednotném odstupu od uliční hrany, na které je 
buď oplocení pozemků, nebo ohraničení předzahrádek; výjimečně jsou na uliční 
hraně umístěny domy. 

 
zdroj: mapy.cz 

c) Rozvolněnou strukturou nezarovnanou (RN) se rozumí urbanistická struktura s těmito 
charakteristikami: 

c.1)   struktura je tvořena zástavbou samostatně stojících domů na soukromých, 
zpravidla oplocených, pozemcích, 
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c.2)   zástavba vytváří vizuálně nesouvislou hranu,  

c.3)   jednotlivé stavby jsou umisťovány volně na pozemcích s většími vzájemnými 
odstupy a avšak zpravidla s jednotnou orientací vůči veřejnému prostranství, 

c.4)   umístění domu není definováno vůči uliční hraně, na které je většinou oplocení,. 

 
zdroj: mapy.cz 

d) Volnou strukturou (V) se rozumí urbanistická struktura s těmito charakteristikami: 

d.1) struktura je tvořena domy umístěnými volně ve veřejném prostranství, 

d.2) domy se nepodílí na vymezení veřejného prostranství.  

 
zdroj: mapy.cz 

e) Areálovou strukturou (A), se rozumí urbanistická struktura s těmito charakteristikami: 

e.1) strukturu tvoří areály, jejichž pozemky jsou ohraničeny po obvodu oplocením nebo 
některými stavbami,  

e.2) areály jsou zpravidla veřejně nepřístupné nebo omezeně přístupné, 

e.3) stavby jsou umístěny volně na pozemcích bez ohledu na vztah k uliční hraně, 

e.4) zástavba je utvářena provozními požadavky jednotlivých areálů bez dalších 
pravidel, 

e.5) zástavbou není definována uliční ani stavební čára.  
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zdroj: mapy.cz 

f) Strukturou parkových ploch se solitérními drobnými stavbami (D) se rozumí 
urbanistická struktura s těmito charakteristikami: 

f.1)   převažují volné otevřené plochy, např. parky, náměstí, návsi,   

f.2)   stavby strukturu pouze doplňují,  

f.3)   stavby jsou umístěny volně v prostoru.  

 
zdroj: mapy.cz 

(F04) Změnou č. 1 ÚP se stanovuje maximální výšková hladina:  

a) Maximální výškovou hladinou se rozumí rovina rovnoběžná s povrchem určující výšku 
staveb. Je určena: 

a.1) pro stavby pro bydlení a rekreaci maximálním počtem nadzemních podlaží, 
popř. s podkrovím, přičemž za nadzemní podlaží se považuje rovněž ustupující 
podlaží;  

a.2) pro stavby občanského vybavení, stavby pro výrobu a stavby pro dopravní 
infrastrukturu maximální výškou stavby v metrech měřenou od úrovně terénu v 
nejnižším bodě půdorysu stavby k nejvyššímu bodu konstrukce střechy, přičemž 
komíny, antény, hromosvody ev. další objekty technického zařízení budovy se pro 
tento účel nepovažují za konstrukci střechy. 
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b) Maximální výšková hladina se nevztahuje na zařízení technické infrastruktury a nezbytná 
technologická zařízení.  

c) Stanovenou maximální výškovou hladinu je nutno dodržet při změně výšky stávajících 
staveb a při realizaci nových staveb.  

d) Na území MPZ se maximální výšková hladina nestanovuje. 

(F05) Typ urbanistické struktury a maximální výšková hladina jsou vymezeny v grafické části Změny 
č. 1 ÚP - I.2b – Hlavní výkres – Prostorové uspořádání území.  

(F06) Změnou č. 1 ÚP se mění hlavní využití ploch s rozdílným způsobem využití takto:  

a) v plochách veřejných prostranství (PV) se využití „náměstí, ulice, veřejná zeleň, parky a 
další prostory přístupné pro omezení a sloužící pro pohyb a rekreaci obyvatel“ mění na 
„náměstí, ulice a další prostory přístupné bez omezení a sloužící pro pohyb a rekreaci 
obyvatel, včetně doprovodné zeleně a souvisejících staveb a zařízení“; 

b) v plochách smíšených výrobních (VS) se využití „malovýroba“ mění na „lehkou výrobou 
bez negativního vlivu na životní prostředí; 

c) v plochách zemědělských (NZ) se vypouští využití „zahrady, sady“; 

d) v plochách přírodních (NP) se vypouští podmínka „bez primárního hospodářského využití“. 

(F07) Změnou č. 1 ÚP se mění přípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití takto: 

a) v plochách Z02, Z19 a Z20 (BI) se vypouští možnost rodinné rekreace; 

b) pro plochy bydlení v bytových domech (BH) a v rodinných domech - městské a 
příměstské (BI) se mění podmínka pro umístění občanského vybavení nahrazením slova 
„v parteru“ slovem „veřejné“; 

c) v plochách bydlení v rodinných domech – venkovské (BV): 

c.1)  se upřesňuje  podmínka pro umístění zemědělské malovýroby nahrazením slova 
„přidružená k“ slovem „nerušící“; 

c.2)  doplňuje se možnost umístění nevýrobních služeb; 

d) v plochách veřejných prostranství (PV): 

d.1) se připouští cyklotrasy a cyklostezky, drobná architektura a mobiliář, vodní prvky 
(fontány, kašny apod.), dětská hřiště, pozemní garáže; 

d.2) v ploše P29 se vypouští možnost umístění parkovacího domu; 

e) v ploše Z33 (SM) se vypouští možnost umístění parkovacího domu; 

f) v plochách dopravní infrastruktury silniční (DS) se připouští cyklotrasy a cyklostezky; 

g) v plochách těžkého průmyslu a energetiky (VT), v plochách lehkého průmyslu (VL) a 
v plochách výroby a skladování se specifickým využitím (VX) se připouští fotovoltaická 
zařízení pro výrobu elektrické energie; 

h) v plochách smíšených výrobních (VS) se doplňuje možnost umístění staveb a zařízení 
pro odpadové hospodářství a podnikové administrativy; 

i) v plochách zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) se doplňuje možnost umístění 
venkovních sportovišť a polderů; 

j) v plochách vodních a vodohospodářských (W) se vypouští možnost umístění nezbytných 
liniových tras a ploch dopravní a technické infrastruktury; 

k) v plochách zemědělských (NZ):  

k.1)   se vypouští možnost umístění nezbytných pozemků, staveb a zařízení pro 
zemědělství, protierozních opatření, suchých polderů a prostorů pro primární 
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retenci v návaznosti na vodní plochy, nezbytných liniových tras a ploch technické 
a dopravní infrastruktury, cyklotras a cyklostezek; 

k.2)   se doplňuje možnost umístění pozemků zemědělské půdy dočasně neobdělávané, 
pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, související dopravní a 
technické infrastruktury a doprovodné vegetace podél cest. 

l) v plochách lesních (NL): 

l.1)   se vypouští možnost umístění nezbytných liniových tras a ploch dopravní a 
technické infrastruktury; 

l.2)   se doplňuje možnost umístění lesních školek a staveb a zařízení pro myslivost; 

m) v plochách lesních se specifickým využitím (NLx): 

m.1) se vypouští možnost umístění nezbytných liniových tras a ploch dopravní a 
technické infrastruktury a staveb umístitelných v nezastavěném území, které 
zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, nebo které povedou 
ke snížení ohrožení území před přírodními katastrofami, např. protipovodňová 
opatření; 

m.2) se doplňuje možnost umístění lesních školek a staveb a zařízení pro myslivost; 

n) v plochách přírodních (NP) se vypouští možnost umístění nezbytných liniových tras a 
ploch dopravní a technické infrastruktury. 

(F08) Změnou č. 1 ÚP se mění nepřípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití takto: 

a) u ploch bydlení (BH, BI, BV), ploch rekreace (RI, RZ) a ploch smíšených obytných (SC, 
SM, SR) se vylučuje umisťování mobilheimů; 

b) u všech ploch s rozdílným způsobem využití vypouští upřesnění, že je vyloučeno veškeré 
využití, které není stanoveno ve využití hlavním, přípustném, případně podmíněně 
přípustném. 

(F09) Změnou č. 1 ÚP se mění podmíněně přípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití 
takto: 

a) v plochách bydlení v bytových domech (BH) a plochách bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské (BI) se umožňuje umísťování nevýrobních služeb - jako součást 
objektů bydlení a nerušící bydlení; 

b) zpřesňují se podmínky pro využití ploch Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z19A, Z19B: 

b.1) bydlení v rodinných domech v plochách Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z17A, Z17B, 
Z19A, Z19B je podmíněno hlukovou studií prokazující dodržení hygienických limitů 
hluku z dopravy na obchvatu města a biologickým průzkumem území k ověření 
výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin; 

b.2) pro plochy Z13A, Z13B, Z13C, Z13D bude v navazujícím územním a stavebním 
řízení zpracován odborný posudek, který posoudí vliv záměru na odtokové poměry 
v dotčeném území; 

b.3) využití plochy Z13A je podmíněno realizací komunikace v ploše Z76 a realizací 
veřejné zeleně v ploše N51; 

b.4) v ploše Z13B bude zachováno stávající stromořadí podél ul. Sídliště Za Chlumem; 
b.5) využití plochy Z13C je podmíněno realizací komunikace v ploše Z70; 
b.6) využití plochy Z13D je podmíněno realizací veřejné zeleně v ploše N52 a 

zajištěním pěšího přístupu zástavbou do plochy N52, v ploše budou zachována 
stávající stromořadí podél ul. Sídliště Za Chlumem a ul. Litoměřická; 

b.7) v ploše Z17A bude zachováno stávající stromořadí podél ul. Litoměřická; 
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b.8) využití ploch Z17B, Z19A a Z19B je podmíněno realizací komunikace v ploše Z60; 

c) upřesňuje se podmínka využití plochy P25 – lze umístit pouze nerušivou řemeslnou 
výrobu, která nesníží pohodu bydlení; 

d) stanovuje se podmínka využití ploch Z16 (OS), Z60 (PV), Z69, Z70, Z75 (DS), Z12 (VD), 
N03, N48, N49, N51, N52 (ZV), N02 (ZO), N06 (NP) – realizace je podmíněna 
biologických průzkumem území k ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin; 

e) vypouští se podmínka pro využití v ploše Z38 (SR) - splnění podmínek příslušného 
vodohospodářského orgánu; 

f) stanovuje se podmínka pro využití plochy Z48 (DS) - výstavba obchvatu v ploše Z43; 

g) v plochách drobné a řemeslné výroby (VD) se doplňuje podmínka - fotovoltaická zařízení 
pro výrobu elektrické energie za podmínky umístění fotovoltaických panelů na střechách 
výrobních a skladových objektů; 

h) v plochách zemědělské výroby (VZ) 

h.1) se doplňuje podmínka - fotovoltaická zařízení pro výrobu elektrické energie za 
podmínky umístění fotovoltaických panelů na střechách výrobních a skladových 
objektů; 

h.2) se upřesňuje podmínka pro opravny a služby zemědělské techniky - pouze jako 
doprovodné využití; 

i) v plochách smíšených výrobních (VS) se vypouští podmíněně přípustné využití v ploše 
P02 - vězeňství; 

j) v plochách zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) se vypouští omezení výměry do 
1000m2 a plocha N06 se nahrazuje plochou N03; 

k) v plochách vodních a vodohospodářských (W): 

k.1)   se doplňuje využití v rozsahu staveb určených ke snížení nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstranování jejich důsledků, účelových komunikací, 
staveb pro rekreační využití - komunikací pro chodce a cyklisty, přístřešků, 
odpočívadel, nezbytných vedení a zařízení technické infrastruktury - za podmínky, 
že neomezí vodohospodářskou a krajinně - ekologickou funkci vodního toku nebo 
vodní plochy; 

k.2)   se upřesňuje stanovení podmíněně přípustného využití dle §18, odst. 5 stavebního 
zákona; 

l) v plochách zemědělských (NZ): 

l.1)   se doplňuje využití v rozsahu staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a pro 
ochranu a zlepšování stavu zemědělské půdy a krajiny a účelových komunikací - 
polní cesty - za podmínky, že nenaruší hospodářské využití zemědělské půdy a 
krajinně - ekologické funkce zemědělských ploch; 

l.2)   se upřesňuje stanovení podmíněně přípustného využití dle §18, odst. 5 stavebního 
zákona; 

m) v plochách lesních (NL); 

m.1)   se doplňuje využití v rozsahu staveb určených ke snížení nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstranování jejich důsledků, 
jednoduchých dočasných oplocení nebo ohradníků nestavební povahy, účelových 
komunikací s možným vedením stezek pro pěší a cyklisty, staveb pro rekreační 
využití - přístřešků, odpočívadel, nezbytných vedení a zařízení technické 
infrastruktury - za podmínky, že nenaruší hospodářskou a krajinně - ekologickou 
funkci lesů; 
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m.2)   se upřesňuje stanovení podmíněně přípustného využití dle §18, odst. 5 
stavebního zákona; 

n) v plochách lesních se specifickým využitím (NLx); 

n.1) se doplňuje využití v rozsahu staveb určených ke snížení nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstranování jejich důsledků, jednoduchých 
dočasných oplocení nebo ohradníků nestavební povahy, účelových komunikací 
s možným vedením stezek pro pěší a cyklisty, staveb pro rekreační využití - 
přístřešků, odpočívadel, hygienických zařízení, ekologických a informačních 
center, bez doplňkové funkce bydlení či pobytové rekreace, nezbytných vedení a 
zařízení technické infrastruktury - za podmínky, že nenaruší hospodářskou a 
krajinně - ekologickou funkci lesů; 

n.2) se upřesňuje stanovení podmíněně přípustného využití dle §18, odst. 5 stavebního 
zákona; 

o) v plochách přírodních (NP); 

o.1) se doplňuje využití v rozsahu staveb určených ke snížení nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstranování jejich důsledků, staveb pro ochranu 
přírody, účelových komunikací s možným vedením stezek pro pěší a cyklisty, 
nezbytných vedení a zařízení technické infrastruktury - za podmínky, že nenaruší 
hospodářskou a krajinně - ekologickou funkci zeleně; 

o.2) se upřesňuje stanovení podmíněně přípustného využití dle §18, odst. 5 stavebního 
zákona; 

p) v plochách rekultivace (X) se doplňuje využití v rozsahu staveb a zařízení pro těžební 
aktivity - pouze dočasného charakteru do ukončení zahájené nebo povolené těžby. 

(F10) Změnou č. 1 ÚP se mění podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem 
využití takto: 

a) Pro plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, smíšené obytné, výroby a smíšené 
výrobní se stanovuje podmínka respektovat stanovené maximální výškové hladiny a typ 
urbanistické struktury dle výkresu I.2b. 

b) Maximání výšková hladina zástavby stanovená v ÚP Bílina pro plochy BH, BI, RI, RZ, OM, 
OH, SC, SM, SR se vypouští. 

c) Pro plochy bydlení, občanského vybavení - hřbitovy a plochy smíšené obytné se 
stanovuje míra zastavění pozemku: 

c.1)   plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI):  samostatně 
stojící domy = 30%, dvojdomy = 40%, řadové domy = 50%; 

c.2)   plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) = 30%; 

c.3)   hřbitovy (OH) = 5%, do zastavěné plochy nadzemními stavbami se nezapočítávají 
hroby a hrobky; 

c.4)   plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) = 80%; 

c.5)   plochy smíšené obytné městské (SM): typ urbanistické struktury K = 55%, typ 
urbanistické struktury Rz, Rn, V = 40%; 

c.6)   plochy smíšené obytné - rekreační (SR) = 25%; 

d) Pro plochy rekreace se stanovuje maximální podíl zastavěné plochy: 

d.1) plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI): maximální zastavěná plocha stavbou pro 
rekreaci = 50m2; 

d.2) plochy zahrádkářských osad (RZ): maximální zastavěná plocha zahrádkářskou 
chatou = 25m2. 
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e) Pro plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, smíšené obytné, plochy výroby a 
plochy smíšené výrobní se stanovuje koeficient zeleně na rostlém terénu: 

e.1) bydlení v bytových domech (BH) = 50% 

e.2)  bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI): samostatně stojící domy 
= 50%, dvojdomy = 40%, řadové domy = 30%; 

e.3)  bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) = 50%; 

e.4)  plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) = 70%; 

e.5)  zahrádkářské osady (RZ) = 80%; 

e.6)  veřejná infrastruktura (OV) = 25%; 

e.7)  komerční zařízení malá a střední (OM) = 30%; 

e.8)  komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK) = 20%; 

e.9)  občanské vybavení se specifickým využitím (OX) = 75%; 

e.10) plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) = 10%; 

e.11) plochy smíšené obytné městské (SM): typ urbanistické struktury K = 25%, typ 
urbanistické struktury Rz = 30% (pro občanské vybavení a provozovny služeb) / 40% 
(pro bydlení), typ urbanistické struktury Rn = 40%, typ urbanistické struktury V = 
30% (pro občanské vybavení a provozovny) / 40% (pro bydlení), typ urbanistické 
struktury A = 35%; 

e.12) plochy smíšené obytné rekreační (SR) = 60%; 

e.13) těžký průmysl a energetika (VT) = 20%; 

e.14) lehký průmysl (VL) = 25%; 

e.15) drobná a řemeslná výroba (VD) = 30%; 

e.16) zemědělská výroba (VZ) = 60%; 

e.17) výroba a skladování - se specifickým využitím (VX) = 20%; 

e.18) plochy smíšené výrobní (VS) = 30%. 

f) v plochách zeleně ochranné a izolační (ZO) se vypouští omezení maximální výšky porostu 
v plochách N03 a N04; 

(F11) Změnou č. 1 ÚP se vymezuje nový způsob využití ploch NT – plochy těžby nerostů a stanovují 
se následující podmínky pro jejich využití: 

a) Hlavní využití: těžba nerostných surovin v povrchových dolech a lomech; 

b) Přípustné využití:  
b.1) technologická zeřízení pro těžbu, úpravu a zpracování nerostů,  

b.2) výskypky a odvaly, 
b.3) rekultivace po těžbě,  
b.4) plochy ochranné a izolační zeleně,  
b.5) nezbytné liniové trasy a plochy technické infrastruktury; 

c) Nepřípustné využití: -; 

d) Podmíněně přípustné využití:  - 

e) Podmínky prostorového uspořádání: -  

(F12) Změnou č. 1 ÚP se vymezuje nový způsob využití ploch DS.k – koridory silniční dopravy a 
stanovují se následující podmínky pro jejich využití: 
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a) Hlavní využití: stavby místních a obslužných komunikací včetně souvisejících staveb a 
zařízení; 

b) Přípustné využití:  
b.1) plochy a zařízení dopravní vybavenosti,  
b.2) plochy veřejných prostranství,  

b.3) cyklotrasy a cyklostezky,  
b.4) plochy ochranné a izolační zeleně,  
b.5) nezbytné liniové trasy a plochy technické infrastruktury; 

c) Nepřípustné využití: -; 

d) Podmíněně přípustné využití:  - 

e) Podmínky prostorového uspořádání:   
e.1) respektování kompozice a charakteru okolní krajiny,  
e.2) citlivé začlenění do krajiny s použitím doprovodné zeleně. 

(F13) Změnou č. 1 ÚP se stanovují obecné podmínky pro využití koridorů: 

a) V koridorech jsou podmíněně přípustné činnosti a stavby vyplývající z podmínek využití 
ploch překrytých koridorem za podmínky, že realizace těchto činností a staveb neomezí 
možnost umístění stavby, pro kterou je jednotlivý koridor určen. 

b) Koridory zanikají datem nabytí právní moci správního aktu umožňujícího užívání stavby 
(např. kolaudačního souhlasu), pro kterou se vymezují. Pro plochy s rozdílným způsobem 
využití překryté plochou koridorů, které nebudou dotčené stavbou, zůstává po zániku 
koridoru platný způsob využití stanovený v územním plánu pro plochy s rozdílným 
způsobem využití překryté plochou navrhovaného koridoru. 

(F14) V textové části ÚP: 

a) v názvu kapitoly F se za slova „způsobem využití“ vkládají slova „s určením převažujícího 
účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umístování staveb, zařízení a jiných opatření dle §18, odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prosotorového uspořádání“;  

b) na začátek kapitoly F se vkládá podkapitola „F.1. Vymezení pojmů využití ploch a 
prostorového uspořádání“, v rozsahu následujících částí: 

„F.1.1. Charakteristiky využití“ ve znění bodu (F01) Změny č. 1 ÚP; 

„F.1.2. Pojmy využití“ ve znění bodu (F02) Změny č. 1 ÚP; 

„F.1.3. Typy urbanistických struktur“ ve znění bodu (F03) Změny č. 1 ÚP; 

„F.1.4. Maximální výšková hladina“ ve znění bodu (F04) Změny č. 1 ÚP; 

c) před bod (352) se vkládá název podkapitoly „F.2. Plochy s rozdílným způsobem využití“;  

d) v tabulce v bodu (352): 

d.1)  se doplňují řádky ve znění: 

 „PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ  

36 Plochy těžby nerostů NT 

 KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

43 Koridory silniční dopravy DS.k“ 

d.2) se mění číslování ploch s rozdílným způsobem využití z „36 – 41“ na „37 – 42“. 

e) mění se číslování podkapitol „F.1 - F.15“ na „F.2.1. - F.2.16“; 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

53 
 

f) plochy 1. BH - Bydlení v bytových domech:  

f.1)   v přípustném využití se v odrážce ve znění „občanské vybavení v parteru“ zrušují 
slova „v parteru“ a vkládá slovo „veřejné“; 

f.2)   v nepřípustném využití: 

f.2.1)   se vkládá odrážka ve znění: „stavby mobilheimů“; 

f.2.2.) se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu 
s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

f.3) v podmíněně přípustném využití se vkládá odrážka ve znění „nevýrobní služby - 
pouze jako součást objektů bydlení a nerušící bydlení“; 

f.4) v podmínkách prostorového uspořádání: 

f.4.1)   se zrušuje odrážka ve znění „výšková hladina zástavby v plochách Z27, 
Z28 nesmí přesáhnout 4NP“ 

f.4.2)   se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b; 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 50%“; 

g) plochy 2. BI - Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské: 

g.1) v přípustném využití: 

g.1.1)  se v odrážce ve znění „občanské vybavení v parteru“ zrušují slova „v 
parteru“ a vkládá slovo „veřejné;  

g.1.2)  se zrušuje odrážka ve znění „rodinná rekreace v plochách Z02, Z19, Z20“;“ 

g.2) v nepřípustném využití: 

g.2.1)  se vkládá odrážka ve znění: „stavby mobilheimů“; 

g.2.2.)  se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu 
s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

g.3) v podmíněně přípustném využití:  

g.3.1)  se vkládá odrážka ve znění „nevýrobní služby - pouze jako součást objektů 
bydlení a nerušící bydlení“; 

g.3.2) se za slova „Z13“ vkládají slova „A, Z13B, Z13C, Z13D“  

g.3.3) se za slova „Z17“ vkládají slova „A, Z17B“ 

g.3.4) se zrušují slova „Z18“ 

g.3.5) se za slova „Z19“ vkládají slova „A, Z19B“ 

g.3.6) se vkládají odrážky ve znění: 

 „Z13A, Z13B, Z13C, Z13D – v navazujícím územním a stavebním řízení 
bude zpracován odborný posudek, který posoudí vliv záměru na 
odtokové poměry v dotčeném území, 

 Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B – využití pouze na 
základě biologického průzkumu území k ověření výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin, 

 využití plochy Z13A je podmíněno realizací komunikace v ploše Z76 a 
realizací veřejné zeleně v ploše N51, 
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 využití plochy Z13A je podmíněno realizací komunikace v ploše Z76 a 
realizací veřejné zeleně v ploše N51, 

 v ploše Z13B bude zachováno stávající stromořadí podél ul. Sídliště Za 
Chlumem, 

 využití plochy Z13C je podmíněno realizací komunikace v ploše Z70, 

 využití plochy Z13D je podmíněno realizací veřejné zeleně v ploše N52 
a zajištěním pěšího přístupu zástavbou do plochy N52, v ploše budou 
zachována stávající stromořadí podél ul. Sídliště Za Chlumem a ul. 
Litoměřická,  

 v ploše Z17A bude zachováno stávající stromořadí podél ul. Litoměřická, 

 využití ploch Z17B, Z19A a Z19B je podmíněno realizací komunikace 
v ploše Z60“; 

g.3.7) odrážka ve znění „v ploše P25 nerušivá drobná řemeslná výroba 
přidružená k bydlení“ se nahrazuje zněním „v ploše P25 řemeslná výroba - 
pouze nerušivá, nesnižující pohodu bydlení“; 

g.4)  v podmínkách prostorového uspořádání:  

g.4.1) se zrušuje odrážka ve znění „v zastavitelných plochách a plochách 
přestavby výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 2NP + podkroví“; 

g.4.2) se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 míra zastavění pozemku: 

samostatně stojící domy = 30%, 

dvojdomy = 40%, 

řadové domy = 50%, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu:  

samostatně stojící domy = 50%, 

dvojdomy = 40%, 

řadové domy = 30%“; 

h) plochy 3. BV - Bydlení v rodinných domech - venkovské: 

h.1) v přípustném využití: 

h.1.1)  v odrážce ve znění „zemědělská malovýroba přidružená k bydlení - 
chovatelská a pěstitelská činnost se souvisejícími plochami“  se slova 
„přidružená k“ nahrazují slovem „nerušící“; 

h.1.2)   vkládá se odrážka ve znění „nevýrobní služby“; 

h.2) v nepřípustném využití: 

h.2.1) se vkládá odrážka ve znění: „stavby mobilheimů“; 

h.2.2.) se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu 
s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

h.3) v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 míra zastavění pozemku = 30%, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 50%“; 
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i) plochy 4. RI - Plochy staveb pro rodinnou rekreaci: 

i.1)   v nepřípustném využití: 

i.1.1) se vkládá odrážka ve znění: „stavby mobilheimů“; 

i.1.2)  se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu 
s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

i.2) v podmínkách prostorového uspořádání: 

i.2.1)   se zrušuje odrážka ve znění „výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 
2NP“ 

i.2.2)   se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b; 

 maximální zastavěná plocha stavbou pro rekreaci = 50m2, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 70%“; 

j) plochy 5. RZ - Zahrádkářské osady: 

j.1)  v nepřípustném využití: 

j.1.1) se vkládá odrážka ve znění: „stavby mobilheimů“; 

j.1.2.) se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu s hlavním, 
přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

 j.2) v podmínkách prostorového uspořádání se: 

j.2.1)   zrušuje odrážka ve znění „výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 
2NP“ 

j.2.2)   vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu 
urbanistické struktury dle výkresu I.2b; 

 maximální zastavěná plocha zahrádkářskou chatou = 25m2, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 80%““; 

k) plochy 6. OV - Veřejná infrastruktura  

k.1)    v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

k.2)  v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 25%“; 

l) plochy 7. OM - Komerční zařízení malá a střední: 

l.1)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

l.2)   v podmínkách prostorového uspořádání se: 

l.2.1)   zrušuje odrážka ve znění „výšková hladina zástavby v plochách P10 a P11 
nesmí přesáhnout 2NP“ 

l.2.2)   vkládají odrážky ve znění: 
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 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b; 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 30%“; 

m) plochy 8. OK - Komerční zařízení plošně rozsáhlá: 

m.1)  v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

m.2)   v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 20%“; 

n) plochy 9. OS - Tělovýchovná a sportovní zařízení:  

n.1) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

n.2) v podmíněně přípustném využití se za slovo „návštěvníků“ vkládají slova „využití je 
podmíněno biologickým průzkumem území k ověření výskytu zvláště chráněných druhů 
živočichů a rostlin“ 

n.3) v podmínkách prostorového uspořádání se vkládá odrážka ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b“; 

o) plochy 10. OH – Hřbitovy: 

o.1)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

o.2)   v podmínkách prostorového uspořádání: 

o.2.1) se zrušuje odrážka ve znění „minimální výška zastavění 2NP“ 

o.2.2) se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b; 

 míra zastavění = 5%, do zastavěné plochy nadzemními stavbami se 
nezapočítávají hroby a hrobky“; 

p) plochy 11. OX - Občanské vybavení se specifickým využitím: 

p.1)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

p.2)   v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 75%“; 

q) plochy 12. PV - Veřejná prostranství: 

q.1) v hlavním využití: 

q.1.1)  se zrušují slova „veřejná zeleň, parky;“ 

q.1.2)  za slovy „prostory přístupné“ se slovo „pro“ nahrazuje slovem „bez“ 

q.1.3)  za slovo „obyvatel“ se vkládají slova „včetně doprovodné zeleně a 
souvisejících staveb a zařízení“ 
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q.2) v  přípustném využití:  

q.2.1) se zrušuje odrážka ve znění „v ploše P29 parkovací dům“; 

q.2.2) se vkládají odrážky ve znění:  

 „cyklotrasy a cyklostezky, 

 drobná architektura a mobiliář, vodní prvky (fontány, kašny apod.), 

 dětská hřiště“ 

q.2.3) se před slova „podzemní skupinové garáže“ vkládají slova „pozemní a“; 

q.3) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

q.4) v podmíněně přípustném využití se vkládají slova „využití plochy Z60 pouze na 
základě biologického průzkumu území k ověření výskytu zvláště chráněných 
druhů živočichů a rostlin“ 

r) plochy 13. SC - Plochy smíšené obytné v centrech měst:  

r.1) v nepřípustném využití: 

r.1.1) se vkládá odrážka ve znění: „stavby mobilheimů“; 

r.1.2.) se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu 
s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

r.2) v podmínkách prostorového uspořádání se: 

r.2.1)   zrušuje odrážka ve znění „respektování výškové hladiny okolní zástavby“ 

r.2.2)   vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanoveného typu urbanistické struktury dle výkresu I.2b; 

 míra zastavění pozemku = 80%, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 10%“; 

s) plochy 14. SM - Plochy smíšené obytné městské: 

s.1)   v přípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „v ploše Z33 parkovací dům“; 

s.2)   v nepřípustném využití: 

s.2.1) se vkládá odrážka ve znění: „stavby mobilheimů“; 

s.2.2)  se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu 
s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

s.3) v podmínkách prostorového uspořádání: 

s.3.1)   se zrušuje odrážka ve znění „respektování výškové hladiny okolní 
zástavby“; 

s.3.2)   se vkládají odrážky ve znění:  

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu 
urbanistické struktury dle výkresu I.2b,  

 míra zastavění pozemku: 

typ urbanistické struktury K = 55%,  

typ urbanistické struktury Rz, Rn, V = 40%,  

 koeficient zeleně na rostlém terénu: 

typ urbanistické struktury K =  25%, 
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typ urbanistické struktury Rz = 30% (pro občanské vybavení a 
provozovny služeb) / 40% (pro bydlení),  

typ urbanistické struktury Rn = 40%, 

typ urbanistické struktury V = 30% (pro občanské vybavení a 
provozovny služeb) / 40% (pro bydlení,) 

typ urbanistické struktury A = 35%“;  

t) plochy 15. SR - Plochy smíšené obytné - rekreační: 

t.1)   v nepřípustném využití: 

t.1.1) se vkládá odrážka ve znění: „stavby mobilheimů“; 

t.1.2.) se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu 
s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

t.2) v podmíněně přípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „Z38 - jen při splnění 
podmínek přílusného vodohohospodářského orgánu“; 

t.3)   v podmínkách prostorového uspořádání: 

t.3.1)   se zrušuje odrážka ve znění „výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 
2NP + podkroví“; 

t.3.2)   se vkládají odrážky ve znění:  

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu 
urbanistické struktury dle výkresu I.2b, 

 míra zastavění pozemku = 25%, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 60%“; 

u) plochy 16. DS - Plochy dopravní infrastruktury silniční: 

u.1) v přípustném využití se zrušují slova „cyklotrasy a cyklostezky“; 

u.2) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

u.3) v podmíněně přpustném využití se vkládají odrážky ve znění: 

- „Z48 – realizace je podmíněna výstavbou obchvatu v ploše Z43“, 

- Z69, Z70, Z75 – realizace je podmíněna biologickým průzkumem 
území k ověření výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin“; 

v) plochy 17. DZ - Dopravní infrastruktura drážní se v nepřípustném využití zrušuje odrážka 
ve znění „veškeré využití, které není v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě 
podmíněně přípustným využitím“; 

w) plochy 18. TI - Inženýrské sítě se v nepřípustném využití zrušuje odrážka ve znění 
„veškeré využití, které není v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně 
přípustným využitím“; 

x) plochy 19. TO - Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady se v nepřípustném 
využití zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu s hlavním, 
přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

y) plochy 20. VT - Těžký průmysl a energetika: 

y.1)   v přípustném využití se vkládají slova „fotovoltaická zařízení pro výrobu elektrické 
energie“; 

y.2)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

y.3)   v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění:  
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 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 20%“; 

z) plochy 21. VL - Lehký průmysl: 

z.1)   v přípustném využití se vkládají slova „fotovoltaická zařízení pro výrobu elektrické 
energie“; 

z.2)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

z.3) v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění:  

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 25%“; 

aa) plochy 22. VD - Drobná a řemeslná výroba: 

aa.1) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

aa.2) v podmíněně přípustném využití se vkládá odrážka ve znění „fotovoltaická zařízení 
pro výrobu elektrické energie za podmínky umístění fotovoltaických panelů na 
střechách výrobních a skladových objektů“; 

aa.3) v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění:  

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 30%, 

 Z12 – realizace je podmíněna biologickým průzkumem území k ověření 
výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin“; 

bb) plochy 23. VZ - Zemědělská výroba: 

bb.1) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

bb.2) v podmíněně přípustném využití: 

bb.1.1) se za slovo „techniky“ vkládají slova „pouze jako doprovodné využití“; 

bb.1.2) se vkládá odrážka ve znění: 

 „fotovoltaická zařízení pro výrobu elektrické energie za podmínky 
umístění fotovoltaických panelů na střechách výrobních a skladových 
objektů“ 

bb.3)  v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění:  

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 60%“; 

cc) plochy 24. VX - Výroba a skladování - plochy se specifickým využitím: 

cc.1) v přípustném využití se doplňuje odrážka ve znění: „fotovoltaická zařízení pro 
výrobu elektrické energie“; 

cc.2) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 
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cc.3) v podmíněně přípustném využití se zrušuje odrážka ve znění: „v ploše Z62 - pouze 
dočasné plochy a zařízení pro nakládku a deponii uhlí“; 

cc.4) v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 20%“; 

dd) plochy 25. VS - Plochy smíšené výrobní: 

dd.1) v hlavním využití se slovo „malovýroba“ nahrazuje slovy „lehká výroba bez 
negativního vlivu na životní prostředí“;   

dd.2) v přípustném využití se vkládají odrážky ve znění:  

 „stavby a zařízení pro odpadové hospodářství, 

 podniková administrativa“; 

dd.3) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

dd.4) v podmíněně přípustném využití se zrušuje odrážka ve znění: „v ploše P02 - 
vězeňství“;  

dd.5) v podmínkách prostorového uspořádání se vkládají odrážky ve znění: 

 „respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické 
struktury dle výkresu I.2b, 

 koeficient zeleně na rostlém terénu = 30%“; 

ee) plochy 26. ZV - Zeleň na veřejných prostranstvích: 

ee.1) v přípustném využití: 

ee.1.1) se před slova „dětská hřiště“ vkládají slova „venkovní sportoviště a“;   

ee.1.2) se za slova „vodní plochy“ vkládá slovo „poldery“; 

ee.2) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

ee.3) v podmíněně přípustném využití:  

ee.3.1) se zrušují slova „do 1000m2“; 

ee.3.2) slovo „N06“ se nahrazuje slovem „N03“; 

ee.3.3) vkládá se odrážka ve znění: 

- „N03, N48, N49, N51, N52 – realizace je podmíněna biologickým 
průzkumem území k ověření výskytu zvláště chráněných druhů 
živočichů a rostlin“ 

ff) plochy 27. ZS - Plochy soukromé a vyhrazené zeleně se v nepřípustném využití zrušuje 
odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě 
podmíněně přípustným využitím“; 

gg) plochy 28. ZO - Plochy ochranné a izolační zeleně: 

gg.1) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

gg.2) v podmíněně přípustném využití se vkládá odrážka ve znění: 

 „N02 – realizace je podmíněna biologickým průzkumem území k ověření 
výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin“ 
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gg.2) v podmínkách prostorového uspořádání se zrušuje odrážka ve znění:  

hh) „v ploše N03 a N04 maximální výška porostu 3m“;plochy 29. ZP - Plochy zeleně 
přírodního charakteru se v nepřípustném využití zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, 
které není v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

ii) plochy 30. ZX - Plochy zeleně se specifickým využitím se v nepřípustném využití zrušuje 
odrážka ve znění „veškeré využití, které není v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě 
podmíněně přípustným využitím“; 

jj) plochy 31. W - Plochy vodní a vodohospodářské: 

jj.1)   v přípustném využití se zrušuje odrážka ve znění: „nezbytné liniové trasy a plochy 
dopravní a technické infrastruktury“; 

jj.2)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

jj.3) v podmíněně přípustném využití se vkládají odrážky ve znění:  

 

 „stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejích důsledků 

 účelové komunikace 

 stavby pro rekreační využití - komunikace pro chodce a cyklisty, přístřešky, 
odpočívadla 

 nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury 

za podmínky, že neomezí vodohospodářskou a krajinně-ekologickou funkci 
vodního toku nebo vodní plochy“; 

jj) plochy 32. NZ - Plochy zemědělské: 

jj.1)   v hlavním využití se zrušuje odrážka ve znění „zahrady, sady“; 

jj.2)   v přípustném využití: 

jj.2.1)   se zrušují odrážky ve znění:  

 „nezbytné pozemky, stavby a zařízení pro zemědělství, 

 protierozní opatření snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace 
rizik záplav extravilánovými vodami, 

 vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci 
v návaznosti na vodní plochy, 

 nezbytné liniové trasy a plochy dopravní a technické infrastruktury, 

 cyklotrasy a cyklostezky“; 

jj.2.2)   se vkládají odrážky ve znění: 

 „pozemky zemědělské půdy dočasně neobdělávané 

 pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 doprovodná vegetace podél cest“; 

jj.3)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

jj.4) v podmíněně přípustném využití se vkládají odrážky ve znění:  



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

62 
 

  „stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a pro ochranu a zlepšování stavu 
zemědělské půdy a krajiny,  

 účelové komunikace - polní cesty, 

za podmínky že nenaruší hospodářské využití zemědělské půdy a krajinně-
ekologické funkce zemědělských ploch“; 

kk) plochy 33. NL - Plochy lesní: 

kk.1) v přípustném využití: 

kk.1.1) se slova „lesního“ nahrazují slovy „pro lesní“; 

kk.1.2) za slovo „hospodářství“ se vkládají slova „a myslivost“; 

kk.1.3) se vkládá odrážka ve znění: 

„lesní školky“ 

kk.1.4) se zrušuje odrážka ve znění:  

 „nezbytné liniové trasy a plochy dopravní a technické infrastruktury“; 

kk.2) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

kk.3) v podmíněně přípustném využití se vkládají odrážky ve znění: 

  „stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejích důsledků 

 jednoduchá dočasná oplocení nebo ohradníky nestavební povahy 

 účelové komunikace s možným vedením stezek pro pěší a cyklisty 

 stavby pro rekreační využití - přístřešky, odpočívadla 

 nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury 

za podmínky, že nenaruší hospodářskou a krajinně-ekologickou funkci lesů“; 

ll) plochy 34. NLx - Plochy lesní se specifickým využitím: 

ll.1)   v přípustném využití: 

ll.1.1)   se slova „lesního“ nahrazují slovy „pro lesní“; 

ll.1.2)   za slovo „hospodářství“ se vkládají slova „a myslivost“; 

ll.1.3)   se vkládá odrážka ve znění: 

„lesní školky“; 

ll.1.4)   se zrušují odrážky ve znění:  

 „stavby umístitelné v nezastavěném území, které zlepší podmínky 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, nebo 
které povedou ke snížení ohrožení území přes přírodními 
katastrofami, např. protipovodňová opatření, 

 nezbytné liniové trasy a plochy dopravní a technické infrastruktury“; 

ll.2)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

ll.3) v podmíněně přípustném využití se vkládají odrážky ve znění: 

  „stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejích důsledků 

 jednoduchá dočasná oplocení nebo ohradníky nestavební povahy 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

63 
 

 účelové komunikace s možným vedením stezek pro pěší a cyklisty 

 stavby, určené ke zlepšení podmínek pro rekreační využití – přístřešky, 
odpočívadla, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, bez 
doplňkové funkce bydlení či pobytové rekreace 

 nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury 

za podmínky, že nenaruší hospodářskou a krajinně-ekologickou funkci lesů“; 

mm) plochy 35. NP - Plochy přírodní: 

mm.1) v hlavním využití se zrušují slova „bez primárního hospodářského využití“; 

mm.2) v přípustném využití se zrušuje odrážka ve znění: „nezbytné liniové trasy a plochy 
technické a dopravní infrastruktury“; 

mm.3) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

mm.4) v podmíněně přípustném využití se vkládají odrážky ve znění: 

  „stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejích důsledků 

 stavby pro ochranu přírody 

 účelové komunikace s možným vedením stezek pro pěší a cyklisty 

 nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury 

za podmínky, že nenaruší hospodářskou a krajinně-ekologickou funkci zeleně. 

 N06 – realizace je podmíněna biologickým průzkumem území k ověření 
výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin“ 

nn) za plochy 35. Plochy přírodní se vkládá podkapitola F.2.15. Plochy těžby nerostů a 
stanovují se podmínky pro jejich využití ve znění bodu (F11 a-e) Změny č. 1 ÚP. 

oo) plochy 36. X - Plochy rekultivace: 

oo.1)  číslo ploch se mění z „36“ na „37“, 

oo.2) v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

oo.3) v podmíněně přípustném využití se doplňuje odrážka ve znění „stavby a zařízení 
pro těžební aktivity - pouze dočasného charakteru do ukončení zahájené nebo 
povolené těžby“; 

pp) plochy 37. Xz – Plochy rekultivace - zemědělské:  

pp.1)   číslo ploch se mění z „37“ na „38“, 

pp.2)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

qq) plochy 38. Xl – Plochy rekultivace – lesní:  

qq.1)   číslo ploch se mění z „38“ na „39“, 

qq.2)  v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

rr) plochy 39. Xh – Plochy rekultivace - hydrické:  

rr.1)   číslo ploch se mění z „39“ na „40“, 

rr.2)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 
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ss) plochy 40. Xo – Plochy rekultivace - ostatní:  

ss.1)   číslo ploch se mění z „40“ na „41“, 

ss.2)   v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

tt) plochy 41. Xd – Plochy rekultivace – dopravní a zastavěné plochy:  

tt.1)  číslo ploch se mění z „41“ na „42“, 

tt.2)  v nepřípustném využití se zrušuje odrážka ve znění „veškeré využití, které není 
v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě podmíněně přípustným využitím“; 

uu) za podmínky pro plochy 42.  Xd - Plochy rekultivace - dopravní a zastavěné plochy se 
vkládá bod (353a) ve znění:  

„Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny ve výkrese I.2a - Hlavní výkres - 
urbanistická koncepce.“ 

vv) na konec kapitoly F se vkládá: 

vv.1) podkapitola F.3 Koridory dopravní infrastruktury; 

vv.2)  „43.DS.k - KORIDORY SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY“ a podmínky pro jejich 
využití ve znění bodu (F12 a-e) Změny č. 1 ÚP;  

vv.3) bod (353b) ve znění bodu (F13a) Změny č. 1 ÚP; 

vv.4) bod (353c) ve znění bodu (F13b) Změny č. 1 ÚP; 

vv.5) bod (353d) ve znění : 

„Koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny ve výkrese I.2a – Hlavní výkres - 
urbanistická koncepce.“ 
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

(G01) Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit:  

kód VPS stavba dotčená k.ú. 

VD 37 komunikace pro radiální napojení ul. Sídliště Za 
Chlumem na přeložku ul. Radovesická (Z76) 

Bílina 

VD 38 propojení ul. Sídliště Za Chlumem - Litoměřická 
(Z70) 

Bílina 

VD 39 parkoviště sídliště Za Chlumem, pod ul. 
Litoměřická (Z75) 

Bílina 

VD 40 obslužná komunikace pro novou zástavbu 
v lokalitě Pod Chlumem (Z73) 

Bílina 

VD 41 dopravní propojení rozvojového území Pod 
Chlumem s ul. Zadní (Z71) 

Bílina 

VD 42 přístupová komunikace do sběrného dvora (P40) Bílina 

VD 43 parkovací dům (P44) Bílina 

VD 46 parkovací dům (P42) Bílina 

VD 47 parkovací dům (P45) Bílina 

VD 48 parkovací dům (P14) Bílina 

VD 50 točna autobusů (Z69) Bílina 

VT 42 sběrný dvůr na okraji Radovesické výsypky Bílina 

VT 43 VN vedení k napojení ploch Z20A, Z20B, Z20C, 
Z20D 

Bílina 

VT 44 trafostanice pro plochy Z20A, Z20B, Z20C, Z20D Bílina 

VT 45 plynovod STL k napojení ploch Z20A, Z20B, Z20C, 
Z20D 

Bílina 

VT 46 kanalizace splašková k napojení ploch Z20A, 
Z20B, Z20C, Z20D 

Bílina 

VT 47 vodovod k napojení ploch Z20A, Z20B, Z20C, 
Z20D 

Bílina 

VT 48 trafostanice pro napojení jižní části rozvojového 
území Teplické Předměstí 

Bílina 

VT 49 vedení 22kV pro napojení severní části 
rozvojového území Teplické Předměstí 

Bílina 

VT 50 plynovod STL k napojení plochy Z13A Bílina 

VT 51 přeložka kabelu antikorozní ochrany plynovodu Bílina 

VT 52 přeložka kabelu antikorozní ochrany plynovodu Bílina 

VT 53 vodovod k napojení rozvojového území Teplické Bílina 
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kód VPS stavba dotčená k.ú. 
Předměstí 

VT 54 vodovod k napojení plochy Z13A Bílina 

VT 55 kanalizace splašková k napojení rozvojového 
území Teplické Předměstí 

Bílina 

VT 56 kanalizace splašková k napojení plochy Z13A Bílina 

VT 57 kanalizace splašková k napojení jižní části 
rozvojového území Teplické Předměstí 

Bílina 

(G02) Změnou č. 1 ÚP se upřesňuje specifikace VPS v návaznosti na úpravy vymezených ploch 
změn takto: 

a) VD09 - místní komunikace (Z60) se vymezuje pro napojení ploch Z17A, Z17B, Z19A, 
Z19B, mění se rozsah plochy dle grafické části Změny č. 1 ÚP; 

b) VD13 - mění se rozsah komunikace v ploše Z59 dle grafické části Změny č. 1 ÚP; 

c) VD25 - páteřní městská komunikace podél rozvojové zóny v SV části města (Z48) se 
vymezuje včetně cyklistické stezky; 

d) VD34 - cyklistická stezka přes Radovesickou výsypku se vymezuje v rozsahu plochy Z68; 

e) VT14 - plynovod STL se vymezuje k napojení rozvojového území Teplické Předměstí; 

f) VT20 - vodovod v ul. Litoměřická se vymezuje k napojení rozvojového území Teplické 
Předměstí; 

g) VT22 - vodovod se vymezuje k napojení plochy Z03; 

h) VT25 - kanalizace splašková v ul. Litoměřická se vymezuje k napojení rozvojového území 
Teplické Předměstí. 

(G03) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje vymezení veřejně prospěšných staveb VD 04, VD 05, VD 06, 
VD 10, VD 12, VD 15, VD 17, VD 18, VD 19, VD 24,  VD 33, VD 35, VT 03, VT 04, VT 06, 
VT 07, VT 08, VT 09, VT 15, VT 19, VT 21,  VT 24, VT 26, VT 27, VT 32, VT 41.  

(G04) Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny tyto koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit:  

kód VPS stavba dotčená k.ú. 

VDk 01 komunikace pro radiální napojení ul. Sídliště Za 
Chlumem na přeložku ul. Radovesická (X01) 

Bílina 

(G05) Změnou č. 1 ÚP jsou vymezena tato veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

kód VPO opatření dotčená k.ú. 

VK 19 LBK 2139  Jenišův Újezd, Břešťany, Břežánky 

VK 20 LBK 39 Jenišův Újezd 

(G06) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje vymezení veřejně prospěšných opatření VK 01, VK 02, VK 03, 
VK 04, VK 05. 

(G07) Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. 

(G08) Změnou č. 1 ÚP se mění hranice plochy pro asanaci VA01, v rozsahu dle grafické části 
Změny  č. 1 ÚP. 
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(G09) Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny ve výkrese I.7 – Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací.  

(G10) V textové části ÚP: 

a) v bodu (354) v tabulce veřejně prospěšných staveb: 

a.1) zrušují se veřejně prospěšné stavby VD04, VD05, VD06, VD10, VD12, VD15, 
VD17, VD18, VD19, VD24, VD33, VD35, VT03, VT04, VT06, VT07 ,VT08, VT09, 
VT15, VT19, VT21, VT24, VT26, VT27, VT32 a VT41, v rozsahu celých řádků;  

a.2) vkládají se veřejně prospěšné stavby ve znění tabulky bodu (G01) Změny č. 1 ÚP;  

a.3) v řádku veřejně prospěšné stavby VD09 se slova „Z17 a Z19“ nahrazují slovy 
„Z17A, Z17B, Z19A a Z19B“; 

a.4) v řádku veřejně prospěšné stavby VD13 se za slova „do plochy Z28 (P26)“ vkládá 
slovo „a“; 

a.5) v řádku veřejně prospěšné stavby VD25 se za slova „(Z48)“ vkládájjí slova „včetně 
cyklistické stezky“; 

a.6) v řádku veřejně prospěšné stavby VD34 se za slovo „výsypku“ vkládá slovo 
„(Z68)“; 

a.7) v řádku veřejně prospěšné stavby VT14 se slova „ploch Z13, Z17, Z18, 
Z19“ nahrazují slovy „rozvojového území Teplické Předměstí“; 

a.8) v řádku veřejně prospěšné stavby VT20 se za slovo „vodovod“ vkládájí slova „v ul. 
Litoměřická“ a slova „ploch Z17, Z18, Z19“ nahrazují slovy „rozvojového území 
Teplické Předměstí“; 

a.9) v řádku veřejně prospěšné stavby VT25 se za slova „kanalizace 
splašková“  vkládájí slova „v ul. Litoměřická“ a slova „ploch Z13, Z17, 
Z18“ nahrazují slovy „rozvojového území Teplické Předměstí“; 

b) za bod (354) se vkládá bod (354a) ve znění:  

„Územní plán vymezuje tyto koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

VDk.01 - komunikace pro radiální napojení ul. Sídliště Za Chlumem na přeložku ul. 
Radovesická (X01), k.ú. Bílina“ 

c) v bodu (355) v tabulce veřejně prospěšných opatření: 

c.1)   zrušují se veřejně prospěšná opatření VK01, VK02, VK03, VK04 a VK05, 
v rozsahu celých řádků; 

c.2)   vkládají se veřejně prospěšná opatření  VK19 a VK20 ve znění tabulky bodu (G05) 
Změny č. 1 ÚP;  

d) za bod (357) se vkládá bod (357a) ve znění:  

„Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny ve výkrese I.7 - Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.“ 

(G11) V grafické části ÚP se mění rozsah veřejně prospěšného opatření VK01 plochy pro asanaci 
VA01. 



Změna č. 1 ÚP města Bílina  01/2021 

68 
 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

(H01) Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní 
právo: 

kód VPS stavba dotčené parcely a k.ú. subjekt, pro který se 
stanovuje předkupní právo 

PK20 rozšíření hřbitova (P08) 1997/4, 1997/3, 1997/2, 
2001/2, 1999, 1997/1, 
1998 (k.ú. Bílina) 

Město Bílina 

(H02) Změnou č. 1 ÚP jsou vymezena tato veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní 
právo: 

kód VP veřejné prostranství dotčené parcely a k.ú. subjekt, pro který se 
stanovuje předkupní právo 

PK21 veřejný parčík v severní 
části rozvojového území 
Teplické Předměstí (N51) 

1671/1, 1667/2 (k.ú. 
Bílina) 

Město Bílina 

PK22 poloveřejný parčík v jižní 
části rozvojového území 
Teplické Předměstí (N52) 

1663/1, 1663/3 (k.ú. 
Bílina) 

Město Bílina 

PK23 plocha veřejné zeleně 
v zástavbě - Teplické 
Předměstí jih (N48) 

1661/1, 1661/2, 1661/3, 
1661/4, 1660, 1651/2, 
1651/1, 1652/1, 1653, 
1659/1 (k.ú. Bílina) 

Město Bílina 

PK24 plocha veřejné zeleně 
v zástavbě - Teplické 
Předměstí jih (N49) 

1653, 1654/1, 1655 (k.ú. 
Bílina) 

Město Bílina 

(H03) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje vymezení veřejně prospěšných opatření, pro která lze uplatnit 
předkupní právo PK 04, PK 05, PK07, PK 08, PK 09, PK 10, PK 11, PK 12, PK 13, PK 14, 
PK 15, PK 17, PK 18 a PK 19. 

(H04) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení veřejně prospěšného opatření PK06 takto: 

a) PK06 je vymezeno jako plocha sportovně rekreačního parku (N03);  

b) rozsah PK06 je upraven na pozemky 1668, 1670, 1663/1, 1663/3, 1663/4, 1663/9, 1667/2, 
1671/1, 1675/11, 1675/6, 1669/1, 1667/1, 1675/14, 1675/2, 1671/67, 1664/182, 1671/62, 
1663/10, 1663/8, 1663/13, 1674/5, 1671/63, 1671/66, 1674/22, 1674/23, 1674/14, k.ú. 
Bílina. 

(H05) Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, jsou 
vymezena ve výkrese I.7 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

(H06) V textové části ÚP: 

a) v názvu kapitoly H. se zrušuje slovo „dalších“ a slova „veřejně prospěšných opatření“ se 
nahrazují slovy „veřejných prostranství“; 

b) v bodu (358): 

b.1) se slovo „nevymezuje“ nahrazuje slovy „vymezuje tyto“, 

b.2) se vkládá tabulka ve znění tabulky v bodu (H01) Změny č. 1 ÚP; 
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c) v bodu (359): 

c.1)   se slova „veřejně prospěšná opatření“ nahrazují slovy „veřejná prostranství“; 

c.2)   v záhlaví tabulky se ve zkratce „VPO“ zrušuje „O“ a slovo „opatření“ se nahrazuje 
slovy „veřejné prostranství“; 

c.3)   v tabulce se zrušuje vymezení veřejně prospěšných opatření PK04, PK05, PK07, 
PK08, PK09, PK10, PK11, PK12, PK13, PK14, PK15, PK17, PK18, PK19, 
v rozsahu celých řádků; 

c.4)   do tabulky se vkládají veřejná prostranství PK21, PK22, PK23 a PK24 ve znění 
tabulky v bodu (H02) Změny č. 1 ÚP. 

d) v řádku veřejně prospěšného opatření PK06: 

d.1) ve sloupci „opatření“ se slova plochy ochranné a izolační zeleně mezi plochou 
výroby Z12, plochami bydlení Z13, Z17, Z18 a plochou sportu Z16“ nahrazují slovy 
„plocha sportovně rekreačního parku“ a slova „N02, N04“ se zrušují; 

d.2) ve sloupci „dotčené parcely“ se zrušuje text „1661/4“, „1669/2“, „1675/1“, „1675/17“, 
„1676/1, 1676/12, 1676/2, 30383“;  

d.3) ve sloupci dotčené parcely“ se vkládá text ve znění „1669/1, 1667/1, 1675/14, 
1675/2, 1671/67, 1664/182, 1671/62, 1663/10, 1663/8, 1663/13, 1674/5, 1671/63, 
1671/66, 1674/22, 1674/23, 1674/14“; 

e) za bod (359) se vkládá bod (359a) ve znění: 

„Veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, jsou vymezena ve výkrese 
I.7 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.“ 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

(I01) Změnou č. 1 ÚP se nestanovují kompenzační opatření podle §50, odst. 6 stavebního zákona. 

(I02) V textové části se za kapitolu H. vkládá kapitola „I. Stanovení kompenzačních opatření podle 
§50, odst. 6 stavebního zákona“ v tomto znění:  

(359b) „Nejsou stanovena kompenzační opatření podle §50, odst. 6 stavebního zákona.“ 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

(J01) Změnou č. 1 ÚP se vymezují tyto plochy a koridory územních rezerv: 

označení 
rezervy 

dílčí změna katastrální 
území 

kód a specifikace využití plocha 
(ha) 

R14 Z1/012 Bílina ZO - zeleň ochranná a izolační 0,450 

R15 Z1/014 Bílina Xo - plocha specifická - rekultivace 
ostatní 

0,220 

R16 Z1/016 Bílina Xo - plocha specifická - rekultivace 
ostatní 

0,150 

R17 Z1/007 Chudeřice u 
Bíliny 

NP - plocha přírodní 0,200 

R18 Z1/005 Chudeřice u NP - plocha přírodní 0,180 
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označení 
rezervy 

dílčí změna katastrální 
území 

kód a specifikace využití plocha 
(ha) 

Bíliny 

(J02) Podmínkou pro prověření ploch využití ploch R14, R15, R16  je vydání správního rozhodnutí 
na stavbu obchvatu města v ploše Z43 (přeložka silnice I/13), včetně souvisejících 
mimoúrovňových křížení. 

(J03) Podmínkou pro prověření ploch využití ploch R17 a R18  je vydání správního rozhodnutí na 
stavbu obchvatu města v ploše Z43 (přeložka silnice I/13). 

(J04) Změnou č. 1 ÚP se mění vymezení ploch územních rezerv následovně:   

a) Z1/013: plocha územní rezervy R09 (OS) se zrušuje; 

b) Z1/023: plochy územní rezervy R01 (BI) a R08 (BI) se zrušují; 

c) Z1/026: plocha územní rezervy R06 (BI) se zmenšuje o pozemek p.p.č. 2157/3, k.ú. 
Bílina, výměra plochy R06 se mění na 0,160 ha; 

d) Z1/027: plochy územní rezervy R04 (BI) a R05 (BI) se zrušují; 

e) Z1/051: plocha územní rezervy R02 (SM) se zrušuje; 

f) Z1/061: plocha územní rezervy R07 (RI) se zrušuje; 

g) Z1/062: plocha územní rezervy R10 (RZ) se zrušuje. 

(J05) Vymezení ploch územních rezerv je zobrazeno v grafické části Změny č. 1 ÚP - I.1. - Výkres 
základního členění území.  

(J06) V textové části ÚP: 

a) se mění označení a název kapitoly z  „I“ na „J“; 

b) v bodu (360) v tabulce ploch a koridorů územních rezerv se zrušují územní rezervy R01, 
R02, R04, R05, R07, R08, R09 a R10, v rozsahu celých řádků; 

c) v bodu (360)  do tabulky ploch a koridorů územních rezerv se vkládají územní rezervy ve 
znění tabulky bodu (J01) Změny č. 1 ÚP; 

d) bod (362) se zrušuje; 

e) v bodu (364) se zrušují slova „R04, R05“, „a R08“ a slovo „plocha“ se nahrazuje slovem 
„plochy“; 

f) body (365), (366) a (367) se zrušují; 

g) v bodu (368) se zrušují slova „a prověření využití plocha R09“; 

h) za bod (370) se vkládají body (370a), (370b) a (370c) ve znění: 

h.1) (370a) Podmínkou prověření odstranění stávající komunikace v ploše R14 a 
integrace do ploch ochranné a izolační zeleně je vydání správního rozhodnutí na 
výstavbu přeložky silnice I/13 v ploše Z43, včetně souvisejících mimoúrovňových 
křížení. 

h.2) (370b) Podmínkou prověření odstranění stávající komunikace v plochách R15 a 
R16 a integrace do ploch rekultivace je vydání správního rozhodnutí na výstavbu 
přeložky silnice I/13 v ploše Z43, včetně souvisejících mimoúrovňových křížení. 

h.3) (370c) Podmínkou prověření odstranění stávající komunikace v plochách R17 a 
R18 a integrace do ploch přírodních je vydání správního rozhodnutí na výstavbu 
přeložky silnice I/13 v ploše Z43. 
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K. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

(K01) Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci. 

(K02) Do textové části ÚP se za původní kap. I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a 
stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření vkládá kap. 
„K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci“, v tomto znění: 

„(371a) Územní plán nevymezuje ploch ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci.“ 

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE  

(L01) Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny tyto plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 

kód plochy  dotčené k.ú. popis změn využití 

P41 Bílina – Újezd přestavba stávajícího komerčně – výrobního areálu a jeho 
začlenění do smíšeného obytného území 

(L02) Změnou č. 1 ÚP se zrušuje podmínka zpracování území studie pro plochy Z12, Z13, Z16, Z17, 
Z18, Z19, Z20, P09, P29, N02, N03, N04, N06. 

(L03) V textové části ÚP: 

a) se mění označení a název kapitoly z  „J“ na „L“; 

b) v názvu kapitoly se slova „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem“ nahrazují slovy „rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro“; 

c) v bodu (372) v tabulce: 

c.1) zrušují se plochy Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, P09, P29, N02, N03, N04, 
N06 v rozsahu celých řádků, 

c.2)  na konec tabulky se vkládá řádek ve znění: 

„P 41 Bílina - Újezd přestavba komerčně - výrobního areálu na smíšené 
obytné území“ 

d) v bodu (374) se slova „plochy P09 a P29“ nahrazují slovy „plochu P41“. 

e) v bodu (375) se na konec doplňují slova ve znění „případně jeho Změny, ve které byla 
podmínka stanovena“. 
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M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU  

(M01) Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny plochy a kordiroy, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu.  

(M02) V textové části ÚP: 

a) mění se označení a název kapitoly z  „K“ na „M“; 

b) v názvu kapitoly se slova „pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 
rozhodování o změnách ejjich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 
9 vyhlášky“ nahrazují slovy „rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda 
se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu 
z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání“; 

c) v bodu (377) se slova „vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování“  nahrazují 
slovy „rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu“. 

N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

(N01) Změnou č. 1 ÚP se stanovuje pořadí změn v území pro plochy Z20A, Z20B, Z20C a Z20D 
takto: 

lokalita etapa plochy změn dotčené stanovením pořadí změn v území 

Pod Chlumem 
1. Z20A, Z20C 

2. Z20B, Z20D 

(N02) Využití plochy zařazené do 2. etapy je podmíněno vydáním správního aktu umožňujícího 
užívání staveb (např. kolaudační souhlas) alespoň na 80% výměry ploch zařazených do 1. 
etapy stejné lokality.   

(N03) Pořadí změn v území je zobrazeno v grafické části Změny č. 1 ve výkrese I.8. Výkres pořadí 
změn v území. 

(N04) Do textové části ÚP se za kap. „M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního 
plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky“ vkládá kapitola: „N. Stanovení pořadí změn v území“ 
v tomto znění: 

„(377a) Územním plánem se stanovuje pořadí změn v území pro plochy Z20A, Z20B, Z20C a 
Z20D takto: 

lokalita Pod Chlumem: 1. etapa: plochy Z20A, Z20C, 2. etapa: plochy Z20B, Z20D ; 

(377b) Využití ploch zařazených do 2. etapy je podmíněno vydáním správního aktu 
umožňujícího užívání staveb (např. kolaudační souhlas) alespoň na 80% výměry ploch 
zařazených do 1. etapy v téže lokalitě.   

(377c) Pořadí změn v území je vymezeno ve výkrese I.8. Výkres pořadí změn v území.“ 
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O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝ-
ZNAMNÝCH STAVEB  

(O01) Změnou č. 1 ÚP se vymezují následující architektonicky nebo urbanisticky významné stavby:  

a) stáčírna v Lázních Kyselka, Mostecké Předměstí čp. 122 (p.p.č. 1945, k.ú. Bílina), 

b) Lázeňský dům Bílina, Mostecké Předměstí čp. 153 (p.p.č. 1949, k.ú. Bílina), 

c) inhalatorium v Lázních Kyselka, Mostecké Předměstí čp. 229 (p.p.č. 1947, k.ú. Bílina), 

d) lesní kavárna v Lázních Kyselka, Mostecké Předměstí čp. 131 (p.p.č. 1948, k.ú. Bílina), 

e) ZŠ Lidická, Mostecké Předměstí čp. 31 (p.p.č. 1785, k.ú. Bílina), 

f) kostel sv. Petra a Pavla, ul. Seifertova (p.p.č. 67, k.ú. Bílina), 

g) zámek Bílina, čp. 98 (p.p.č. 780, k.ú. Bílina), 

h) budova Městského úřadu, Břežánská čp. 50 (p.p.č. 1, k.ú. Bílina), 

i) Husitská bašta (p.p.č. 88, k.ú. Bílina), 

j) bývalý pivovar, ul. Litoměřická (p.p.č. 784/1 a 785, k.ú. Bílina), 

k) budova železničního nádraží Bílina (p.p. č. 2267/3, k.ú. Bílina). 

(O02) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb je zobrazeno v grafické části 
Změny č. 1 ÚP - výkres I.2a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce. 

(O03) V textové části ÚP: 

a) se mění označení kapitoly „L“ na „O“; 

b) v názvu kapitoly se zrušují slova „pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt“; 

c) znění bodu (378) se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:  

„Územní plán vymezuje tyto architektonicky nebo urbanisticky významné stavby: 

a) stáčírna v Lázních Kyselka, Mostecké Předměstí čp. 122 (p.p.č. 1945, k.ú. Bílina), 

b) Lázeňský dům Bílina, Mostecké Předměstí čp. 153 (p.p.č. 1949, k.ú. Bílina), 

c) inhalatorium v Lázních Kyselka, Mostecké Předměstí čp. 229 (p.p.č. 1947, k.ú. 
Bílina), 

d) lesní kavárna v Lázních Kyselka, Mostecké Předměstí čp. 131 (p.p.č. 1948, k.ú. 
Bílina), 

e) ZŠ Lidická, Mostecké Předměstí čp. 31 (p.p.č. 1785, k.ú. Bílina), 

f) kostel sv. Petra a Pavla, ul. Seifertova (p.p.č. 67, k.ú. Bílina), 

g) zámek Bílina, čp. 98 (p.p.č. 780, k.ú. Bílina), 

h) budova Městského úřadu, Břežánská čp. 50 (p.p.č. 1, k.ú. Bílina), 

i) Husitská bašta (p.p.č. 88, k.ú. Bílina), 

j) bývalý pivovar, ul. Litoměřická (p.p.č. 784/1 a 785, k.ú. Bílina), 

budova železničního nádraží Bílina (p.p. č. 2267/3, k.ú. Bílina).“ 

d) za bod (378) se vkládá bod (378a) ve znění:  
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„Vymezené architektonicky nebo urbanisticky významné stavby jsou zakresleny ve 
výkrese I.2a - Hlavní výkres - urbanistická koncepce.“ 

P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

(P01) Textová část Změny č. 1 ÚP má celkem 74 stran. 

(P02) Grafická část Změny č. 1 ÚP obsahuje 9 výkresů, tvořených vždy 2 listy: 

I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1:5 000 

I.2a HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ KONCEPCE 1:5 000 

I.2b  HLAVNÍ VÝKRES – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 1:5 000 

I.3 VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1:5 000 

I.4 VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   

- PLYN A TEPLO  1.5 000 

I.5 VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

- ELEKTRO A SPOJE  1.5 000 

I.6 VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

- KANALIZACE A VODOVOD 1.5 000 

I.7 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1:5 000 

I.8 VÝKRES POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 1:5 000 

(P03) Textová část Odůvodnění Změny č. 1 ÚP má celkem 212 stran a 86 stran přílohy. 

(P04) Grafická část Odůvodnění Změny č. 1 ÚP obsahuje 3 výkresy, přičemž výkresy II.1 a II.3 jsou 
tvořeny 2 listy: 

II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1:5 000 

II.2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:100 000 

II.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1.5 000 

(P05) V textové části ÚP:  

a) se mění označení kapitoly „M“ na „P“; 

b) údaj o počtu stran textové části ÚP se nahrazuje číslem „72“; 

c) údaj o počtu výkresů grafické části ÚP se nahrazuje číslem „9“; 

d) označení Hlavního výkresu „I.2“ se mění na „I.2a“ a za název hlavního výkresu se 
vkládají slova „- urbanistická koncepce“; 

e) za Hlavní výkres se vkládá nový výkres: 

„I.2b Hlavní výkres - prostorové uspořádání území, 1:5000“; 

f) za Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací se vkládá nový výkres: 

„I.8. Výkres pořadí změn v území, 1:5 000“. 

 

 


