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POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Platnou územně plánovací dokumentací města Bílina je Územní plán Bílina, který nabyl účinnosti dne 
10.07.2012.  

Rozhodnutí o pořízení změny územního plánu  
Pořízení změny č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP) a její zpracování a projednání se zcela 
řídilo zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

O pořízení Z1 ÚP rozhodlo Zastupitelstvo města Bílina (dále jen ZM) v souladu s § 6 odst. (5) 
stavebního zákona usnesením č. 21/2018 ze dne 15.02.2018, kterým zároveň rozhodlo, že Z1 ÚP bude 
pořízena zkráceným postupem.  

Pořizovatelem Z1 ÚP se v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona stal Městský úřad Bílina, odbor 
stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování (dále jen pořizovatel), jehož úředníci splňují 
kvalifikační požadavky stanovené § 24 stavebního zákona. Pro spolupráci s pořizovatelem byla ZM 
jmenována jako určený zastupitel starostka města Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová.  

Na základě usnesení Rady města Bílina č. 344 ze dne 10.04.2018 byla zpracováním Z1 ÚP pověřena 
společnost Haskoning DHV Czech Republic, s.r.o.  

Zadání změny územního plánu  
V souladu s § 55 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „vyhlášky“) pořizovatel zpracoval návrh zprávy o uplatňování ÚP Bílina 
(dále jen ZOUP). Ze závěrů ZOUP vyplynulo, že je nezbytné zahájit pořízení změny ÚP Bílina. Na 
základě závěrů ZOUP zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s 
obsahem přílohy č. 6 „vyhlášky“ návrh zadání Z1 ÚP.  

Návrh ZOUP spolu s návrhem zadání Z1 ÚP byl projednán v souladu s § 47 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona ve znění dle platných právních předpisů. Oznámení o projednání návrhu ZOUP a zadání Z1 ÚP 
bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, dotčeným orgánům a sousedním obcím dopisem č.j. MUBI 
MUBI 42338/2017 ze dne 29.10.2017. Veřejnosti bylo projednání návrhu ZOUP a zadání včetně 
poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu ZOUP a zadání připomínky, oznámeno na 
úřední desce Městského úřadu Bílina veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI 37383/2017. Návrh ZOUP s 
návrhem zadání byl v souladu s §47 odst 2. stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí od 
21.09.2017 do 23.10.2017. Dotčené orgány a krajský úřad mohly ve stanovené lhůtě uplatnit své 
požadavky na obsah ZOUP a změny č. 1 ÚP Bílina vyplývající ze zvláštních právních předpisů, 
sousední obce mohly uplatnit své podněty a ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit připomínky k 
vystavenému návrhu ZOUP a zadání.  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KUUK OŽP), jako 
orgán příslušný podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, vydal stanovisko č. j. 3924/ZPZ/2017/SEA a JID: 168671/2017/KUUK ze 
dne 19.10.2017 s konstatováním, že není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a že návrh 
Z1 ÚP nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném 
prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). 
AOPK CHKO jako orgán příslušný dle § 78 odst.1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
krajiny, v platném znění, vydal stanovisko č.j.: SR/2290/UL/2017-3 ze dne 30. 10. 17 s konstatováním: 
„Lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spojení s jinými známými záměry či koncepcemi, na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích 
oblastí“.  
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Vzhledem ke stanovisku orgánu SEA a stanovisku orgánu ochrany přírody nebyl v zadání změny 
č. 1 ÚP Bílina vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území.  

Na základě posouzení jednotlivých stanovisek, vyjádření, připomínek a podnětu pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem upravil ZOUP a návrh zadání Z1 ÚP a předložil jej ke schválení 
Zastupitelstvu města Bílina. Zadání Z1 ÚP Bílina bylo schváleno usnesením ZM č. 21/2018 ze dne 15. 
02. 2018 s rozhodnutím, že Z1 ÚP bude pořízena zkráceným postupem.  

Návrh změny územního plánu  
Veřejné projednání návrhu Z1 ÚP bylo oznámeno v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona 
jednotlivě sousedním obcím, krajskému úřadu a dotčeným orgánům dopisem č.j.: MUBI 28846/2019 ze 
dne 26.06.2019, veřejnosti pak veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI 28947/2019, která oznámila místo a 
termín konání veřejného projednání. O konání opakovaného veřejného projednání a možnosti uplatnění 
připomínek a námitek byla veřejnost rovněž informována prostřednictví článku zveřejněného v  čísle VII 
a VIII/2019 BÍLINSKÉHO ZPRAVODAJE.  Návrh Z1 ÚP byl v tištěné podobě vystaven k veřejnému 
nahlédnutí v termínu od 01. 07. do 21.08.190 na Městském úřadě Bílina a v elektronické podobě na 
webových stránkách Městského úřadu Bílina. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 14. 08. 2019 v 
budově Městského úřadu Bílina. Na veřejném projednání byly přítomní poučeni o právech a 
povinnostech účastníků veřejného projednání a byl podán výklad pořizovatelem a zpracovatelem Z1 ÚP. 
Účastníci veřejného projednání byli vyzváni k uplatnění svých stanovisek, připomínek a námitek ve 
lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání tj. do 21.08.19.  

V zákonem stanovené lhůtě obdržel pořizovatel 18 stanovisek, 10 připomínek a 9 námitek. Po 
vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek byla v souladu s § 55b odst. (4) stavebního zákona 
zaslána žádost č.j.: MUBI 47562/2019 krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu územního plánování 
o vydání stanoviska z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací kraje. Souhlasné stanovisko 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, OUPS, č.j.: KUUK/165002/2019/UPS bylo na adresu Městského 
úřadu Bílina doručeno dne 10.12.2019.  

V souladu s § 53 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání a vypracoval návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek, který byl v 
souladu s § 53 odst. (1) stavebního zákona zaslán dopisem č.j.: MUBI 12414/2020 dotčeným orgánům 
a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby uplatnili stanoviska. Žádný z oslovených dotčených 
orgánů nevydal k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 
nesouhlasné stanovisko či požadavek na doplnění či úpravu. Návrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek je součásti textové části odůvodnění.  

Výsledkem vyhodnocení veřejného projednání byly úpravy, které byly pořizovatelem a určeným 
zastupitelem vyhodnoceny jako úpravy, které si vyžadují podstatnou úpravu návrhu a opakované 
veřejné projednání. V této souvislosti si pořizovatel vyžádal dopisem č.j.: MUBI 22543/2020 v souladu s 
§ 52 odst. (2) stavebního zákona stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Výsledkem posouzení bylo stanovisko Krajského úřadu ÚK, odboru ŽPZ č.j.: 
KUUK/ 048859/2020 ze dne 20.03.20, kterým bylo konstatováno, že lze vyloučit možnost, že 
navrhovaný obsah úpravy návrhu Z1  ÚP bude mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv 
na předmět ochrany, popř. celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní 
působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje a změnu návrhu Z1 ÚP není nutno posoudit z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl návrh Z1 ÚP upraven zpracovatelem Z1 ÚP 
do verze pro opakované veřejné projednání. Opakované veřejné projednání návrhu Z1 ÚP bylo 
oznámeno v souladu s § 52 ve vazbě na §53 stavebního zákona jednotlivě sousedním obcím, 
krajskému úřadu a dotčeným orgánům dopisem č.j.: MUBI 36579/2020 ze dne 20.10.2020, veřejnosti 
pak veřejnou vyhláškou   č.j.: MUBI37669/2020,  která oznámila místo a termín konání opakovaného 
veřejného projednání. Návrh Z1 ÚP byl v tištěné podobě vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 
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22.10.20 do 30.11.2020 na Městském úřadě Bílina a v elektronické podobě na internetových stránkách 
Městského úřadu  Bílina. O konání opakovaného veřejného projednání a možnostech uplatnění 
připomínek a námitek byla veřejnost rovněž informována prostřednictví článku zveřejněného v čísle 
XI/2020 BÍLINSKÉHO ZPRAVODAJE. Vzhledem k aktuálním hygienickým a epidemiologickým 
opatřením se dne 23.11.2020 opakované veřejné projednání v souladu s metodickým doporučením 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 08.04.2020 uskutečnilo v budově 
Městského úřadu Bílina distanční formou prostřednictvím on-line přenosu, který veřejnost měla možnost 
sledovat v Městském divadle Bílina nebo prostřednictvím webového odkazu, který byl zveřejněn na 
webových stránkách Městského úřadu Bílina, na úřední desce i v Bílinském ZPRAVODAJI. Veřejnost 
mohla své dotazy uplatnit prostřednictvím zveřejněného telefonního čísla. 

Na veřejném projednání byl podán výklad zástupcem zpracovatele Z1 ÚP Bílina. O průběhu veřejného 
projednání byl veden písemný záznam. V souladu se stavebním zákonem byla veřejnost informována o 
zákonných možnostech uplatnění připomínek, námitek a stanovisek v souladu s §52 a §53 stavebního 
zákona k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny do 7 dnů ode dne konání 
veřejného projednání, tj. do 30.11.2020 s upozorněním, že k později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se v souladu s §52 odst. (3) stavebního zákona nepřihlíží.    

V zákonem stanovené lhůtě obdržel pořizovatel 14 stanovisek dotčených orgánů, ze kterých 2 vznesla 
připomínky, které jsou návrhem Z1 ÚP řešeny nebo se nevztahují k předmětu řešení územního plánu, 
ale navazujících územních a stavebních řízení, 6 dotčených orgánů stanovisko neuplatnilo.  Z 9 
obeslaných sousedních obcí (Hrobčice, Světec, Ledvice, Most, Braňany, Mariánské Radčice, Želenice, 
Duchcov a Osek) neuplatnila připomínku v rámci veřejného projednání žádná z obcí. 

Ze strany veřejnosti a ostatních organizací nebyla uplatněna žádná připomínka, ze strany dotčených 
vlastníků a oprávněného investora byly doručeny 3 námitky, z nichž dvě byly uplatněny vlastníkem 
dotčených pozemků a jedna oprávněným investorem.  

Uplatněné námitky podané v rámci opakovaného veřejného projednání pořizovatel vyhodnotil v souladu 
s §53 stavebního zákona a návrh rozhodnutí o námitkách č.j.: MUBI 54158/2019 zaslal dotčeným 
orgánům k uplatnění stanovisek. Žádný z oslovených dotčených orgánů neuplatnil k předloženému 
návrhu rozhodnutí nesouhlasné stanovisko.  

V souladu s §53 odst. (1) stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem výsledky projednání. Na základě zjištěných skutečností dospěl pořizovatel k záměru, že 
stanovisko vydané krajským úřadem dle § 55b odst. (4) SZ dne 29.11.19 je stanoviskem, které bylo 
vydáno před schválením a vydáním 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.  
Pořizovatel proto požádal o vydání nového stanoviska dle § 55b odst. (4) SZ. Krajský úřad vydal nové 
stanovisko č.j.:  KUUK/009782/2021 ze dne 22.01.2021 se závěrem – návrhem změny je zajištěna 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, je v souladu s aPÚR a je v souladu s 
aZÚR.  Výsledkem vyhodnocení opakovaného veřejného projednání byly drobné úpravy, které byly 
pořizovatelem a určeným zastupitelem vyhodnoceny jako úpravy, které nevyžadují opakovat  veřejné 
projednání.   

Vydání změny územního plánu  
Po vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného  projednání pořizovatel přezkoumal soulad návrhu 
Z1 ÚP Bílina dle   hledisek uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Na základě výsledků 
opakovaného veřejného projednání byl návrh Z1 ÚP upraven a spolu s jeho odůvodněním byl předložen 
v souladu s § 54  stavebního zákona Zastupitelstvu města Bílina, které jej jako orgán příslušný podle § 
6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona vydává v samostatné působnosti formou opatření obecné povahy 
poté, co ověřilo  na základě podkladů předložených pořizovatelem soulad Z1 ÚP s politikou územního 
rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu.    
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A. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM  

A.1.  Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje  
Politika územního rozvoje České republiky byla schválena vládou ČR usnesením č. 929 dne 20.7.2009. 
Následně byly usnesením vlády schváleny tyto aktualizace PÚR ČR: 

 Aktualizace č. 1 PÚR ČR dne 15. dubna 2015 (usnesení vlády č. 276),  

 Aktualizace č. 2 PÚR ČR dne 2. září 2019 (usnesení vlády č. 629),  

 Aktualizace č. 3 PÚR ČR dne 2. září 2019 schválena (usnesení vlády č. 630), 

 Aktualizace č. 5 PÚR ČR dne 17.srpna.2020 (usnesení vlády č. 833). 

A.1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění trvale udržitelného 
rozvoje území  

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 stanovuje následující republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Plnění těchto priorit v rámci 
Změny č. 1 ÚP Bílina je uvedeno u každé z těchto priorit: 

priorita vyhodnocení splnění v rámci ÚP 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být 
provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V 
některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, 
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým 
v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak 
citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, 
aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a 
užitné hodnoty.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů. 

Změna č. 1 ÚP chrání vymezené hodnoty území, 
nemění urbanistickou strukturu a strukturu osídlení.  

Součástí řešení Změny č. 1 ÚP je zpřesnění koncepce 
krajiny, která je dlouhodobě poškozována těžebními 
aktivitami (Radovesická výsypka, lom Bílina). 
Uspořádání a využití krajiny je Změnou č. 1 ÚP 
aktualizováno v souladu s Plánem rekultivací pro rok 
2019. 

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a 
oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a 
ekologických funkcí krajiny. 

Priorita není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, 
nejedná se o venkovské území. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního 
prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat 
existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně 
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci 
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Změna č. 1 ÚP přispívá k plnění této priority omezeně. 
Součástí řešení je návrh vymístění obytné zástavby 
v izolovaném a obtížně dostupném území mezi silnicí 
I/13 a dráhou(objekty zde již nestojí), zčásti je 
navržena integrace do ploch zeleně.   

Ke zvýšení kvality urbánního prostředí přispívá rovněž 
zpřesnění uspořádání rozvojových území v lokalitách 
Pod Chlumem a Teplické Předměstí, dle 
zpracovaných územních studií. Zajištění kvalitního 
urbánního prostředí bylo jedním z cílů těchto ÚS. 
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priorita vyhodnocení splnění v rámci ÚP 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně 
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho 
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.   

Změna č. 1 ÚP řeší pouze dílčí úpravy ve využití 
území, celková koncepce ÚP se nemění. Návrhy 
předložené Změnou č. 1 ÚP nicméně zohledňují 
v maximální možné míře veškerá související hlediska.  

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu 
integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 
který představuje objektivní a komplexní posuzování a 
následné koordinování prostorových, odvětvových a 
časových hledisek. 

Změna č. 1 ÚP řeší pouze dílčí úpravy ve využití 
území, celková koncepce ÚP se nemění. Návrhy 
předložené Změnou č. 1 ÚP nicméně směřují ke 
komplexnímu a objektivnímu řešení území. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování 
důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v 
hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích. 

Změnou č. 1 ÚP lze přispět k odstraňování důsledků 
hospodářských změn pouze omezeně. Změnou č. 1 
ÚP jsou vymezeny plochy pro rozvoj výroby a plochy 
smíšené obytné, umožňující lokalizaci výrobních i 
nevýrobních služeb. Navržený rozvoj částečně 
přispěje ke zvýšení nabídky pracovních příležitostí pro 
obyvatele města, k posílení ekonomické atraktivity a 
konkurenceschopnosti území. 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost. 

Změnou č. 1 ÚP je respektována stávající sídelní 
struktura a je pouze dílčím způsobem doplněna bez 
zásadních změn. Jsou navrženy úpravy v oblasti 
dopravní a technické infrastruktury, s ohledem na 
aktuální potřeby obce a s ohledem na postupující 
rekultivaci území po ukončené těžbě. Rozšířením 
ploch pro různé způsoby využití přispívá Změna č. 1 
ÚP k posílení významu města v sídelní struktuře.  

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 
původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a 
zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné 
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na 
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 

Součástí Změny č. 1 ÚP je mimo jiné vymezení ploch 
přestavby, v mnoha případech je předmětem úpravy 
ploch přestavby jejich vymezení jako stabilizovaných 
ploch, z důvodu již realizovaného či neaktuálního 
záměru. Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny 
v návaznosti na hranici zastavěného území, 
v dostupnosti sítí dopravní a technické infrastruktury.  

Plochy zeleně jsou v maximální možné míře 
respektovány, Změnou č. 1 ÚP dochází pouze k jejich 
dílčím úpravám, v souladu se skutečným stavem. Dle 
zpracované územní studie rozvojového území 
Teplické Předměstí je upřesněn (výrazně navýšen) 
rozsah ploch zeleně v zástavbě. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační 
opatření. S ohledem na to při územně plánovací 
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a 
kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 

Nejvýraznějším zásahem do krajinného prostředí je 
probíhající a plánovaná rekultivace území po 
ukončené těžbě, která je Změnou č. 1 ÚP zpřesněna 
dle aktualizovaného plánu rekultivací pro rok 2019. 
Součástí rekultivačních záměrů je nicméně výhradně 
obnova krajinného prostředí, bez nové zástavby. Ve 
vazbě na úpravu rozsahu území určeného 
k rekultuvaci a specifikaci druhu rekultivace je 
upřesněno rovněž vymezení ÚSES.  
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priorita vyhodnocení splnění v rámci ÚP 

implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro 
využití přírodních zdrojů. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Nejvýznamnějším zásahem do krajiny zůstává těžba a 
následující rekultivace, jejíž rozsah a charakter je 
Změnou č. 1 ÚP upřesněn dle aktualizovaného Plánu 
rekultivací pro rok 2019. Migrační propustnost území 
bude zajištěna již vlastní realizací rekultivace. 

Novým záměrem, který může potenciálně snížit 
prostupnost krajiny, je návrh cyklostezky v ploše Z68. 
Vzhledem k jejímu terénnímu uspořádání a šířkovým 
parametrům stavby lze nicméně předpokládat jen 
velmi malý vliv.  

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny záměry, které by 
směřovaly ke srůstání sídel. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými 
obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně 
(zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je 
krajina negativně poznamenána lidskou činností, s 
využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých pásů nezastavěného území v 
bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik 
a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny. 

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivace území poškozeného těžbou dle 
aktualizovaného Plánu rekultivací pro rok 2019. 
Součástí rekultivačních záměrů je mimo jiné výsadba 
zeleně, která zajistí prostupnost území a umožní 
krátkodobou rekreaci.  

Změnou č. 1 ÚP je zpřesněno řešení rozvojového 
území v lokalitě Teplické Předměstí, dle zpracované 
územní studie, která vymezuje rozsáhlé plochy zeleně 
v zástavbě a v návaznosti na navrhovaný obchvat 
města (přeložka silnice I/13). 

Ostatní zeleň na území města není Změnou č. 1 ÚP 
dotčena. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů 
území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční 
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
lyžařská, hipo). 

Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny nové plochy veřejné 
zeleně, využitelné pro každodenní rekreaci. K rozvoji 
cykloturistiky přispěje navržená cyklostezky přes 
Radovesickou výsypku v ploše Z68. 

V souladu se skutečným stavem jsou Změnou č. 1 ÚP 
stabilizovány plochy rekreace v zahrádkářských 
osadách a plochy smíšené obytné. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro 
lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z 
těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce dopravní a 
technické infrastruktury stanovená v ÚP, je pouze 
dílčím způsobem zpřesněna a doplněna. Vymezené 
záměry jsou soustředěny do zastavěného či 
zastavitelného území, výjimkou je návrh cyklostezky 
(Z68) podél realizované silniční komunikace přes 
Radovesickou výsypku, v souladu s DSP. Ke zvýšení 
fragmentace krajiny její realizací nedojde, naopak se 
žádoucím způsobem posílí širší dopravní vazby 
přerušené těžbou. 

Změnou č. 1 ÚP jsou rozšířeny plochy veřejné zeleně, 
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vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat 
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 15 
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů 
pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto 
způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území 
pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

tím dojde ke zlepšení prostupnosti krajiny. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti 
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 
požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou 
přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v 
území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Po realizaci některých záměrů vymezených v ÚP jsou 
Změnou č. 1 ÚP tyto plochy vymezeny jako 
stabilizované. Zkvalitňování dopravní infrastruktury je 
zajištěno právě zejména vlastní realizací staveb. 
V souladu s vydaným ÚR je stabilizována ul. 
Radovesická, která zajistí zlepšení dopravních vazeb 
mezi silnicí I/13 a obcí Kostomlaty pod Milešovkou 
přes území Radovesické výsypky. 

Změnou č. 1 ÚP jsou dále upřesněny některé 
dopravní záměry, dle zpracovaných ÚS nebo 
podrobnější dokumentace. Součástí koncepce 
dopravní infrastruktury je mimo jiné vymezení ploch 
pro parkovací domy (P14, P42, P44, P45,  Z75) a 
nová cyklostezka přes Radovesickou výsypku (Z68). 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k 
překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné 
předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet 
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat 
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 

Ke zlepšení hygienické kvality životního prostředí 
směřuje návrh přeložky silnice I/13 (obchvat Bíliny), 
vymezený v ÚP Bílina. Změnou č. 1 ÚP tento záměr 
zůstává zachován. K zajištění dopravního propojení 
mimo vnitřní část města a obytná území je Změnou 
č. 1 ÚP stabilizována ul. Radovesická, v souladu 
s vydaným ÚR. Tato komunikace propojení ul. 
Teplická a silnici I/13 s nově realizovanou silnicí přes 
Radovesickou výsypku do Kostomlat pod Milešovkou. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území 
a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 
sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných 
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na 
ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových 
vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách 
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní. 

Změnou č. 1 ÚP jsou respektovány územně 
ekologické limity schválené Vládou ČR dne 
19.10.2015, stejně jako území s potenciálními riziky a 
možnými přírodními katastrofami. Protipovodňová 
opatření na Radovesické výsypce, vymezená v ÚP 
Bílina, byla realizována a Změnou č. 1 ÚP jsou 
vymezena jako stabilizované plochy. Plocha N43 pro 
suchou nádrž Syčivka je Změnou č. 1 ÚP upravena 
dle podrobnější dokumentace (DÚR, 2017). 

 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod. 

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny nové zastavitelné 
plochy ani plochy přestavby v aktivní zóně 
záplavového území ani v záplavovém území. 
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(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování 
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní 
struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou 
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se 
díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami.  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území 
využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a 
kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve 
prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro 
vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí 
regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení 
městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako 
řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a 
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského 
rozvoje ve všech regionech. 

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce veřejné 
infrastruktury, pouze dílčím způsobem je doplněna a 
zpřesněna  koncepce silniční dopravní infrastruktury 
vymezením ploch dopravní infrastruktury silniční a 
ploch veřejných prostranství. Systém železniční 
dopravy není Změnou č. 1 ÚP dotčen. Ke zkvalitnění 
dopravní dostupnosti a prostupnosti přispěje zejména 
vymezení (stabilizace) ul. Radovesická a navazující 
silnice přes Radovesickou výsypku, dále pak návrh 
cyklostezky přes Radovesicko výsypku (plocha Z68) a 
nové komunikace v rozvojovém území Teplické 
Předměstí. 

Požadavky na řesení vodní a letecké dopravy ani 
přeshraniční vazby nejsou pro správní území města 
Bílina relevantní. 

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat 
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně 
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je 
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého 
sektoru s veřejností. 

Změna č. 1 ÚP přispívá ke zkvalitnění života obyvatel 
pouze dílčím způsobem, zejména vymezením nových 
ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně a 
zlepšením prostupnosti a dostupnosti území.  

Změnou č. 1 ÚP jsou s ohledem na aktuálnost a 
potřebnost přehodnoceny některé záměry 
vymezené ÚP Bílina a jsou vymezeny pro jiný způsob 
využití, případně vypuštěny. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých 
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy 
veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, 
umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a 
dostupného systému, který bude poskytovat 
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v 
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro 
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických 
cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to 
vhodné. 

Změna č. 1 ÚP nemění koncepci dopravní 
infrastruktury stanovenou Územním plánem Bílina, 
pouze ji doplňuje a upřesňuje. Předmětem změny 
v oblasti dopravní infrastruktury je stabilizace ploch 
s již realizovanými dopravními záměry a aktualizace 
vymezení ploch změn dle nových územně plánovacích 
podkladů (ÚS) a podrobnějších dokumentací (DÚR, 
DSP).  

Ke zkvalitnění sítě pěších a cyklistických cest přispěje 
vymezení nové cyklostezky přes Radovesickou 
výsypku (Z68) a významné rozšíření ploch veřejné 
zeleně. 

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku 
vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i v budoucnosti. 

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce technické 
infrastruktury, stanovená Územním plánem Bílina, je 
pouze doplněna ve vazbě na upřesnění ploch změn.  

Pro zásobování vodou a řešení odkanalizování je 
stanovena podmínka respektování Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.  

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s 

Změnou č. 1 ÚP není řešen systém výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. 
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cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit 
kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské 
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

 

Změnou č. 1 ÚP se nemění urbanistická koncepce 
stanovená Územním plánem Bílina, která směřuje 
k intenzifikaci využití a oživení městského jádra.  

Změnou č. 1 ÚP je v souladu se zpracovanými ÚS 
upřesněn rozvoj bydlení v lokalitách Teplické 
Předměstí a Pod Chlumem. Izolovaná plocha bydlení 
mezi koridorem silnice I/13 a dráhou je navržena 
k vymístění a integraci do ploch přírodní zeleně 
(objekty zde již nestojí), v souladu s charakterem 
navazujícího území. 

A.1.2. Rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti 

Území je součástí Rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice 
ČR/Německo, vymezené ve vazbě na významné dopravní cesty, především silnici I/13. PÚR ČR 
stanovuje úkol pro územní plánování spočívající ve vytvoření územních podmínek pro řešení přestavby 
vybraných úseků silnice I/13 mezi Ústím nad Labem a Chomutovem. 

Územním plánem Bílina  byl vymezen návrh přeložky silnice I/13 (obchvat města Bílina), Změnou č. 1 
ÚP je tento záměr respektován, bez úprav.  

Území je zároveň součástí Specifické oblasti SOB5 Mostecko. Cílem vymezení je náprava 
ekonomických, sociálních a environmentálních problémů, spojených s průmyslovými aktivitami, 
zejména těžbou uhlí a energetikou, a potřeba řešení rekultivace území. PÚR ČR stanovuje úkol pro 
územní plánování spočívající ve vytváření územních podmínek pro obnovu krajiny včetně vodního 
režimu a dopravního systému, pro polyfunkční využívání rekultivovaného území a pro vytvoření 
souvislých prostupných pásů zeleně. 

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter rekultivace území dotčeného těžbou (lom Bílina, 
Radovesická výsypka), v souladu s aktualizovaným Plánem rekultivace území dotčeného těžbou Dolů 
Bílina pro rok 2019. 

A.1.3. Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury 

Koridory ani plochy dopravní a technické infrastruktury nejsou PÚR ČR na území města Bílina 
vymezeny. 

A.1.4. Výsledek přezkoumání souladu s PÚR ČR pořizovatelem podle §53 odst. (4) 
stavebního zákona 
Návrh územního plánu byl zpracován v právním prostředí Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR), 
schválené usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 ve znění Aktualizací  č. 1., 2., 3. a 5. Úplné 
znění nabylo účinnosti dne 11.9.2020. 

ke kapitole 2 PÚR ČR:  REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ: 

Politika územního rozvoje stanovuje republikové priority územního plánování, které jsou v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.  řádně odůvodněny v kapitole A.1.1. textové části odůvodnění 
Z1 ÚP Bílina. 

Z1 ÚP Bílina  ve vazbě na ÚP Bílina je   v souladu s republikovými prioritami územního 
plánování. 
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ke kapitole 3 PÚR ČR:  ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY: 

Řešené území  je součástí rozvojové osy OS7. Z1 ÚP řádně odůvodňuje v kapitole A.1.2. textové části 
odůvodnění Z1 ÚP Bílina, jednotlivá kritéria, podmínky a úkoly územního plánování stanovené pro obce 
nacházející se v rozvojové ose OS7. 

Z1 ÚP Bílina  ve vazbě na ÚP Bílina splňuje kritéria, podmínky a úkoly územního plánování 
stanovené pro obce nacházející se v rozvojové ose OS7. 

ke kapitole 4 PÚR ČR: SPECIFICKÉ OBLASTI: 

Řešené území je zahrnuto do specifické oblasti SOB5 Mostecko. ÚP řádně odůvodňuje v kapitole A.1.2. 
textové části odůvodnění Z1 ÚP Bílina, jednotlivá kritéria, podmínky a úkoly územního plánování 
stanovené pro obce nacházející se ve specifické oblasti SOB5.   

Z1 ÚP Bílina  ve vazbě na ÚP Bílina splňuje kritéria, podmínky a úkoly územního plánování 
stanovené pro obce nacházející se ve specifické oblasti SOB5. 

ke kapitole 5 PÚR ČR:  KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY: 

Na řešené území nezasahuje žádný koridory ani plochy dopravní infrastruktury. 

ke kapitole 6 PÚR ČR:  KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH 
ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ: 

Na řešené území nezasahuje žádný koridory ani plochy dopravní infrastruktury. 
 

--------------- 

Soulad Z1 ÚP Bílina s Politikou územního rozvoje ČR byl také posouzen Krajským úřadem Ústeckého  
kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu podle § 55b odst. 4) stavebního zákona, který 
k posuzované dokumentaci vydal souhlasné č.j. stanovisko  JID: 66984/2016/KÚÚK, č.j.: 388/UPS/2014 
ze dne 24.02.2016 a dle § 53 odst. (3) stavebního zákona pod č.j.:  KUUK/009782/2021 ze dne 
22.01.2021. 
 
Z1 ÚP Bílina  je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1., 2., 3. a 5. - 
respektuje priority a naplňuje úkoly stanovené tímto dokumentem pro územní plánování.    

A.2.  Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem  

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území města Bílina jsou Zásady 
územního rozvoje Ústeckého kraje (dále též „ZÚR“), ve znění Aktualizací č. 1, 2 - 3, vydané 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, jako správní orgán kraje příslušný podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
vydalo Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje formou opatření obecné povahy dne 5. 10. 2011 
(usnesení č. 23/25Z/2011). ZÚR nabyly účinnosti dne 20. 10. 2011.   

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje byla vydána dne 24.4.2017 (usnesení 
č. 022/4Z/2017) a nabyla účinnosti dne 20.5.2017. Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Ústeckého 
kraje byla vydána dne 28.1.2019 (usnesení č. 008/17Z/2019) a nabyla účinnosti dne 17.2.2019. Dne 
22.6.2020 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 025/30Z/2020 o vydání Aktualizace 
č. 2 ZÚR, která nabyla účinnosti dne 6.8.2020. 
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A.2.1.  Priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v Politice 
územního rozvoje  

ZÚR ÚK, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, stanovují následující republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území. Plnění těchto priorit v rámci Změny č. 1 ÚP Bílina je uvedeno u 
každé z těchto priorit: 

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

ZÁKLADNÍ PRIORITY 

(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území 
kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi pilíři 
udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského 
rozvoje, úroveň životního prostředí srovnatelná s jinými 
částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů 
sociální soudržnosti obyvatel kraje.  

Změna č. 1 ÚP přispívá k vyváženosti a udržitelnosti 
rozvoje dílčím způsobem, zejména zkvalitněím 
prostupnosti území, rozšířením ploch veřejné zeleně a 
upřesněním uspořádání lokalit pro rozvoj bydlení.  

(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny 
činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti 
území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat 
jeho poškození a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích 
forem využití území.  

Změnou č. 1 ÚP jsou respektovány veškeré limity využití 
území a podmínky ochrany hodnot, definované 
Územním plánem Bílina.  

Součástí Změny č. 1 ÚP je návrh přestavby nevyužitých 
či nevhodně využitých ploch, případně změna 
navrhovaného způsobu využití oproti ÚP Bílina.  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(3) Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně 
viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve 
volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro 
dosažení všech ostatních cílů zajištění udržitelného 
rozvoje území (zejména transformace ekonomické 
struktury, stabilita osídlení, rehabilitace tradičního 
lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).  

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivace území poškozeného těžbou (lom Bílina, 
Radovesická výsypka), v souladu s aktualizovaným 
Plánem rekultivací pro rok 2019. Rekultivace území je 
pro ozdravění prostředí zásadním krokem. 

Druh výrobní činnosti směřující k transformaci 
ekonomické struktury není Změnou č. 1 ÚP měněn, s 
ohledem na provoz elektrárny Ledvice a pokračující 
těžbu na lomu Bílina zůstává v převaze těžká a lehká 
výroba a výroba související s těžbou. 

Změnou č. 1 ÚP jsou respektovány plochy a zařízení 
pro lázeňství a cestovní ruch jako významné hodnoty 
území.  

(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti 
poškozených a narušených složek životního prostředí 
(voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování 
starých ekologických zátěží Ústeckého kraje zejména v 
Severočeské hnědouhelné pánvi, v Krušných horách a 
v narušených partiích ostatních částí Ústeckého kraje. 
Zlepšení stavu složek životního prostředí v uvedených 
částech území považovat za prvořadý veřejný zájem.  

Změnou č. 1 ÚP je upřesněno cílové krajinné 
uspořádání území lomu Bílina a Radovesické výsypky, 
dle aktualizovaného Plánu rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). 

(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné 
přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP, 
CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území 
NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných území 
(PPk, VKP, ÚSES) a území významná z hlediska 
migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy.  

Přírodní hodnoty území jsou Změnou č. 1 ÚP plně 
respektovány. ÚP upravuje vymezení regionálního a 
lokálního ÚSES, s ohledem na zajištění jeho funkčnosti 
a spojitosti, ostatních přírodních hodnot se nedotýká.  

(6) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v 
minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, 
nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, 

Změna č. 1 ÚP nevymezuje záměry, které by měly vliv 
na vodní režim v území a vedení vodních toků. V 
souladu s aktuálním stavem rekultivace území 



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

16 
 

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

přeložené nebo zatrubněné. Dosáhnout výrazného 
zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě ovlivněných 
těžebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní 
průmyslovou výrobou.  

Radovesické výsypky vymezuje vodní příkopy a vodní 
nádrže (součást protipovodňových opatření), navržené 
v ÚP Bílina a již realizované, jako stabilizované plochy 
hydrické rekultivace. Současně zpřesňuje rozsah 
suchého polderu v Žižkově údolí dle podrobnější 
dokumentace (DÚR, 2017). 

(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení 
problémů v oblastech s překročenými imisními limity 
znečišťujících látek (zejm. vlivem těžby surovin, 
energetické a průmyslové výroby) a v území 
zasažených zejména hlukem zejména z dopravy 
(dálniční a silniční, částečně i železniční doprava).  

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny záměry, které by 
měly podstatný vliv na kvalitu ovzduší.  Je potvrzen další 
postup rekultivace území poškozeného těžbou, která 
bude pro celkové zlepšení životního prostředí 
významným faktorem. Stejně tak je zachován záměr 
výstavby obchvatu města na silnici I/13, který sníží 
imisní a hlukovou zátěž ve vnitřní části města.  Ke 
zlepšení kvality ovzduší přispěje rovněž výstavba 
navržených parkovacích domů v okrajových polohách 
centra města. 

(7a) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných 
činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména chránit 
obytná a rekreační území a zvláště chráněná území 
před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních 
činností a dopravy. 

Vzhledem k rozsahu řešení Změna č. 1 ÚP přispívá 
k dosažení této priority v omezené míře. 
Nejvýznamnější aktivitou s negativním dopadem na 
kvalitu obytného a přírodního prostředí je těžba 
nerostných surovin. V souladu s aktuálními podklady je 
upraven rozsah a druh rekultivace na lomu Bílina i na 
Radovesické výsypce, s postupným odklonem těžebních 
aktivit západně dále od zastavěného území města. 

(7b) V oblasti odpadového hospodářství 
upřednostňovat třídění a separaci odpadů před 
skládkováním, zároveň optimalizovat nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady s důrazem na kvalitu 
jejich odděleného sběru. 

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce odpadového 
hospodářství, pouze je vymezena plocha pro umístění 
sběrného dvora v jiné poloze, s lepší dopravní 
dostupností a izolovaně od obytného území, tedy bez 
předpokládaných negativních vlivů na kvalitu prostředí. 

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro 
transformaci ekonomické struktury, zejména v 
hospodářsky problémových regionech, 
charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a 
zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb 
odpovídající současným ekonomickým a 
technologickým trendům.  

Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny nové plochy výroby, 
v reakci na současné potřeby ekonomického rozvoje. 
Dominantním sektorem zůstává těžba, energetika, 
sklářský a potravinářský průmysl (stáčírna minerální 
vody).  

Flexibilita a variabilita využití jednotlivých ploch, 
stanovená podmínkami využití v ÚP, se Změnou č. 1 ÚP 
nemění. 

(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný 
rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého 
průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby 
hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády ČR 
č.331/1991 a č.444/1991, včetně usnesení vlády ČR č. 
827/2015.  

Změnou č. 1 ÚP jsou aktualizovány stanovené územně 
ekologické limity, v rozsahu dle usnesení Vlády ČR č. 
827 ze dne 19.10.2015. V koordinaci s územím 
sousední obce Braňany a v souladu se záměrem 
Severočeských dolů a.s. na stanovení dobývacího 
prostoru Braňany je na hranici správního území obce 
Bílina vymezena plocha těžby nerostů N57 (s přesahem 
do území Braňan, dle návrhu Změny č. 1 ÚP Braňany). 
Nové plochy těžby nejsou vymezeny. V souladu s 
postupem rekultivací je zpřesněno uspořádání krajiny na 
území lomu Bílina a Radovesické výsypky. 

(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na 
jehož území se vyskytují z celostátního hlediska 
významné palivoenergetické a další surovinové zdroje, 
podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení 

Změnou č. 1 ÚP jsou aktualizovány stanovené územně 
ekologické limity, v rozsahu dle usnesení Vlády ČR č. 
827 ze dne 19.10.2015. Rozsah těžby je respektován. 
V koordinaci s územím sousední obce Braňany a 
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Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit 
zahájení otvírky více ložisek současně v území s jejich 
koncentrovaným.výskytem. Vymezení skladebných 
částí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a v navazujících 
územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí 
není taxativním důvodem pro případné neuskutečnění 
těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v 
maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve 
stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES 
v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k 
hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační 
opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany 
přírody.  

v souladu se záměrem Severočeských dolů a.s. na 
stanovení dobývacího prostoru Braňany je na hranici 
správního území obce Bílina vymezena plocha těžby 
nerostů N57 (s přesahem do území Braňan, dle návrhu 
Změny č. 1 ÚP Braňany). 

Na území lomu Bílina a Radovesické výsypky je 
zpřesněno uspořádání krajiny, dle aktualizovaného 
Plánu rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina 
(R-Princip Most, s.r.o., 12/2018).  

S ohledem na stávající těžební aktivity na lomu Bílina a 
jejich postup a na rekultivací území je upraveno vedení 
lokálního a regionálního ÚSES. 

 

(11) Podporovat revitalizaci velkého množství 
nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a 
ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či 
jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet 
funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit 
nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.  

Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny plochy přestavby, 
z nichž dvě jsou lokalizovány na plochách s nevhodným 
využitím (P41, P47). 

Ostatní plochy brownfields navržené k přestavbě v ÚP, 
nejsou Změnou č. 1 ÚP dotčeny, některé z nich již byly 
využity (původní plochy P02, P05). 

(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve 
stávajících průmyslových zónách a kriticky posuzovat a 
usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických 
aktivit na volných plochách mimo již zastavěná území.  

Využití vnitřních rezerv v průmyslové zóně a 
navazujícím území bylo navrženo již v ÚP a Změnou č. 
1 ÚP je plně respektováno.  

(13) V souladu s platnými legislativními postupy 
usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního 
rozvoje kraje vyplývající z vyhlášených dobývacích 
prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ).  

Vyhlášené dobývací prostory a chráněná ložisková 
území jsou aktualizovány dle ÚAP ORP Bílina 2016, 
Změnou č. 1 ÚP jsou respektovány a nejsou dotčeny.  

Ve Změně č. 1 ÚP je zohledněn záměr stanovení 
nového dobývacího prostoru Braňany na hranici 
správního území obcí Bílina a Braňany (plocha N57). 

(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání 
zemědělských území při zachování ekologických funkcí 
krajiny, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších 
zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření - 
ochrana proti erozním účinkům vody, větru, přípravu a 
realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci 
zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě 
nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro 
pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro 
energetické účely aj.  

Změnou č. 1 ÚP jsou řešeny pouze dílčí úpravy ve 
využití území, dle požadavků schváleného zadání. 
Změnou č. 1 ÚP je respektována koncepce ÚP Bílina, 
založená na účelném a hospodárném využívání území, 
ochraně nejcennějších zemědělských půd a ochraně 
volné krajiny před fragmentací. 

Součástí Změny č. 1 ÚP je i úprava vymezení 
regionálního a lokálního ÚSES, k zajištění jeho spojitosti 
a funkčnosti.  

Změnou č. 1 ÚP není řešena problematika pěstování 
biomasy či rychle rostoucích dřevin pro energetické 
účely. 

ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY, SPECIFICKÉ OBLASTI 

(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat 
předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat 
územně plánovací přípravu pro odpovídající 
technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na 
rozšiřování sítě hromadné dopravy a integrovaných 
systémů veřejné dopravy) a občanskou vybavenost. 
Územní rozvoj hospodářských a sociálních funkcí 
provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních 
hodnot. Využívat rozvojových vlastností těchto území 

Území řešené Změnou č. 1 ÚP není součástí žádné 
rozvojové oblasti vymezené ZÚR ÚK.  
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ve prospěch okolních navazujících území.  

(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat 
předpokladů pro územní rozvoj těchto koridorů, 
založených zejména na jejich výhodné dopravní 
dostupnosti. Rozvojových vlastností těchto území 
využít pro šíření progresivního vývoje na území celého 
kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů 
šetřit nezastavěné území ve volné krajině.  

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce rozvoje města 
Bílina, vymezené plochy změn jsou pouze lokálně 
doplněny, přednostně uvnitř zastavěného území nebo 
ve vazbě na jeho hranici. Je zachováno vymezení 
obchvatu města a komunikací přes Radovesickou 
výsypku, které jsou základním předpokladem pro 
zlepšení dostupnosti území v širším zájmovém území. 

 

(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje 
podporovat řešení jejich územních problémů, 
prosazovat formy územního, hospodářského a sociální 
rozvoje vyhovující potřebám těchto území, zvláštní 
pozornost při tom věnovat ochraně a revitalizaci 
přírodních, krajinářských a kulturních hodnot..  

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce rozvoje města 
Bílina, vymezené plochy změn jsou pouze lokálně 
doplněny. Krajinné, přírodní a kulturní hodnoty jsou 
řešením ÚP respektovány a chráněny.  

V rozsahu ploch, postižených těžebními aktivitami, je 
Změnou č. 1 ÚP zpřesněno krajinné uspořádání, dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). 

(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy 
socioekonomického a demografického vývoje v dílčích 
územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích 
regionálních rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších 
problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat 
územně plánovací nástroje na podporu rozvoje těchto 
území, předcházet vzniku prostorově sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost. 

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce rozvoje města 
Bílina, vymezené plochy změn jsou pouze lokálně 
doplněny, nemůže tedy podstatně ovlivnit míru 
regionálních rozdílů. Nejsou vymezeny záměry, vedoucí 
ke vzniku prostorově sociální segregace, úpravy naopak 
vedou ke zkvalitnění obytného prostředí, které bude mít 
na sociální soudržnost pozitivní vliv – jedná se zejména 
o zpřesnění rozvojových území Teplické Předměstí a 
Pod Chlumem.  

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky 
pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti soustavy 
osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnic 
D6 a D7, úseků silnice I/13,  přestavbou silnice I/27, 
modernizací a optimalizací hlavních železničních tratí, 
vymezením koridoru Labské vodní cesty 
mezinárodního významu aj.).  

Pro území Bíliny je relevantní požadavek na dostavbu 
úseku silnice I/13 (obchvat) a modernizace dráhy. Tyto 
požadavky byly řešeny ÚP Bílina, Změnou č. 1 ÚP 
nejsou vymezené záměry dotčeny.  

 

(19a) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění 
negativních účinků tranzitní silniční a železniční 
dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného 
plošného a prostorového uspořádání území, zejména 
návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od 
dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem 
obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území 
anebo návrhem dalších vhodných stavebně 
technických, provozních či organizačních opatření. 
Obchvaty a přeložky budou zároveň řešeny takovým 
způsobem, aby byl účinným způsobem minimalizován 
vliv na přírodní prostředí a krajinu, a to zejména ve 
zvláště chráněných územích. 

Priorita není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, jejím 
předmětem není řešení silniční ani železniční dopravy 
nadmístního významu / tranzitního charakteru, obchvatů 
či přeložek stávajících tras. 

(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad 
Labem ze všech částí kraje při zdůraznění významu 
veřejné dopravy.  

Pro území Bíliny je relevantní záměr výstavby 
městského obchvatu (přeložka silnice I/13). Tento záměr 
byl vymezen již v ÚP Bílina, Změnou č. 1 ÚP není 
dotčen.  
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(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní 
infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí 
kraje (zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a 
podhůří Doupovských hor).  

Priorita není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, město 
Bílina se nenachází v okrajové části kraje. 

(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům 
na úseku dopravy a technické infrastruktury (zejména 
ve vztazích oblastí Děčínsko - Liberecko, Šluknovsko - 
Liberecko, Chomutovsko - Karlovarsko, Podbořansko - 
severní Plzeňsko).  

Nadřazené sítě dopravní a technické infrastruktury dle 
platných ZÚR ÚK a ÚP Bílina jsou respektovány, ve 
Změně č. 1 ÚP jsou řešeny pouze lokální úpravy 
(napojení konkrétních ploch změn).  

(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se 
SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v 
příhraničních oblastech Krušných hor, Labských 
pískovců, Šluknovského výběžku a v aglomeračních 
vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a 
Chomutov, Most - Chemnitz, Zwickau).  

Priorita není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, město 
Bílina se nenachází v blízkosti státních hranic. 

(24) Podporovat záměr na vybudování zařízení typu - 
Veřejný terminál a přístav s vazbou na logistické 
centrum (VTP) na území měst Děčín, Lovosice, Ústí 
nad Labem a přilehlých obcí, který zahrnuje rozvoj 
dopravního terminálu a veřejného přístavu s 
propojením dálniční, silniční, železniční a vodní 
dopravy. Vybudování veřejného terminálu a přístavu s 
vazbou na logistické centrum (VTP) na území měst 
Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a přilehlých obcí je 
nezbytné podmínit minimalizováním vlivů na soustavu 
lokalit Natura 2000, přírodní složky prostředí vázané na 
tok a údolní nivu Labe a krajinný ráz údolí Labe. 

Priorita není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, město 
Bílina se nenachází v bezprostřední blízkosti Děčína, 
Lovosic, ani Ústí nad Labem. 

(25) Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a 
dostavbu tepelných elektráren na území kraje, bez 
překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.  

Na území města Bílina se nachází část areálu elektrárny 
Ledvice, jejíž modernizace proběhla již v 90. letech 
20. století. Rozsah areálu byl stabilizován v ÚP Bílina, 
Změnou č. 1 ÚP je respektován beze změny. 

(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve 
stávajících a nových zdrojích, stabilizovat provozované 
systémy centrálního zásobování teplem a podpořit 
jejich účelné rozšiřování.  

Koncepce technické infrastruktury stanovená v ÚP 
Bílina není Změnou č. 1 ÚP měněna, pouze doplněna o 
dílčí přípojky v plochách změn.  

(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném 
rozsahu i dostavbou přenosové energetické soustavy a 
produktovodů spolehlivost a dostatečnou kapacitnost 
energetických dodávek v rámci kraje, zprostředkovaně i 
v rámci ČR.  

Nadřazené sítě technické infrastruktury dle platných 
ZÚR ÚK a ÚP Bílina jsou respektovány, energetická 
koncepce stanovená v ÚP Bílina není Změnou č. 1 ÚP 
měněna, pouze doplněna o dílčí přípojky v plochách 
změn.  

(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro 
zajištění bezpečné a dostatečné dodávky elektrického 
výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.  

Úkol není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, město 
Bílina se nenachází v blízkosti Šluknovského výběžku. 

(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj 
obnovitelných energetických zdrojů, územně regulovat 
záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s 
ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného rázu a 
ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití území 
(zejména oblast Krušných hor).  

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny plochy pro větrné 
elektrárny ani jiné obnovitelné energetické zdroje. 

(30) V dílčích zejména některých venkovských částech 
kraje bez dostatečných místních zdrojů vody (Lounsko, 
Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy 

Úkol není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, město 
Bílina se nenachází ve venkovské části kraje. 
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zásobování vodou napojením na vodárenskou 
soustavu zásobování pitnou vodou.  

(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady 
pro modernizaci stávajících systémů odvádění a čištění 
odpadních vod a pro dořešení této problematiky v 
menších sídlech (do 2000 EO) ve venkovském 
prostoru.  

Koncepce odvádění a čištění vod stanovená v ÚP Bílina 
není Změnou č. 1 ÚP měněna, pouze doplněna o dílčí 
přípojky v plochách změn.  

(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a 
telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí kraje.  

Koncepce vedení spojů a komunikací stanovená v ÚP 
Bílina není Změnou č. 1 ÚP měněna, pouze doplněna o 
dílčí přípojky v plochách změn.  

(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí 
být územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní 
a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení 
vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiversitu a 
s ochranou hodnotné zemědělské půdy. Řešením 
jednotlivých záměrů a jejich územní koordinací je třeba 
zamezovat zbytečné fragmentaci krajiny. V případě 
existence variant nebo alternativ řešení a změn 
pokládat za kriteria vhodného výběru: dopravní a 
technickou účinnost záměrů, míru citlivosti řešení vůči 
ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a 
civilizačních územních hodnot a respektování cílových 
charakteristik vymezených krajinných celků.  

Splněno již v ÚP Bílina. Koncepce technické 
infrastruktury stanovená v ÚP Bílina není Změnou č. 1 
ÚP měněna, pouze doplněna o dílčí přípojky v plochách 
změn.  

SÍDELNÍ SOUSTAVA A REKREACE 

(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, 
pro kraj typické kooperativní vztahy mezi jednotlivými 
sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní 
soustavy, současně respektovat a kultivovat 
specifickou tvářnost každého sídla včetně zřetele k 
zachování prostorové oddělenosti sídel, s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Vytvářet 
předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a 
venkovskými oblastmi.  

Město Bílina má relativně kompaktní urbanistickou 
strukturu a monocentrické uspořádání. Urbanistická 
koncepce, stanovená v ÚP Bílina, je respektována a 
Změnou č. 1 ÚP se nemění.  

Pro posílení vnějších dopravních vazeb je nově 
navržena cyklostezka, která umožní napojení Bíliny na 
Světec a na Kostomlaty pod Milešovkou přes 
Radovesickou výsypku. Ostatní navržená dopravní 
opatření z ÚP Bílina jsou převzata, případně již byla 
realizována. 

(34a) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, 
provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území 
kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí 
změn v území a podmíněnosti rozvoje území realizací 
veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy území. 

Změnou č. 1 ÚP je nově stanoveno pořadí změn 
v území pro plochu, která je upřesněna dle zpracované 
územní studie. 

(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat 
vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost sídelních 
soustav a rekreačních areálů.  

Úkol není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, město 
Bílina se nenachází v příhraničním prostoru. 

(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a 
revitalizace území s ukončenou těžbou hnědého uhlí, 
se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční 
příměstské krajiny se zdůrazněním složky rekreace, 
odpovídající specifickým vlastnostem a předpokladům 
konkrétních území.  

Změnou č. 1 ÚP je respektován záměr rekultivace a 
obnovy krajinného prostředí po ukončených těžebních 
aktivitách, rozsah a charakter rekultivace je převzat z 
aktualizovaného Plánu rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 12/2018). 
Předmětné území má do budoucna potenciál stát se 
využívanou a atraktivní rekreační příměstskou krajinou. 

(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, 
rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a limity 
konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v 

Změnou č. 1 ÚP se nemění urbanistická koncepce, 
stanovená v ÚP Bílina. Areál lázní Kyselka je 
stabilizován, dochází pouze k dílčím úpravám v jeho 
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málo využívaných vhodných lokalitách.  zázemí. Nové záměry v oblasti cestovního ruchu, 
rekreace a lázeňství nejsou Změnou č. 1 ÚP vymezeny. 

(38) Podporovat vybudování propojené a 
hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest s 
vhodným doplněním doprovodné zeleně na území kraje 
s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť 
těchto zařízení.  

Koncepce cyklistické dopravy, stanovená v ÚP Bílina, je 
Změnou č. 1 ÚP převzata a doplněna o nové úseky 
cyklostezek a cyklotras – přes Radovesickou výsypku ve 
směru na Kostomlaty pod Milešovkou a ulicemi Teplická 
a Radovesická ve směru na Světec. 

(38a) Chránit území Krušných hor jako území s 
významným potenciálem pro rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu a minimalizovat rozsah činností, které 
by mohly jeho rekreační charakter narušit. 

Priorita není pro řešení Změny č. 1 ÚP relevantní, město 
Bílina se nenachází uvnitř území Krušných hor. 

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST OBYVATEL 

(39) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a 
kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel 
kraje, posilovat předpoklady k udržení a získávání 
kvalifikovaných pracovních sil s orientací na 
perspektivní obory ekonomiky.  

Změnou č. 1 ÚP se nemění urbanistická koncepce, 
stanovená v ÚP Bílina. Stávající plochy občanského 
vbyavení jsou stabilizovány (zařízení pro vzdělávání, 
zdravotní a sociální péči, veřejnou správu, kulturu atd.), 
nové záměry v oblasti veřejné vybavenosti nejsou 
Změnou č. 1 ÚP vymezeny. 

Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny nové plochy výroby, 
které dílčím způsobem přispějí k ekonomickému rozvoji 
města, zvýšení atraktivity a rozšíření nabídky 
pracovních příležitostí.  

(40) Přispět vytvářením územně plánovacích 
předpokladů k řešení problematiky zhoršených 
sociálních podmínek kraje, zhoršených parametrů 
zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry 
nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel 
sociálně slabých, ohrožených společenským 
vyloučením.  

Změnou č. 1 ÚP se nemění urbanistická koncepce, 
stanovená v ÚP Bílina. Je upřesněno využití rozsáhlých 
rozvojových území, realizace zástavby v těchto 
plochách zvýší kvalitu bydlení a obytného prostředí 
města. K ekonomickému rozvoji města, zvýšení 
atraktivity a rozšíření nabídky pracovních příležitostí  
dílčím způsobem přispějí nově vymezené plochy výroby. 

Zásadním předpokladem pro zlepšení zdravotního stavu 
obyvatel je ukončení těžby a obnova krajinného zázemí 
města. Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivací na území lomu Bílina a Radovesické výsypky, 
dle aktualizovaného Plánu rekutlivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). 

(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které 
vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho 
snadné identifikaci a posilují sociální soudržnost 
obyvatel kraje a prestiž kraje.  

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce ochrany 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, stanovená 
v ÚP Bílina. 

(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové 
struktury obyvatel kraje, které se promítnou do 
měnících se nároků na technickou a dopravní 
infrastrukturu, občanskou vybavenost nadmístního 
významu.  

Změnou č. 1 ÚP se nemění urbanistická koncepce ani 
koncepce veřejné infrastruktury, stanovená v ÚP Bílina. 
Záměry v oblasti technické a dopravní infrastruktury či 
občanského vybavení nadmístního významu nejsou 
vymezeny. 

(43) Při stanovování územních rozvojových koncepcí 
dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli a 
dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší 
míry vyváženosti řešení mezi hospodářským rozvojem, 
ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální 
soudržnost obyvatel.  

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce rozvoje, 
stanovená v ÚP Bílina. Pořízení Změny č. 1 ÚP probíhá 
dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tj. 
veřejnost je oprávněna podávat připomínky či námitky 
při veřejném projednání Návrhu Změny č. 1 ÚP.  
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OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POTENCIÁLNÍMI RIZIKY A PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI 

(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a 
civilní ochrany obyvatelstva a majetku.  

Zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a 
majetku nejsou Změnou č. 1 ÚP dotčeny.  

(45) Územně plánovacími nástroji realizovat opatření 
pro minimalizaci rozsahu možných materiálních škod a 
ohrožení obyvatel z působení přírodních sil v území 
(záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) a havarijních 
situací vyplývajících z provozu dopravní a technické 
infrastruktury a průmyslové výroby.  

Změnou č. 1UP nejsou navržena opatření pro 
minimalizaci rozsahu materiálních škod a ohrožení 
obyatel. Nejsou nově vymezeny záměry, které by 
vyžadovaly nutnost tohoto řešení. 

 

(45a) Vytvářet územní podmínky pro využívání, 
zadržování a vsakování dešťových vod jako zdroje 
vody přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence 
povrchových vod v území pro případná období sucha. 
Prioritně budou vytvářeny územní podmínky pro 
přírodě blízká opatření, a to zejména ve zvláště 
chráněných územích. 

Pro odvádění dešťových vod je stanovena podmínka 
jejich přednostního zachycování a likvidace na 
pozemcích jednotlivých nemovitostí, případně odvodu 
do nejbližší retenční plochy. Způsob řešení musí 
respektovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Ústeckého kraje. 

Pro zlepšení hydrologických podmínek v území je 
v rámci podmínek prostorového uspořádání ploch 
s rozdílným způsobem využití stanoven koeficient 
zeleně na rostlém terénu. 

(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů 
potřebných pro umísťování protipovodňových opatření. 
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích 
jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných 
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod. Při vymezování nových 
zastavitelných ploch a ploch potřebných k vymístění 
stávající zástavby mimo záplavové území využívat 
mapy povodňového nebezpečí a povodňového rizika a 
vycházet z podmínek stanovených pro jednotlivé 
úrovně ohrožení. 

Protipovodňová opatření, navržená v ÚP Bílina na hraně 
Radovesické výsypky, již byla realizována a Změnou č. 
1 ÚP jsou vymezena jako stabilizované plochy hydrické 
rekultivace. Změnou č. 1 UP je upřesněn rozsah 
suchého polderu v Žižkově údolí dle podrobnější 
dokumentace (DÚR, 2017). Nová protipovodňová 
opatření nejsou navržena z důvodu nepotřebnosti. 

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny nové zastavitelné 
plochy ani plochy přestavby v aktivní zóně záplavového 
území ani v záplavovém území. Jediný nový záměr 
v území s povodňovým rizikem je plocha P41, kde se 
jedná o přestavbu stávajícího výrobního areálu. 

POKRYTÍ ÚZEMÍ KRAJE ÚZEMNÍMI PLÁNY 

(47) Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně 
plánovací dokumentací obcí, zejména v rozvojových 
oblastech a osách a ve specifických oblastech, v 
souladu s územními limity a rozvojovými potřebami 
těchto území.  

Splnění tohoto úkolu dokládá pořízení Změny č. 1 ÚP.  

A.2.2.  Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os a vymezení oblastí se 
zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují 
území více obcí  

Bílina je součástí vymezené rozvojové osy OS7, pro kterou ZÚR ÚK stanovují následující úkoly: 

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(1) Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními 
plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a využití 
rozvojových příležitostí územními studiemi a 
regulačními plány.  

Splnění tohoto úkolu dokládá pořízení Změny č. 1 ÚP. 
Před zahájením pořízení Změny č. 1 ÚP byly pořízeny 2 
územní studie, požadované v ÚP. Nově byla Změnou č. 
1 ÚP stanovena podmínka pořízení územní studie pro 
plochu P41. 
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Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(2) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních 
silničních a železničních dopravních systémů (zejména 
přestavba a dostavba silnice I/13 v úsecích – obchvat 
Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří – Chomutov, 
Třebušice – Most, Bílina, Kladrubská spojka, 
modernizace a optimalizace železničních tratí č. 130 a 
č. 131). 

Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v ÚP 
Bílina, se Změnou č. 1 ÚP nemění. Vymezené záměry 
jsou převzaty. 

(3) Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých 
nebo zanedbaných areálů a ploch typu brownfield, 
využít územní rezervy ve stávajících průmyslových 
zónách nadmístního významu. 

Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny plochy přestavby, 
z nichž dvě jsou lokalizovány na plochách s nevhodným 
využitím (P41, P47). Využití vnitřních rezerv 
v průmyslové zóně a navazujícím území bylo navrženo 
již v ÚP a Změnou č. 1 ÚP je plně respektováno. 

Ostatní plochy brownfields navržené k přestavbě v ÚP, 
nejsou Změnou č. 1 ÚP dotčeny, některé z nich již byly 
využity (původní plochy P02, P05). 

(4) Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při 
respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR č. 
331/1991 a č. 444/1991, včetně usnesení vlády ČR č. 
č. 827/2015 tj. asanace, rekultivace, revitalizace území, 
obnova historické dopravní sítě, lokálně i osídlení 
apod.). 

ÚEL jsou respektovány, vzhledem ke schválení jejich 
nové hranice usnesením Vlády ČR č. 827 ze dne 
19.10.2015 a v souladu s  2. aktualizací ZÚR ÚK, kde je 
již zohledněn aktuální rozsah. 

V koordinaci s územím sousední obce Braňany a 
v souladu se záměrem Severočeských dolů a.s. na 
stanovení dobývacího prostoru Braňany je na hranici 
správního území obce Bílina vymezena plocha těžby 
nerostů N57 (s přesahem do území Braňan, dle návrhu 
Změny č. 1 ÚP Braňany). 

Součástí Změny č. 1 ÚP je rovněž upřesnění ploch 
rekultivace území poškozeného těžbou, dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). Na 
území Radovesické výsypky s ukončenou těžbou, již 
bylo realizováno dopravní propojení ve směru na 
Kostomlaty pod Milešovkou, nově je vymezena paralelní 
cyklostezka. 

(5) Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní 
prostředí zejména v úsecích v kontaktu s provozy těžby 
uhlí, energetiky a těžkého průmyslu, dosáhnout 
zřetelného zlepšení životního prostředí a krajiny 
(rekultivace krajiny postižené těžbou lomů Libouš, 
ČSA, Vršany, Bílina, revitalizace toku Bíliny, 
revitalizace opuštěných areálů typu brownfield). 

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivace území poškozeného těžbou (lom Bílina, 
Radovesická výsypka), v souladu s aktualizovaným 
Plánem rekultivací pro rok 2019. Rekultivace území je 
pro ozdravění prostředí zásadním krokem. 

V rozsahu Radovesické výsypky již rekultivace proběhla 
a území je postupně přetvářeno na hodnotné přírodní 
zázemí města.  

(6) Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty na 
území rozvojové osy, které vytvářejí charakteristické 
znaky území.  

Koncepce ochrany přírodních a kulturních hodnot, 
stanovená v ÚP Bílina, se Změnou č. 1 ÚP nemění.  

(7) Vytvořit územní předpoklady pro obnovu lázeňských 
funkcí v Bílině. 

Změna č. 1 ÚP se nedotýká oblasti lázeňství. Jsou 
pouze vymezeny dílčí změny v zázemí lázeňského 
areálu (rozšíření stáčírny, stabilizace stávající obslužné 
komunikace), které nebudou mít dopad na 
realizovatelnost lázeňských funkcí. 

(8) Koordinovat územní rozvoj na území rozvojové osy 
s provozními nároky a územně plánovací dokumentací 
vojenského újezdu Hradiště. 

Úkol není relevantní pro řešení Změny č. 1 ÚP, Bílina se 
nenachází v blízkosti vojenského újezdu. 
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A.2.3. Vymezení specifických oblastí  

Bílina je součástí vymezené specifické oblasti SOB5, pro kterou ZÚR ÚK stanovují následující úkoly: 

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(1) Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – 
hospodářský rozvoj, sociální soudržnost, životní 
prostředí.  

Úkol splněn již v ÚP Bílina, Změnou č. 1 ÚP se 
stanovená koncepce nemění.  

(2) Zajistit pokrytí specifické oblasti územními plány, 
ověřovat a zpřesňovat řešení problémů územními 
studiemi a regulačními plány. 

Splnění tohoto úkolu dokládá pořízení Změny č. 1 ÚP. 
Před zahájením pořízení Změny č. 1 ÚP byly pořízeny 2 
územní studie, požadované v ÚP. Nově byla Změnou č. 
1 ÚP stanovena podmínka pořízení územní studie pro 
plochu P41. 

(3) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny 
činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti 
území – podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat 
jeho poškození, anebo bránit rozvoji jiných žádoucích 
forem využití území. 

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny záměry, narušující 
podmínky udržitelného rozvoje, způsobující poškození 
území nebo bránící rozvoji žádoucích forem využití 
území. 

(4) Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při 
respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR č. 
331/1991 a č. 444/1991, včetně usnesení vlády ČR č. 
č. 827/2015 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace 
území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i 
osídlení apod.) 

ÚEL jsou respektovány, vzhledem ke schválení jejich 
nové hranice usnesením Vlády ČR č. 827 ze dne 
19.10.2015 a v souladu s  2. aktualizací ZÚR ÚK, kde je 
již zohledněn aktuální rozsah. 

V koordinaci s územím sousední obce Braňany a 
v souladu se záměrem Severočeských dolů a.s. na 
stanovení dobývacího prostoru Braňany je na hranici 
správního území obce Bílina vymezena plocha těžby 
nerostů N57 (s přesahem do území Braňan, dle návrhu 
Změny č. 1 ÚP Braňany). 

Součástí Změny č. 1 ÚP je rovněž upřesnění ploch 
rekultivace území poškozeného těžbou, dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). Na 
území Radovesické výsypky s ukončenou těžbou, již 
bylo realizováno dopravní propojení ve směru na 
Kostomlaty pod Milešovkou, nově je vymezena paralelní 
cyklostezka. 

(5) Vytvářet územní předpoklady pro průběžnou 
rekultivaci a revitalizaci krajiny poškozené těžbou 
hnědého uhlí a průmyslovou výrobou, dosáhnout 
v dohledném časovém horizontu zásadního ozdravění 
markantně viditelného zlepšení krajiny, zahrnující vznik 
souvislých ploch zeleně s rekreační funkcí, včetně 
ploch vyčleněných pro ochranu a zachování 
biodiverzity. 

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivace území poškozeného těžbou (lom Bílina, 
Radovesická výsypka), v souladu s aktualizovaným 
Plánem rekultivací pro rok 2019. Rekultivace území je 
pro ozdravění krajiny zásadním krokem. 

Uvnitř zastavěného území nejsou vymezeny záměry, 
podporující rekreační využití území, jsou pouze 
upřesněny některé navržené plochy zeleně vymezené 
v ÚP Bílina, případně jsou stabilizovány plochy 
soukromé zeleně, v souladu se skutečným využitím. 

(6) Vytvářet územní podmínky pro obnovu vodního 
režimu krajiny poškozené těžbou hnědého uhlí a 
průmyslovou výrobou, obnovu jejího dopravního 
systému a pro polyfunkční využití území (vodní 
hospodářství, zemědělství, les, rekreace, sport, bydlení 
apod.) s ohledem na specifické podmínky jednotlivých 
území. 

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivace území poškozeného těžbou (lom Bílina, 
Radovesická výsypka), v souladu s aktualizovaným 
Plánem rekultivací pro rok 2019. Jeho nedílnou součástí 
je rekultivace zemědělská, hydrická, lesní a rovněž nová 
dopravní propojení. 

(7) S cílem obnovy kulturní krajiny a polyfunkčního Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
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Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

využití území poškozeného těžbou hnědého uhlí a 
průmyslovou výrobou vytvářet územní podmínky pro 
vznik jezer ve zbytkových jamách povrchových 
uhelných lomů, velkých souvislých ploch zeleně 
s rekreační funkcí i specifických zemědělských ploch. 

rekultivace území poškozeného těžbou (lom Bílina, 
Radovesická výsypka), v souladu s aktualizovaným 
Plánem rekultivací pro rok 2019. Jeho nedílnou součástí 
je rekultivace především zemědělská, hydrická a lesní. 
Vodní plocha je stabilizována pouze na Radovesické 
výsypce, v rozsahu reailzované vodní nádrže (součást 
protipovodňových opatření), na území lomu Bílina dosud 
probíhá těžba a případná realizace vodních ploch bude 
předmětem dalších aktualizací tohoto Plánu. 

(8) Vymezit a chránit před zastavěním plochy nezbytné 
pro vytvoření souvislých veřejně přístupných zelených 
pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a 
zachování prostupnosti krajiny. 

Základní systém sídelní zeleně, vymezený v ÚP Bílina, 
se Změnou č. 1 nemění, je upraven pouze lokálně, 
v rozsahu jednotlivých parcel. Významnou součástí 
zelených pásů a příměstských rekreačních území 
přírodního typu jsou i území po ukončené těžbě, 
s ukončenou rekultivací (Radovesická výsypka), 
výhledově se jím může stát i lom Bílina.  

(9) Obnovit přirozený tok řeky Bíliny v zatrubněném 
úseku při Ervěnickém koridoru a další úseky vodních 
toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, 
rozvojem výroby, nebo urbanizačním procesem 
necitlivě upravené. 

Obnova přirozeného toku řeky Bíliny a historických 
vodních toků není předmětem Změny č. 1 ÚP. Částečně 
je obnova vodního režimu začleněna do rekultivace 
území poškozeného těžbou (Radovesická výsypka, lom 
Bílina), která je Změnou č. 1 ÚP upravena dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). 

(10) Chránit a kultivovat krajinářské, urbanistické a 
architektonické hodnoty specifické oblasti, rozvíjet 
pozitivní znaky území, zvýšit prestiž specifické oblasti. 

Koncepce ochrany krajinářských, urbanistických a 
architektonických hodnot, stanovená v ÚP Bílina, se 
Změnou č. 1 ÚP nemění.  

(11) Podpořit opatření na ochranu životního prostředí 
v obcích v kontaktu s činnými lomy na hnědé uhlí: 
Horní Jiřetín – vč. Části Černice, západní část Litvínova 
(lom ČSA), Brňany, Mariánské Radčice, Lom  
Litvínova, Duchcov, Ledvice, Bílina (lom Bílina), Malé 
Březno – Vysoké Březno (lom Vršany). 

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivace území poškozeného těžbou (lom Bílina, 
Radovesická výsypka), v souladu s aktualizovaným 
Plánem rekultivací pro rok 2019. Rekultivace území je 
pro ozdravění prostředí zásadním krokem. 

V rozsahu Radovesické výsypky již rekultivace proběhla 
a území je postupně přetvářeno na hodnotné přírodní 
zázemí města.  

(12) Zamezit extenzivnímu rozvoji palivoenergetického 
komplexu a těžkého průmyslu, podporovat transformaci 
ekonomické struktury s odvětvovou rozmanitostí a 
zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb. 

Změnou č. 1 ÚP jsou aktualizovány stanovené územně 
ekologické limity, v rozsahu dle usnesení Vlády ČR č. 
827 ze dne 19.10.2015. Rozsah těžby je respektován. 
V koordinaci s územím sousední obce Braňany a 
v souladu se záměrem Severočeských dolů a.s. na 
stanovení dobývacího prostoru Braňany je na hranici 
správního území obce Bílina vymezena plocha těžby 
nerostů N57 (s přesahem do území Braňan, dle návrhu 
Změny č. 1 ÚP Braňany). Další plochy energetiky nejsou 
vymezeny. 

Změnou č. 1 ÚP je vymezena nová plocha lehké výroby 
(P47), v reakci na současné potřeby ekonomického 
rozvoje. Dominantním sektorem nadále zůstává těžba, 
energetika, sklářský a potravinářský průmysl (stáčírna 
minerální vody).  

Flexibilita a variabilita využití jednotlivých ploch, 
stanovená podmínkami využití v ÚP, se Změnou č. 1 ÚP 
nemění. 

(13) Zaměřit se na revitalizaci opuštěných nebo Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny plochy přestavby, 
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Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

nedostatečně využitých ploch a areálů průmyslového, 
zemědělského, vojenského či jiného původu (typ 
brownfield) a upřednostnit využívání území brownfield 
před výstavbou na volných plochách. 

z nichž dvě jsou lokalizovány na plochách s nevhodným 
využitím (P41, P47). 

Ostatní plochy brownfields navržené k přestavbě v ÚP, 
nejsou Změnou č. 1 ÚP dotčeny, některé z nich již byly 
využity (původní plochy P02, P05). 

(14) Vytvářet územní předpoklady pro obnovu provozu 
a atraktivity lázní Bílina. 

Změna č. 1 ÚP se nedotýká oblasti lázeňství. Jsou 
pouze vymezeny dílčí změny v zázemí lázeňského 
areálu (rozšíření stáčírny, stabilizace stávající obslužné 
komunikace), které nebudou mít dopad na obnovu 
lázeňských funkcí. 

(15) V souladu s platnými legislativními postupy 
usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního 
rozvoje ve specifické oblasti vyplývající z vyhlášených 
dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových 
uzemí (CHLÚ). 

Vyhlášené dobývací prostory a chráněná ložisková 
území jsou aktualizovány dle ÚAP ORP Bílina 2016, 
Změnou č. 1 ÚP jsou respektovány a nejsou dotčeny.  

Ve Změně č. 1 ÚP je zohledněn záměr stanovení 
nového dobývacího prostoru Braňany na hranici 
správního území obcí Bílina a Braňany (plocha N57). 

(16) Zajistit zlepšení vnitřních a vnějších silničních i 
železničních dopravních vztahů oblasti zejména 
s důrazem na dosaitelnost Teplic, Ústí nad Labem, 
Chomutova pokračování na území Saska. 

Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v ÚP 
Bílina, se Změnou č. 1 ÚP nemění, je pouze doplněna o 
lokální úseky komunikací. Železniční doprava  není 
předmětem Změny č. 1 ÚP. 

(17)  Územně chránit vybranou variantu vedení 
koridoru silnice I/13 na území města Bílina. 

Úkol byl splněn již v ÚP Bílina, kde byla před 
vymezením trasy zpracována samostatná studie (VPÚ 
DECO Praha a.s. a Pragoprojekt a.s., Atelier Praha, 
06/2008) pro stanovení optimální varianty trasy. Změnou 
č. 1 ÚP se tato trasa nemění.  

(18) Vyhodnocovat vývoj v dílčích částech území a 
předcházet prohlubování nežádoucích rozdílů a vzniku 
problémových území ve specifické oblasti. 

Změnou č. 1 ÚP lze přispět k odstraňování důsledků 
hospodářských změn pouze omezeně. Změnou č. 1 ÚP 
jsou vymezeny plochy pro rozvoj výroby a plochy 
smíšené obytné, umožňující lokalizaci výrobních i 
nevýrobních služeb. Navržený rozvoj částečně přispěje 
ke zvýšení nabídky pracovních příležitostí pro obyvatele 
města, k posílení ekonomické atraktivity a 
konkurenceschopnosti území. 

(19) Vytvářet územní podmínky pro vhodné využití a 
kooperaci prostorů Průmyslových zón Triangle, Joseph 
a areálu elektrárny Počerady (EPOČ). 

Úkol není relevantní pro řešení Změny č. 1 ÚP, Bílina se 
nenachází v blízkosti PZ Triangle, Joseph ani areálu 
elektrárny Počerady. 

Ve vazbě na vymezenou rozvojovou oblast OB6 Ústí nad Labem stanovují ZÚR ÚK následující úkol, 
který se dotýká správního území obce Bílina: 

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

(10) Obnovit historická dopravní spojení přerušená 
těžbou uhlí mezi OB6 a Specifickou oblastí SOB5 
(např. Duchcov - Bílina - Most).  

Změnou č. 1 ÚP je stabilizováno realizované silniční 
propojení obcí Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes 
Radovesickou výsypku a je doplněno návrhem nové 
cyklostezky. 

Obnova historických spojení přes lom Bílina bude 
předmětem další aktualizace Plánu rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina. V současné době v tomto 
území probíhá těžební činnost a nelze definovat jeho 
konkrétní budoucí využití. 
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A.2.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR, vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu, včetně plocha a koridorů veřejné 
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv 

Z úkolů stanovených ZÚR ÚK pro vymezené plochy a koridory nadmístního významu jsou pro správní 
území obce Bílina relevantní následující: 

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

PLOCHY A KORIDORY SILNIČNÍ DOPRAVY 

(129) V ÚPD dotčených obcí prověřit a v součinnosti s 
dotčenými orgány územně vymezit koridor přestavby silnice 
I/13 jako veřejně prospěšné stavby. 

Splněno v ÚP Bílina, Změnou č. 1 ÚP se nemění. 

PLOCHY A KORIDORY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

(71) V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní 
koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD dotčených obcí koridor 
- i, železniční tratě č. 140 a č.130 Klášterec nad Ohří - Ústí 
nad Labem, optimalizace.  

 

Splněno v ÚP Bílina, Změnou č. 1 ÚP se nemění. 

PLOCHY A KORIDORY CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

(147) Zpřesnit a vymezit koridor cyklostezky Chemnitz-Most-
Doksy (C25) v ÚPD dotčených obcí se zajištěním územní 
koordinace a s uplatňováním zásady společného využívání 
pouze vybraných komunikací s nízkým provozem motorové 
dopravy a upřednostňování samostatných cyklostezek. Při 
zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD obcí respektovat zájmy 
ochrany přírody a krajiny.  

Koridor cyklostezky Chemnitz–Most–Doksy v lesích bude 
veden s využitím stávající lesní dopravní sítě a nikoliv po 
pozemcích s lesními porosty.  

V platných ZÚR Ústeckého kraje záměr 
cyklostezky C25 není obsažen (byl vypuštěn 
v rámci  2. aktualizace ZÚR ÚK), není tedy ani 
předmětem řešení Změny č. 1 ÚP.  

PLOCHY PRO TĚŽBU NEROSTNÝCH SUROVIN NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

(191) Respektovat územně ekologické limity těžby hnědého 
uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 
444/1991 jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být 
území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým 
hospodářstvím, včetně usnesení vlády ČR č.8č. 827/2015 k 
řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby 
hnědého uhlí v severních Čechách. 

ÚEL jsou respektovány, vzhledem ke schválení 
jejich nové hranice usnesením Vlády ČR č. 827 ze 
dne 19.10.2015 a v souladu s  2. aktualizací ZÚR 
ÚK, kde je již zohledněn aktuální rozsah. 

V koordinaci s územím sousední obce Braňany a 
v souladu se záměrem Severočeských dolů a.s. 
na stanovení dobývacího prostoru Braňany je na 
hranici správního území obce Bílina vymezena 
plocha těžby nerostů N57 (s přesahem do území 
Braňan, dle návrhu Změny č. 1 ÚP Braňany). 

PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

(193) Zpřesnit vymezení RBC1328 Bořeň dle místních 
podmínek a při dodržení lokalizace biocentra v daném 
prostoru, minimálního parametru výměry a principů 
vymezování ÚSES dle metodik.  

Vymezenou plochu ÚSES chránit před změnou ve využití 
území, která by znamenala snížení stupně ekologické 
stability uvnitř vymezené plochy oproti současnému stavu (tj. 
stavu v době vydání ZÚR ÚK), popř. by znemožnila založení 
vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.  

Stavby dopravní a technické infrastruktury v ploše pro 

Hranice RBC1328 vymezená v platném ÚP Bílina, 
není Změnou č. 1 ÚP měněna. Podmínky ochrany 
skladebných částí ÚSES jsou dostatečně 
stanoveny v ÚP Bílina, Změnou č. 1 ÚP nedochází 
k jejich úpravě. 
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Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

biocentrum ÚSES připouštět v nezbytných případech za 
podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti 
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo 
chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému 
snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující 
funkce v krajině.  

Při zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES 
minimalizovat střety se zájmy na ochraně ložisek nerostných 
surovin, skladebné části ÚSES prioritně stanovovat mimo 
plochy zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů 
vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. 

A.2.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot území kraje  

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 

(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a 
krajinného prostředí na území Ústeckého kraje považovat za 
prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity 
rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat 
poškození těchto hodnot (zejména se týká těžby hnědého 
uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetně 
obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové výroby, 
technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a 
cestovního ruchu).  

Změnou č. 1 ÚP je plně respektována koncepce 
ochrany přírodních hodnot stanovená v ÚP Bílina. 
Součástí Změny č. 1 ÚP je upřesnění ploch 
rekultivace území poškozeného těžbou, dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 
s.r.o., 12/2018).  

(2) Zohlednit značný vzrůst potenciálu přírodních hodnot 
Krušných hor, které se po přestálé ekologické krizi zotavují. 
Koordinovat opatření na ochranu Krušných hor s postupem 
orgánů územního plánování Saska. Zvažovat perspektivní 
možnost sjednocující velkoplošné formy ochrany Krušných 
hor. Ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých 
větrných elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz 
rozsáhlých částí hor.  

Úkol není relevantní pro správní území města 
Bílina.  

 

(3) Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování 
přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat celkovou 
zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek 
současně v území s koncentrovaným výskytem. Uvolnění 
nového ložiska pro těžbu nerostných surovin (výhradních a 
významných nevýhradních nerostů) je vždy podmíněno 
komplexním posouzením místní situace, vyřešením střetů 
zájmů, včetně stanovení takových podmínek rehabilitace a 
využití území po těžbě, které vyloučí devastační důsledky 
pro území. V prostorech s koncentrovanou těžební aktivitou 
je významným podmiňujícím hlediskem ukončení a 
zahlazení důsledků těžby v jiné těžební lokalitě.  

  

Změnou č. 1 ÚP je respektována závazná hranice 
územně ekologických limitů těžby, aktualizovaná 
usnesením Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. 

Na území Radovesické výsypky již byla těžba 
ukončena a byla realizována rekultivace území. 

Rozsah a charaker rekultivace území bývalé i 
současné těžby je Změnou č. 1 ÚP upřesněn dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 
s.r.o., 12/2018). V koordinaci s územím sousední 
obce Braňany a v souladu se záměrem 
Severočeských dolů a.s. na stanovení dobývacího 
prostoru Braňany je na hranici správního území 
obce Bílina vymezena plocha těžby nerostů N57 (s 
přesahem do území Braňan, dle návrhu Změny č. 
1 ÚP Braňany). 

(4) Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska 
považovat za územně stabilizovaná. V souladu s platnými 
právními předpisy dodržovat zásady hospodárného využití 
zásob ve využívaných výhradních a nevýhradních ložiscích 

Změnou č. 1 ÚP jsou respektována výhradní i 
nevýhradní ložiska, vymezenými záměry nejsou 
dotčena. 
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Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

a vytvářet předpoklady pro ponechání dostatečné rezervní 
surovinové základny pro potřeby budoucího využití.  

 

(5) Hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na 
reálně disponibilní zásoby, kvalitativní charakteristiky, 
životnosti zásob stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu, v 
souladu s principy udržitelného rozvoje území kraje.  

  

Změnou č. 1 ÚP jsou respektována chráněná 
ložisková území, dobývací prostory, výhradní i 
nevýhradní ložiska. Je aktualizována  závazná 
hranice územně ekologických limitů těžby dle 
usnesení Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. 
V koordinaci s územím sousední obce Braňany a 
v souladu se záměrem Severočeských dolů a.s. na 
stanovení dobývacího prostoru Braňany je na 
hranici správního území obce Bílina vymezena 
plocha těžby nerostů N57 (s přesahem do území 
Braňan, dle návrhu Změny č. 1 ÚP Braňany). 

(6) Zásoby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi 
považovat za jeden z významných surovinových zdrojů pro 
výrobu elektrické energie a pro další výrobní odvětví v ČR.  

Rozsah těžby na lomu Bílina je respektován, 
Změnou č. 1 ÚP je aktualizována závazná hranice 
územně ekologických limitů těžby dle usnesení 
Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. V koordinaci 
s územím sousední obce Braňany a v souladu se 
záměrem Severočeských dolů a.s. na stanovení 
dobývacího prostoru Braňany je na hranici 
správního území obce Bílina vymezena plocha 
těžby nerostů N57 (s přesahem do území Braňan, 
dle návrhu Změny č. 1 ÚP Braňany). 

(7) Vytvářet podmínky pro vznik nových přírodních hodnot 
formou rekultivace rozsáhlých prostor zasažených těžbou 
hnědého uhlí (a dalších surovin). Dokončovat rekultivace v 
bývalých lomech Most a Chabařovice a na vnějších 
výsypkách Radovesice a Pokrok. Pokračovat a dále 
připravovat rekultivace provozovaných lomů ČSA, Bílina, 
Libouš a Vršany - zohledňovat specifické podmínky a 
předpoklady v jednotlivých lokalitách (urbanistická poloha, 
hodnoty území, na které lze navázat, územně technické 
možnosti).  

 

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivace území poškozeného těžbou, dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 
s.r.o., 12/2018). 

(8) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v 
souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo 
urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo 
zatrubněné (řeka Bílina v Ervěnickém koridoru). Dosáhnout 
zlepšení kvality vody v tocích dosud ovlivněných těžebními 
činnostmi a průmyslovou výrobou.   

V souladu s aktuálním stavem rekultivace území 
Radovesické výsypky jsou Změnou č. 1 ÚP 
stabilizovány navržené a již realizované vodní 
příkopy a vodní nádrže jako plochy hydrické 
rekultivace. 

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny záměry, které 
by výrazně přispěly ke zhoršení kvality vody 
v tocích. V případě stávajících areálů je nutno řešit 
kvalitu vody vhodnými technologiemi, které však 
ÚP nemůže ovlivnit. 

(9) Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo 
rámec území se stanovenou ochranou krajiny a přírody, v 
územích charakterizovaných jako dynamická a harmonická 
krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných 
vodních toků a v oblastech při významných vodních 
plochách.  

 

Stávající přírodní hodnoty jsou Změnou č. 1 ÚP 
respektovány. Velká část správního území města 
vně zastavěného území je tvořena plochami s 
probíhající či ukončenou těžbou, vykazující značné 
kvalitativní poškození.  Předpokladem pro 
vytvoření harmonické a přírodně hodnotné krajiny 
je rekultivace tohoto území, která je Změnou č. 1 
ÚP upřesněna dle aktualizovaného Plánu 
rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina 
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(R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). 

(10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES 
chránit před zásahy, které by znamenaly snížení úrovně 
jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných 
částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování 
projektů ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je 
provázanost systému narušena.  

 

Změnou č. 1 ÚP je upraveno vedení regionálního 
ÚSES, za účelem zajištění jeho funkčnosti. 

(11) Zaměřit pozornost na podmínky využívání 
zemědělských území - zachování jedinečnosti kulturní 
krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších 
zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - ochrana 
proti erozním účinkům vody, větru a příprava na realizaci 
ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení 
její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodobě 
nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro pěstování 
biomasy a rychle rostoucích dřevin pro technické a 
energetické účely - nevymezovat však tento způsob využití 
území ve zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, 
CHKO).   

Změnou č. 1 ÚP jsou řešeny pouze dílčí úpravy ve 
využití území, dle požadavků schváleného zadání. 
Změnou č. 1 ÚP je respektována koncepce ÚP 
Bílina, založená na účelném a hospodárném 
využívání území, ochraně nejcennějších 
zemědělských půd a ochraně volné krajiny před 
fragmentací. 

Součástí Změny č. 1 ÚP je i úprava vymezení 
regionálního a lokálního ÚSES, k zajištění jeho 
spojitosti a funkčnosti.  

Změnou č. 1 ÚP není řešena problematika 
pěstování biomasy či rychle rostoucích dřevin pro 
energetické účely. 

CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a 
specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní 
části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou 
rozvoje. 

Řešené území je začleněno do rozvojové osy OS7 
a specifické oblasti SOB5. Změnou č. 1 ÚP jsou 
respektovány stanovená požadavky na území, 
která jsou jejich součástí. 

(13) Rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních 
investic vycházet z potřeby sladění administrativně správní 
role center a jejich skutečného významu jako pracovních a 
obslužných center.  

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce rozvoje 
města, stanovená v ÚP Bílina, je pouze dílčím 
způsobem doplněna. Vymezené plochy změn 
nejsou určeny pro lokalizaci zásadních investic.  

(14) Posilovat význam nadregionálního centra Ústí nad 
Labem v kooperaci s rozvojem regionálního centra Teplice.  

Stanovený úkol není relevantní pro správní území 
města Bílina. 

(15) Stabilizovat (přiměřeným způsobem i doplnit nebo 
obnovit) sídelní strukturu v pánevní oblasti, zamezit dalšímu 
zániku sídel nebo jejich částí v předpolí činných dolů.  

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny záměry, které 
by vedly ke vzniku solitérní zástavby v krajině. 
Další rozvoj je směřován do zastavěného území 
nebo v návaznosti na jeho hranici, vně 
zastavěného území je respektován rozsah těžby, 
dle usnesení Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015, 
a rozsah rekultivací, dle aktualizovaného Plánu 
rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina 
(R-Princip Most, s.r.o., 12/2018).  

(16) Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a 
kooperaci sídel v příhraničním prostoru ČR a SRN.  

Stanovený úkol není relevantní pro správní území 
města Bílina. 

(17) Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně 
využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového, 
zemědělského, vojenského či jiného původu typu brownfield, 
před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné 
krajině.  

Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny plochy přestavby, 
z nichž dvě jsou lokalizovány na plochách 
s nevhodným využitím (P41, P47). 

Ostatní plochy brownfields navržené k přestavbě 
v ÚP, nejsou Změnou č. 1 ÚP dotčeny, některé 
z nich již byly využity (původní plochy P02, P05). 

(18) Chránit před nevhodným využitím a v potřebném Ve správním území města se nenachází území 
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rozsahu rozvíjet území intenzivní příměstské rekreace a 
rekreace ve volné krajině.  

vhodná pro intenzivní příměstskou rekreaci. Pro 
každodenní rekeraci lze využít lázeňský park 
Kyselka, obrovský potenciál má do budoucna 
území Radovesické výsypky, kde byla dokončena 
rekultiace území, kombinující zemědělskou, 
lesnickou, hydrickou, případně další rekultivaci. 

(19) Respektovat program modernizace a dostavby 
tepelných elektráren, bez překročení jejich souhrnné 
stávající výkonové kapacity.  

Na území města Bílina se nachází část areálu 
elektrárny Ledvice, jejíž modernizace proběhla již 
v 90. letech 20. století. Rozsah areálu byl 
stabilizován v ÚP Bílina, Změnou č. 1 ÚP je 
respektován beze změny. 

(20) Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění 
energetických přenosových vedení pro zajištění vyšší míry 
spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na území kraje a 
zvýšení přenosové kapacity soustavy ve vztahu k ČR i k 
sousedícím státům (VVN, VVTL).  

Nadřazené sítě technické infrastruktury dle 
platných ZÚR ÚK a ÚP Bílina jsou respektovány, 
energetická koncepce stanovená v ÚP Bílina není 
Změnou č. 1 ÚP měněna, pouze doplněna o dílčí 
přípojky v plochách změn.  

(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru 
zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti záplavám a 
dalším hrozbám katastrofických situací.  

V souladu s aktuálním stavem rekultivace území 
Radovesické výsypky Změna č. 1 ÚP vymezuje 
vodní příkopy a vodní nádrže (součást 
protipovodňových opatření), navržené v ÚP Bílina 
a již realizované, jako stabilizované plochy 
hydrické rekultivace. Současně zpřesňuje rozsah 
suchého polderu v Žižkově údolí dle podrobnější 
dokumentace (DÚR, 2017). 

Nová protipovodňová opatření nejsou vymezena 
ani jiná opatření proti hrozbám katastrofických 
situací. 

(22) Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních 
silničních a železničních dopravních systémů (zejména 
dostavba silnice I/13, dostavba Dálnice D8, dostavba R6, 
zkapacitnění silnice R7, modernizace železniční 
infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní 
železniční tratě a jiné).  

Správního území města Bílina se týká pouze 
dostavba silnice I/13 a modernizace železniční 
infrastruktury. Záměry byly vymezeny již v ÚP 
Bílina, Změnou č. 1 ÚP jsou převzaty a nemění se.  

(23) Zohlednit záměry na zlepšení plavebních podmínek na 
Labi v úseku Střekov – hranice okresů Ústí nad Labem / 
Děčín (odkaz na převzatý záměr z platných 2. ZaD ÚP VÚC 
SHP) a respektovat koridor Labské vodní cesty 
mezinárodního významu v úseku hranice okresů Ústí nad 
Labem / Děčín - státní hranice ČR / SRN – při respektování 
podmínek ochrany přírody a krajiny.  

Stanovený úkol není relevantní pro správní území 
obce Bílina.  

(24) Sledovat a respektovat dlouhodobý záměr na průtah 
vysokorychlostní trati VRT územím kraje.  

Stanovený úkol není relevantní pro správní území 
obce Bílina.  

KULTURNÍ HODNOTY 

(25) Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. 
krajinné památkové zóny, městské památkové zóny, 
vesnické památkové zóny a archeologické památkové 
rezervace. 

Koncepce ochrany kulturních hodnot, stanovená 
v ÚP Bílina, se Změnou č. 1 ÚP nemění.  

(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady 
industriálního vývoje kraje, vyhledávat a chránit vhodné 
objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat možnosti jejich 
využití v nových podmínkách. 

Koncepce ochrany kulturních (památkových) 
hodnot, stanovená v ÚP Bílina, se Změnou č. 1 ÚP 
nemění.  
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(27) Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny 
kraje, pozornost zaměřovat na ochranu obzorových linií 
horských masivů, krajinných dominant, význačných 
výhledových bodů a pohledových os, typických a známých 
vedut sídel apod. V této souvislosti ochránit Krušné hory 
před necitlivou výstavbou velkých větrných elektráren, které 
mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor. 

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce ochrany 
přírodních a krajinných hodnot, stanovená v ÚP 
Bíilna. Jsou zachovány stávající krajinné 
dominanty, výhledové body i panoramata, Změnou 
č. 1 ÚP nejsou vymezeny záměry, které by vedly 
k jejich narušení. Nově jsou upřesněny podmínky 
prostorového plánování, které stanovují strukturu a 
zejména maximální výšku zástavby.  

(28) Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot 
krajiny v oblastech významných pro rekreaci a cestovní ruch, 
v oblastech navázaných na velké koncentrace obyvatel - 
jádra městských zón a příměstské oblasti, v koridorech při 
významných dopravních tazích, v oblastech které jsou 
poznamenány vlivy těžby surovin a průmyslové výroby. 

Změnou č. 1 ÚP se nemění koncepce ochrany 
kulturních a krajinných hodnot, stanovená v ÚP 
Bíilna. Město Bílina nepředstavuje významný 
rekreační cíl a možnosti příměstské rekreace jsou 
rovněž omezené. Do budoucna má potenciál tuto 
úlohu převzít rekultivované území Radovesické 
výsypky, výhledově možná i lom Bílina, po 
ukončení těžby.  Rozsah rekultivací je Změnou č. 1 
ÚP upřesněn dle aktualizovaného Plánu 
rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina 
(R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). 

(29) Podpořit společenský zájem o průběh rozsáhlých 
rekultivačních záměrů na území s probíhající těžbou surovin 
– zejména hnědého uhlí, formou zajištění dopravní 
dostupnosti a úpravy panoramatických výhledových míst 
s informační základnou týkající se postupných kroků 
rekultivace a revitalizace poškozené krajiny. 

Změnou č. 1 ÚP je upřesněn rozsah a charakter 
rekultivací dle aktualizovaného Plánu rekultivace 
území dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip 
Most, s.r.o., 12/2018). Součástí Změny č. 1 ÚP je 
rovněž stabilizace již realizovaného silničního 
propojení obcí Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou 
přes Radovesickou výsypku a návrh nové paralelní 
cyklostezky, která zlepší vnější dopravní vazby 
přes území bývalé těžby.  

(30) Při navrhování a posuzování vhodnosti formy 
rozvojových záměrů nadmístního významu sledovat hledisko 
respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, 
nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně konkurenční 
záměry.  

Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití 
ÚP Bílina stanovil základní podmínky ochrany 
stávajícího charakteru krajiny a krajinného rázu, ty 
jsou Změnou č. 1 ÚP respektovány. Rozvojové 
plochy jsou vymezeny přednostně uvnitř 
zastavěného území, případně ve vazbě na jeho 
hranici. 

(31) Sledovat možnost obnovy historických fenoménů – 
obnovení průhledů, dominant, odstranění negativních 
civilizačních prvků poškozujících krajinný ráz, majících 
nevhodné vazby vůči krajinným nebo památkovým 
hodnotám. 

Změnou č. 1 ÚP jsou respektovány stávající 
krajinné a památkové hodnoty, jsou zachovány 
stávající dominanty a průhledy. Změnou č. 1 ÚP 
nejsou vymezeny záměry, které by vedly k jejich 
narušení. Nově jsou upřesněny podmínky 
prostorového plánování, které stanovují strukturu a 
zejména maximální výšku zástavby.  

A.2.6.  Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení  

Správní území obce Bílina je dle ZÚR ÚK zařazeno do 2 krajinných celků: 

 KC České středohoří – Lounské středohoří (6b) – jižní část území 

současný stav: krajina výrazných, převážně odlesněných vrcholů (kuželů, kup) a hlubokých 
údolí (průlomové údolí Bíliny), zemědělsky využívaná, s menšími sídly s koncentrovanou 
zástavbou.  

cílové kvality: krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot  
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 KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14) – střední a severní část 
území 

současný stav: krajina severočeských podkrušnohorských sníženin - pánví, lokálně s 
izolovanými vrcholy třetihorních vulkanitů, s navazující krajinou souvisle urbanizovaných ploch 
sídel a průmyslových areálů; krajina v závislosti na probíhajících rekultivačních a 
revitalizačních opatřeních postupně začleňovaná do krajinného celku Severočeských nížin a 
pánví, jejíž současný územní rozsah vyvolaný antropogenními zásahy je pokládán za 
maximální 

cílové kvality: krajina směřující k obnově ekologické rovnováhy a vytvoření nové krajinné 
struktury po devastaci velkoplošnou povrchovou těžbou hnědého uhlí a překročení mezí 
únosnosti území energetickou a průmyslovou výrobou  
 

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

KC ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ – LOUNSKÉ STŘEDOHOŘÍ (6b) 

(210a) Podporovat vhodné tradiční formy zemědělství 
(zejména ovocnářství, pastevectví) a obnovu lázeňství 
(město Bílina). 

Pro území města Bílina není relevantní, vně 
urbanizovaného území se jedná vesměs o bývalá 
či současná území těžby, určená k rekultivaci. 
Součástí obnovy území je i zemědělská 
rekultivace, její rozsah je stanoven aktualizovaným 
Plánem rekultivace území dotčeného těžbou Dolů 
Bílina (R-Princip Most, 12/2018). 

(210b) Individuálně posuzovat všechny záměry, které by 
krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu 
uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým 
zastoupením složek přírodních a kulturních.  

Pro území města Bílina není relevantní, vně 
urbanizovaného území se jedná vesměs o bývalá 
či současná území těžby, výrazně poškozená 
těžbou. Požadavky na ochranu krajinného rázu lze 
zohlednit až po ukončení rekultivace tohoto území.  

(210c) Zamezit umísťování vizuálně výrazně působících 
vertikálních staveb nadmístního významu, zejména v 
pohledově exponovaných lokalitách (elektrické vedení, 
telekomunikační zařízení, větrné elektrárny apod.).  

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny záměry s 
výrazným vizuálním dopadem v dálkových 
pohledech. Pro ochranu výškové hladiny města a 
jeho panoramat jsou stanoveny podmínky 
prostorového uspořádání včetně maximální výšky 
zástavby. 

(210d) Rekultivovat devastované plochy bývalých 
povrchových velkolomů a výsypek navazujícího území, které 
negativně ovlivňují krajinný celek.  

Změnou č. 1 ÚP je zpřesněno krajinné uspořádání 
území postiženého těžbou, dle aktualizovaného 
Plánu rekultivace území dotčeného těžbou Dolů 
Bílina (R-Princip Most, 12/2018). 

KC SEVEROČESKÁ DEVASTOVANÁ A SOUVISLE URBANIZOVANÁ ÚZEMÍ 

(219a) Prioritně respektovat veškeré dílčí přírodní, krajinné 
či estetické hodnoty - jednotlivé lokality vulkanických vrchů, 
lokality městských parků a zámeckých zahrad, 
rekultivované, revitalizované i spontánně se obnovující části 
krajiny. 

Změnou č. 1 ÚP nejsou negativně dotčeny 
přírodní, krajinné či estetické hodnoty krajiny. 
S cílem obnovy krajinného prostředí po 
ukončených těžebních aktivitách je zohledněn 
aktualizovaný Plán rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 12/2018). 

(219b) Respektovat územně ekologické limity těžby hnědého 
uhlí, stanovené v usneseních vlády ČR č. 331/1991, č. 
444/1991 a č. 827/2015, jako nepřekročitelné hranice, za 
nimiž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani 
výsypkovým hospodářstvím. 

Územně ekologické limity a závazné linie těžby 
stanovené vládou ČR jsou respektovány. Změnou 
č. 1 ÚP je zohledněna nová hranice těžby, dle  
usnesení Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. 

(219c) Postupně realizovat rekultivační a revitalizační 
opatření v území s ukončenou těžbou hnědého uhlí v časově 
co možná nejkratším časovém horizontu, cílové znaky a 

Změnou č. 1 ÚP je respektován záměr rekultivace 
a obnovy krajinného prostředí po ukončených 
těžebních aktivitách, rozsah a charakter rekultivace 
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cílovou strukturu krajinného celku odvozovat zejména od 
řešení rozsáhlých rekultivovaných a revitalizovaných ploch 
po těžbě hnědého uhlí s výrazným uplatněním vodních 
ploch.  

je převzat z aktualizovaného Plánu rekultivace 
území dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip 
Most, 12/2018). 

(219d) Realizovat nápravná opatření směřující k celkové 
obnově ekologické rovnováhy (ÚSES) a vytvoření nové 
krajinné struktury, k obnově přirozeného vodního režimu 
provádět revitalizaci vodních toků dočasně přeložených 
nebo jinak upravených v důsledku těžby surovin a 
energetické a průmyslové výroby.    

Na území postižených těžbou hnědého uhlí jsou 
Změnou č. 1 ÚP zpřesněny plochy rekultivace,  dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 
12/2018). Součástí rekultivačních opatření je i 
obnova vodního režimu území. 

Změnou č. 1 ÚP je upraveno vedení regionálního a 
lokálního ÚSES tak, aby byla zajištěna jeho 
spojitost a funkčnost. 

A.2.7. Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

ZÚR ÚK vymezují na území města Bílina jako veřejně prospěšnou stavbu optimalizaci železničních tratí 
č. 130 a č. 140 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem. Koridor VPS je vymezen v šířce 250m. 

Tento záměr byl prověřen již v rámci zpracování UP Bílina. Pro uvedenou trať byla zpracována 
technicko – ekonomická studie se specifikací nezbytných opatření pro modernizaci a zvýšení 
bezpečnosti dopravy, ze které vyplývá, že potřebné územní nároky na jejich realizaci nepřesahují 
hranice plochy železniční dopravy, vymezené v ÚP. Koridor pro optimalizaci železniční trati byl 
zpřesněn v měřítku ÚP na hranice stabilizované plochy DZ a vymezen jako veřejně prospěšná stavba 
VD36. Změnou č. 1 ÚP se toto vymezení nemění. 

Veřejně prospěšná opatření ani stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou na 
území obce Bílina ZÚR ÚK vymezena.  

Do správního území obce zasahují 2 asanační území nadmístního významu: 

 ASA6 - asanační území lomu Bílina a výsypky Pokrok 

 ASA8 – asanační území výsypky Radovesice 

Pro vymezená asanační území ZÚR ÚK stanovuje následující úkoly: 

Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

ASANAČNÍ ÚZEMÍ LOMU BÍLINA A VÝSYPKY POKROK (ASA6) 

(230) Nástroji územního plánování připravovat podmínky pro 
průběžnou rekultivaci prostorů s ukončenou těžební činností, pro 
navazující revitalizaci území a též pro opatření ochraňující osídlení v 
předpolí činného lomu, vše při zohlednění potřeb, specifik a hodnot 
území (významná hlediska řešení úkolů stanovených pro územní 
plánování: perspektivní rekreace regionálního významu - včetně 
možnosti propojení vodních ploch ve zbytkových jamách dolů Bílina - 
Most - Ledvice. Příměstská polyfunkční krajina pro uskupení sídel 
Bílina, Duchcov - Ledvice, Livínov, Most, včetně zemědělského a 
vodohospodářského využití, posílení ekologické stability území, 
ochrana a zachování biodiverzity).  

Na území lomu Bílina jsou Změnou č. 1 
ÚP zpřesněny plochy rekultivace,  dle 
aktualizovaného Plánu rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip 
Most, 12/2018).  

 

ASANAČNÍ ÚZEMÍ VÝSYPKY RADOVESICE (ASA8) 

(232) Nástroji územního plánování připravovat podmínky pro 
dokončení rekultivace a zajištění revitalizace prostoru po ukončeném 

Na území Radovesické výsypky jsou 
Změnou č. 1 ÚP zpřesněny plochy 
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Úkol ZÚR ÚK Vyhodnocení souladu se ZÚR ÚK 

ukládání zeminy na výsypku zohledňující potřeby, specifika a hodnoty 
území (významná hlediska řešení úkolů stanovených pro územní 
plánování: integrace výsypky do krajiny Českého středohoří, obnova 
historických dopravních spojení, vytvoření krajinného zázemí Bíliny a 
dalších přilehlých sídel, zemědělské využití, posílení ekologické 
stability území, ochrana a zachování biodiverzity).  

rekultivace,  dle aktualizovaného Plánu 
rekultivace území dotčeného těžbou 
Dolů Bílina (R-Princip Most, 12/2018).  

 

A.2.8. Výsledek přezkoumání souladu se ZÚR Ústeckého kraje pořizovatelem 
podle §53 odst. (4) stavebního zákona 
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého 
kraje (ZÚR ÚK) vydané Zastupitelstvem Ústeckého kraje 5.10.2011 na základě usnesení ZÚK č. 
23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011 ve znění Aktualizace č. 1., 2. a 3. Úplné znění nabylo účinnosti dne 
6.8.2020.  
 
V souladu s § 53 odst. 4. Písm. a) stavebního zákona provedl pořizovatel přezkum souladu Z1 ÚP 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

Dle textové části odůvodnění Z1 ÚP kapitoly A.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem je návrh Z1 ÚP Bílina vyhodnocen ve vazbě na ZÚR ÚK ve znění 1., 2. a 
3. Aktualizace ZÚR ÚK.  
 
ke kapitole_1. ZÚR ÚK:  „Stanovení priorit územního plánování ÚK pro zajištění udržitelného 
rozvoje území…..“: 

Z1 ÚP řádně odůvodňuje v kapitole A.2.1. textové části odůvodnění Z1 ÚP Bílina, jednotlivé priority 
územního plánování (základní, životního prostředí, hospodářského rozvoje, rozvojové oblasti a osy, 
specifické oblasti, dopravní a technické infrastruktury, sídelní soustavy a rekreace, sociální soudržnost 
obyvatel, ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami a pokrytí území kraje 
územními plány)  stanovené pro územně plánovací činnost obcí ústeckého kraje. 

Z1 ÚP Bílina  ve vazbě na ÚP Bílina splňuje priority  územního plánování ústeckého kraje.  

ke kapitole_2. ZÚR ÚK:  „Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených 
v PÚR …….“: 

Řešené území není  součástí rozvojové oblasti, rozvojové oblasti nadmístního významu ani rozvojové 
osy nadmístního významu, ale  je součástí rozvojové osy OS7. Z1 ÚP řádně odůvodňuje v kapitole 
A.2.2. textové části odůvodnění Z1 ÚP Bílina splnění jednotlivých úkolů stanovených ZÚR ÚK pro  
územní plány obcí nacházející se v rozvojové ose OS7. 

Z1 ÚP Bílina  ve vazbě na ÚP Bílina splňuje  úkoly územního plánování stanovené pro obce 
nacházející se v rozvojové ose OS7. 

ke kapitole_3. ZÚR ÚK:  „Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR …..“: 

Řešené území není součástí specifické oblasti nadmístního významu, ale je součástí specifické oblastí 
SOB5. Z1 ÚP řádně odůvodňuje v kapitole A.2.3. textové části odůvodnění Z1 ÚP Bílina splnění 
jednotlivých úkolů stanovených ZÚR ÚK pro  územní plány obcí nacházející se ve specifické oblasti 
SOB5. 

Z1 ÚP Bílina  ve vazbě na ÚP Bílina splňuje  úkoly územního plánování stanovené pro obce 
nacházející se ve specifické oblasti SOB5. 

ke kapitole_4. ZÚR ÚK:  „Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, …..“: 
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Pro území města Bílina jsou ZÚR ÚK stanoveny následující úkoly, které jsou řádně odůvodněny 
v textové části odůvodnění v kapitole A.2.4.: 

4.1. Plochy a koridory dopravní infrastruktury vymezené v PÚR 

Úkol (129) stanovený pro silnici I/13 je splněn v ÚP Bílina. Z1 ÚP se tento úkol nemění 

4.2. Plochy a koridory železniční dopravy 

Úkol (71) optimalizace železniční trati č. 130 a č. 140 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem je splněn 
ÚP Bílina. Z1 ÚP nemění. 

4.3. Plochy a koridory cyklistické dopravy 

Úkol (147) zpřesnit a vymezit koridor cyklostezky C25 byl 2. aktualizací ZÚR ÚK vypuštěn a není tedy 
řešen ani Z1 ÚP Bílina. 

4.4. Plochy pro těžbu nerostných surovin nadmístního významu 

Úkol (191) respektovat územně ekologické limity (ÚEL) těžby hnědého uhlí v souladu s usnesením 
vlády ČR č. 331/1991. č. 444/1991 a č. 827/2015. Z1 ÚP respektuje ÚEL a jejich nové hranice 
v souladu s 2. aktualizací ZÚR ÚK.  

4.5. Plochy a koridory ÚSES 

Úkoly (129, 71, 147, 191 a 193) vztahující se k ÚP Bílina jsou splněny ÚP Bílina a Z1 ÚP tyto úkoly dále 
zpřesňuje. 

Vzhledem k rozsahu území  řešeného Z1 ÚP Bílina se převážná část úkolů stanovených ZÚR ÚK 
pro území města Bílina nevztahuje k předmětu řešení Z1 ÚP s výjimkou úkolů č. (147, 191 a 193), 
které jsou Z1 ÚP respektovány a naplněny.     

ke kapitole_5. ZÚR ÚK: „Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot území kraje“ 

Z1 ÚP řádně odůvodňuje v kapitole A.2.5.  textové části odůvodnění Z1 ÚP Bílina splnění jednotlivých 
úkolů stanovených ZÚR ÚK pro  zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
ústeckého kraje.  

Z1 ÚP  zpřesňuje a respektuje vzhledem k rozsahu území řešeného Z1 ÚP úkoly stanovené ZÚR 
ÚK pro zachování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 

ke kapitole_6. ZÚR ÚK: „Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení“: 

Správní území obce Bílina je dle ZÚR ÚK zařazeno do 2 krajinných celků: 
 KC České středohoří – Lounské středohoří (6b)  
 KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14) 

Z1 ÚP Bílina  ve vazbě na ÚP Bílina splňuje  úkoly a řádně odůvodňuje, viz kapitola A.2.6. 
textové části ODŮVODNĚNÍ Z1 ÚP, stanovené pro obce nacházející se v cílové krajině 6b a 14. 

ke kapitole_7. ZÚR ÚK: „Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit“: 

ZÚR ÚK vymezuje na území města Bílina jako VPS stavbu optimalizace železničních tratí č. 130 a č. 
140 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, který je řešen a vymezen v ÚP Bílina. Jedná se o stavbu, 
která se nevztahuje k předmětu řešení Z1 ÚP Bílina. Koridor pro optimalizaci se Z1 ÚP nemění. 

Do správního území města Bílina zasahují 2 asanační území ASA6 a ASA8. Z1 ÚP zpřesňuje plochy 
rekultivace dle aktualizovaného plánu rekultivací území dotčeného těžbou Dolu Bílina.  



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

37 
 

Z1 ÚP Bílina  splňuje a řádně odůvodňuje úkoly, viz kapitola A.2.7. textové části ODŮVODNĚNÍ 
Z1 ÚP stanovené ZÚR ÚK pro území ASA6 a ASA8. Úkol týkající se optimalizace se k předmětu 
řešení Z1 ÚP nevztahuje.  

___________________ 

Soulad Z1 ÚP Bílina se Zásadami územního rozvoje ÚK byl také posouzen Krajským úřadem 
Ústeckého  kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu podle § 55b odst. 4) stavebního 
zákona, který k posuzované dokumentaci vydal souhlasné stanovisko  JID: 66984/2016/KÚÚK, č.j.: 
388/UPS/2014 ze dne 24.02.2016 a dle § 53 odst. (3) stavebního zákona pod JID: 161852/2017/KUUK 
ze dne 27.9.2017 a v rámci opakovaného veřejného projednání pod č.j.: KUUK/009782/2021 ze dne 
22.01.2021. 
 
Z1 ÚP Bílina je v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje   - respektuje priority 
a naplňuje úkoly stanovené tímto dokumentem pro územní plánování. 

------------------------------- 

Pořizovatel prověřil a posoudil soulad zpracované a projednané dokumentace Z1 ÚP Bílina 
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že 
Z1 ÚP Bílina respektuje priority a naplňuje úkoly stanovené politikou územního rozvoje a je 
v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentaci kraje.   
 
 

 

. 
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B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Záměry, vymezené ve Změně č. 1 ÚP Bílina, byly koordinovány z hlediska širších vztahů se sousedními 
obcemi, tj. Hrobčice, Ledvice, Světec, Braňany, Most, Želenice, Mariánské Radčice, Duchcov, Osek. 
Podkladem pro tuto koordinaci byla platná ÚPD sousedních obcí včetně jejich změn.  

Přehled schválených a vydaných ÚPD v obcích sousedících s městem Bílina1: 

ORP obec platná ÚPD datum schválení / vydání / 
nabytí účinnosti ÚPD 

Bílina 
 

Hrobčice  ÚPSÚ Hrobčice 14. 6. 1999 
Ledvice ÚP Ledvice 2.10.2014  
Světec ÚPO Světec 14. 10. 2002 

Změna č. 1 ÚPO Světec 6. 10. 2010 
Most 
 

Braňany ÚP Braňany 9.11.2015  
Most ÚP města Mostu 31. 10. 2002 

1. Změna ÚP města Mostu 25. 9. 2003 
2. Změna ÚP města Mostu 25. 9. 2003 
3. Změna ÚP města Mostu 27. 9. 2006 
4. Změna ÚP města Mostu 27. 9. 2006 
5. Změna ÚP města Mostu 31. 5. 2007 
6. Změna ÚP města Mostu 30. 4. 2009 
7. Změna ÚP města Mostu 28. 1. 2010 
8. Změna ÚP města Mostu 8. 9. 2011 
9. Změna ÚP města Mostu 17.5.2013  

Želenice ÚP Želenice 14. 10. 2009 
Změna č. 1 ÚP Želenice 29.10.2014  

Litvínov Mariánské Radčice ÚPSÚ Mariánské Radčice 22. 8. 1996  
Změna ÚPSÚ Mariánské Radčice 24. 6. 2004  
Změna č. 2 ÚPSÚ Mariánské Radčice 25. 3. 2010  
Změna č. 3 ÚPSÚ Mariánské Radčice 22. 7. 2010  

Teplice 
 

Duchcov  ÚP Duchcov 11. 9. 2008 
1. změna ÚP Duchcov 23. 2. 2012 

Osek  ÚP SÚ Osek 16. 10. 1999 
Změna č. 1 ÚP SÚ Osek 19. 6. 2008 
Změna č. 2 ÚP SÚ Osek 23. 9. 2010 

B.1. ORP Bílina – Hrobčice, Ledvice, Světec 
Společná hranice Bíliny s obcí Hrobčice probíhá v severní části rekultivovaným území Radovesické 
výsypky. Realizovaná rekultivace je vymezena v ÚP obou obcí, bez úprav. V jižní části probíhá hranice 
plochami zemědělské půdy a plochami zeleně a lesa v NPR Bořeň a PR Trupelník. Změnou č. 1 ÚP 
Bílina pouze dochází k zohlednění rozhodnutí o rozšíření hranice NPR a jeho ochranného pásma 
(Vyhláška č. 445/2013 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejich bližších 
ochranných podmínek). Záměry vymezené ve Změně č. 1 ÚP se tohoto území nedotýkají. 

Rekultivovaná Radovesická výsypky propojuje Bílinu rovněž s obcí Světec. Změnou č. 1 ÚP Bílina je na 
jejím území zohledněn skutečný stav vymezením existujících komunikací, s návrhem nové paralelní 
cyklostezky (Z68). Severní část společné hranice probíhá průmyslovou zástavbou Chudeřic, kde je 
Změnou č.1 ÚP Bílina v území mezi dráhou a silnicí I/13 stabilizován areál ČEZ jako plocha technické 
infrastruktury. Změna nevyžaduje koordinaci a vzhledem k charakteru území (rozsáhlá průmyslová zóna) 

 
1 stav ke dni 20.9.2018 
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nelze předpokládat, že případné přestavby v rámci stabilizované plochy budou mít na obec Světec vliv. 
Obě obce spojuje rovněž záměr cyklostezky podél stávající komunikace paralelní se silnicí I/13. V ÚP 
Světec je záměr vymezen jako koridor veřejných prostranství, na území obce Bílina pokračuje v trase, 
která kopíruje stopu stávající komunikace (s pokračováním ulicí Teplická a Radovesická), bez dalších 
územních nároků.  

Obce Bílina a Ledvice spolu sousedí ve východní části dolu Bílina, který je po vytěžení zásob určen 
k rekultivaci. Tento záměr zohledňují ÚP obou obcí. Společná hranice dále prochází areály Elektrárny 
Ledvice a Severočeských Dolů, a.s. Tohoto území se záměry vymezené Změnou č. 1 ÚP nedotýkají. 

B.2.  ORP Most – Braňany, Most, Želenice 
Společná hranice Bíliny s obcemi Braňany a Most probíhá zájmovým územím těžby na dolu Bílina, kde 
bude po ukončení těžebních aktivit realizována rekultivace -  její podoba se bude odvíjet od aktuálního 
Plánu rekultivací. Změna č. 1 ÚP rozšiřuje plochu pro rekultivaci v západním směru (k obcím Braňany a 
Most), na základě nově stanovené závazné hranici hornické činnosti (usnesení vlády ČR č. 827 ze dne 
19.10.2015). V souvislosti s posunem hranice těžby je na hranici správních území obcí Braňany a Bílina 
navrženo stanovení Dobývacího prostoru Braňany. V rekultivované části plochy dřívější těžby je 
v zájmu zajištění návaznosti ÚSES na území Bíliny vymezen LBK39, který se napojuje na LBK39 
v Braňanech a je zaústěn do LBC21 rovněž na území Braňan. Oba záměry jsou součástí pořizované 
Změny č. 1 ÚP Braňany (17.8.2020 proběhlo veřejné projednání). 

 
Výřez z koordinačního výkresu Návrhu Změny č. 1 ÚP Braňany k veřejnému projednání 

Společná hranice Bíliny s obcí Železnice probíhá plochami lesa v návaznosti na lázeňské území Bíliny, 
pod silnicí I/13 navazuje rozsáhlá chráněná plocha NPR Bořeň. Její hranice včetně OP je Změnou č. 1 
ÚP Bílina upravena (rozšířena), na základě vyhlášky č. 445/2013 Sb., o vyhlášení Národní přírodní 
rezervace Bořeň a stanovení jejich bližších ochranných podmínek. Požadavky na ochranu přírody 
znemožňuje téměř jakékoliv stavební záměry v obou správních územích. 

B.3. ORP Litvínov – Mariánské Radčice 
Společná hranice Bíliny s obcí Mariánské Račice probíhá zájmovým územím těžby na dole Bílina. 
Změnou č. 1 ÚP Bílina je upravena hranice těžby a budoucí rekultivace, v souladu s nově stanovenou 
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závaznou hranicí hornické činnosti (usnesení vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015). Jiné záměry nejsou 
v tomto území vymezeny. 

B.4. ORP Teplice – Duchcov, Osek 
Hranice s obcemi Duchcov a Osek probíhá zájmovým územím těžby na dole Bílina. Předmětem Změny 
č. 1 ÚP Bílina nejsou záměry, které by měly přímý či potencionální vliv na území těchto obcí. Jiné 
záměry nejsou v tomto území vymezeny. 

C. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ 

Změna č. 1 ÚP zohledňuje cíle a úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 18 a 19 stavebního 
zákona. Dílčím způsobem přispívá k vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území.  

Změna č. 1 ÚP řeší pouze vybrané části správního území, jak v zastavěném území, tak ve volné krajině, 
zachovává nicméně komplexní přístup. Respektuje koncepci ochrany přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot, koncepci ochrany urbanistického a architektonického dědictví, stejně jako koncepci 
ochrany životního prostředí, stanovenou Územním plánem Bílina. Vymezenými záměry nijak nesnižuje 
jejich kvalitu a význam, naopak přispívá k jejich ochraně upřesněním podmínek prostorového 
uspořádání. V omezené míře přispívá k vytvoření předpokladů  pro společenský a hospodářský rozvoj 
města.  

Nové záměry vymezené Změnou č. 1 ÚP částečně přispívají ke zlepšení podmínek pro bydlení, práci i 
rekreaci. Na základě zpracovaných územních studií jsou Změnou č. 1 ÚP upřesněny podmínky pro 
využití rozsáhlých rozvojových obytných ploch a je upraveno krajinné uspořádání rekultivovaných území. 
Především tato opatření přispívají ke zvýšení kvality bydlení a kvality prostředí pro život obecně. 
Sekundárním cílem je stabilizace sídla a nárůst počtu jeho obyvatel.  

Záměry, vymezené Změnou č. 1 ÚP, zohledňují požadavky na hospodárné využívání zastavěného 
území a na ochranu volné krajiny. Plochy změn jsou navrženy přednostně uvniř zastavěného území 
nebo v návaznosti na jeho hranici.   

Výsledek přezkoumání souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §§18 a 19 
stavebního zákona pořizovatelem podle §53 odst. (4) stavebního zákona 

Během celého procesu pořizování Z1 ÚP Bílina byly naplňovány činnosti, které jsou stanoveny v §§ 18 
a 19 stavebního zákona, výsledný územně plánovací dokument proto splňuje požadavky na úkoly a cíle 
územního plánování.  Odůvodnění jednotlivých cílů územního plánování dle §18 stejně tak jako 
odůvodnění jednotlivých úkolů územního plánování dle §19 stavebního zákona je součásti textové části 
ODŮVODNĚNÍ Z1 ÚP Bílina v  kapitole „C. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky a 
ochranu nezastavěného území“. 

Pořizovatel prověřil a posoudil soulad zpracované a projednané dokumentace Z1 ÚP Bílina s cíli 
a úkoly územního plánování dle §§18 a 19 stavebního zákona a konstatuje, že Z1 ÚP Bílina je 
v souladu s ustanoveními §§18 a 19 stavebního zákona a jednotlivá ustanovení §§18 a 19 
stavebního zákona jsou ve vazbě k Z1 ÚP Bílina řádně odůvodněna v kapitole C. textové části 
odůvodnění Z1 ÚP. 
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D. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna č. 1 územního plánu splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy.  

Z1 ÚP je zpracována a byla pořizována v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 
a 19 stavebního zákona (viz kap. C. Odůvodnění Z1 ÚP Bílina).  

Z1 ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 54 
stavebního zákona a v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Z1 ÚP rovněž splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

V souladu s § 158 stavebního zákona byla Z1 ÚP zpracována fyzickou osobou, která má oprávnění k 
výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 
360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem Městský úřad Bílina, 
splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činností kladené na úředníky obecních 
úřadů stanovené v § 24 odst. 2 stavebního zákona.  

Při projednávání jednotlivých fází Z1 ÚP bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. 

Výsledek přezkoumání souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů pořizovatelem podle §53 odst. (4) stavebního zákona 

Z1 ÚP Bílina byla pořízena a zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona i 
prováděcích předpisů. 

E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘ. 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Požadavky zvláštních právních předpisů uplatněné dotčenými orgány k návrhu zadání změny č. 1  ÚP 
Bílina byly zapracovány do textu Zadání ÚP (viz kapitola textové části Odůvodnění „Vyhodnocení 
splnění požadavků zadání“), které bylo Zastupitelstvem města Bílina  schváleno usnesením č., 
usnesením 21/2018  dne 15.02.2018. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů byly 
dotčenými orgány uplatněny v rámci veřejného jednání o návrhu dle §55b stavebního zákona  a v rámci 
opakovaného veřejného projednání dle §53 ve vazbě na § 52 stavebního zákona, jejich výsledky jsou 
vyhodnoceny v následujících kapitolách E.1. a E.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a 
krajského úřadu  uplatněných při opakovaném veřejném projednání dle §53 ve vazbě na § 52 
stavebního zákona. 
  

E.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu 
uplatněných při veřejném projednání dle §55b odst. (2) stavebního zákona 

O návrhu  změny územního plánu bylo zahájeno řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona. 
Pořizovatel oznámil místo a dobu konání veřejného jednání a termín pro podání stanovisek, připomínek 
a námitek veřejnou vyhláškou a jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a  
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obci Bílina (viz kapitola Postup pořízení změny územního plánu). Na základě výsledků vyhodnocení 
veřejného projednání a na základě stanoviska Krajského úřadu ÚK OUPS byl projektantem změny č. 1 
ÚP Bílina upraven návrh  pro opakované veřejné projednání. 

V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel od oslovených dotčených orgánů 18  stanovisek, ze 
kterých 11 neuplatnilo žádné připomínky a 7 požadovalo respektování podmínek či úpravu textové a 
grafické části, 3 oslovené dotčené orgány neuplatnily stanovisko.   
 
STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 

 1. Agentura ochrany přírody a krajiny CHKO České středohoří 
Č.j.: SR/1765/UL/2019 –2// 21.8.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti 
České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle příslušný ustanovení § 
75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává po veřejném projednání návrhu 
změny č. 1 územního plánu Bílina dle § 52 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se 
konalo dne 14. VIII. 2019 toto: 

STANOVISKO 

Agentura při hodnocení a uplatnění požadavků k ÚP vychází ze znění zákona a zřizovacího 
výnosu CHKO České středohoří MK ČSR ze dne 19. 3.1976, č. j. 6883/76. 

Řešené území nezasahuje do CHKO České středohoří. Z jihu zasahuje do území velkou částí 
své rozlohy Národní přírodní rezervace Bořeň (dále NPR). V koordinačním výkresu je řádně 
vyznačena. Projednávaná změna č. 1 ÚP Bílina se území NPR netýká. Pouze upozorňujeme, že 
NPR nemá vyhlášené speciální ochranné pásmo, proto má toto pásmo pouze ze zákona, tj. 50 
m široké území podél její hranice NPR. 

Z výše uvedených důvodů Agentura nevznesla k projednávané změně č. 1 ÚP Bílina žádné 
připomínky. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 2. Hasičský záchranný sbor, Ústeckého kraje 
Č.j.: HSUL- 6405-4/TP-2017// 15.7.2019 

Úplné znění nebo významná část podání:  

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 19 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 7 stavebního 
zákona, posoudil předložený Návrh změny č. 1 územního plánu Bílina, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává 

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva: 

Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Ústeckého kraje k 
závěru, že Návrh změny č. 1 územního plánu Bílina splňuje požadavky ochrany obyvatelstva. 

Odůvodnění: 

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů: 

- § 20 vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
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- Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva č.j. 
HSUL- 6405-2/TP-2017 ze dne 10. 10. 2017, ke Zprávě o uplatňování územního plánu Bílina. 

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a integrovaného záchranného 
systému: 

HZS Ústeckého kraje jako věcně a místně dotčený orgán na úsek požární ochrany a 
integrovaného záchranného systému dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci a dospěl k závěru, že jsou respektovány 
požadavky pro účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany tím, že budou zajištěny 
přístupové komunikace umožňující průjezdnost a sjízdnost pro potřeby jednotek požární ochrany 
(zpevněné, minimální šířky 3 m) a dostatečné zdroje zásobování požární vodou pro hašení 
požárů (zejména prostřednictvím vybudování podzemních nebo nadzemních hydrantů, 
požárních nádrží nebo přírodních zdrojů). 

- § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva č.j. 
HSUL- 6405-2/TP-2017 ze dne 10. 10. 2017, ke Zprávě o uplatňování územního plánu Bílina 

Závěr: 
HZS Ústeckého kraje na základě výše uvedených stanovisek vydaných podle zvláštních 
právních předpisů vydává k předložené dokumentaci 

koordinované souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 
Č.j.: KHSUL 38907/2019// 14.8.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická 
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu 
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), toto 

Stanovisko: 
K Návrhu 1. Změny Územního plánu Bílina, v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z 
hlediska zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví nemáme připomínky. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 4. Krajská veterinární správa 
Č.j.: SVS/2019/087179-U // 22.7.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní orgán místně a 
věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 

Odůvodnění: 

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů: 
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předpisů (dále „správní orgán“), ve věci uplatnění stanoviska k projednání návrhu Změny č. 1 
územního plánu města Bílina na základě oznámení, vydává v souladu s § 149 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 
Správní orgán   n e m á n á m i t k y  k návrhu Změny č. 1 územního plánu města Bílina. 

Odůvodnění: 
Správní orgán obdržel dne 26. 6. 2019 oznámení o projednání návrhu Změny č. 1 územního 
plánu města Bílina. Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k 
návrhu Změny č. 1 územního plánu města Bílina a následně bylo Krajskou veterinární správou 
Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno stanovisko č. j. SVS/2019/087179-U pro 
územní plán. 

Vzhledem ke skutečnosti, že tímto návrhem nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod 
státním veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 
Ústecký kraj k tomuto návrhu námitky. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Vzhledem ke skutečnosti, že návrhem řešení Z1 ÚP Bílina  nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním 
veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto 
návrhu námitek. 

 5. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 
JID:  KUUK/89831/2019/DS// 2.7.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve 
věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem změny č. 1 
Územního plánu Bílina bez připomínek. 

Změnou č. 1 územního plánu Bílina se koncepce dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 
nemění. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 6. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí 
Č.j.: MUBI 39098/V-131/2019// 5.9.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí 
obdržel oznámení zdejšího Úřadu územního plánování o stanovisko k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Bílina. Ve věci vydáváme následující stanoviska: 

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny: 
příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny nemá k předloženému návrhu změny Územního plánu Bílina připomínky; 

Stanovisko orgánu státní správy lesů: 
příslušný dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplňků nemá 
připomínky; 

Zemědělský půdní fond: 
příslušný podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 
znění a vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, nemá k předloženému návrhu připomínky; 

Ochrana ovzduší: 
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příslušný podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nemá k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Bílina připomínky; 

Vodoprávní úsek: 
vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) nemá k návrhu změny č. 1 připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 7. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 
Č.j.: MUBI 36214/2019// 20.8.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, jako dotčený orgán na úseku místních a účelových 
komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, za použití ustanovení § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, vydává z hlediska zájmů sledovaných zákonem o pozemních 
komunikacích toto stanovisko, kdy zároveň 
souhlasí 
s návrhem změny č. 1 Územního plánu Bílina, zpracovaným společností HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r. o. v květnu 2019,a to bez dalších požadavků na obsah územního plánu. 

Odůvodnění pořizovatele: 
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 8. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Inspektorát lázní a zřídel 
Č.j.: MZDR 28340/2019-2/OZP-ČIL-L// 21.8.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „Ministerstvo“), jako dotčený 
orgán „ochrany veřejného zdraví“ podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o 
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), na základě oznámení č.j. MUBI 28846/2019 ze 
dne 26. 6. 2019 o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina dne 
14. 8. 2019, obsahujícího výzvu dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska k návrhu 
projednávané změny územního plánu pořizované zkráceným postupem v souladu dle § 55a a § 
55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), které zaslal Ministerstvu dne 27. 6. 2019 datovou 
schránkou Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního 
plánování, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona 
toto stanovisko, kterým 

S O U H L A S Í 
s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Bílina pro veřejné projednání, jehož dokumentace byla 
zveřejněna na webových stránkách Městského úřadu Bílina a byla použita jako podklad pro 
vydání tohoto stanoviska. 

Odůvodnění: 
Projednávaný návrh územního plánu nenavrhuje žádné zastavitelné plochy, plochy přestavby 
nebo koridory, jejichž způsob funkčního využití by byl v rozporu s podmínkami ochrany 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bílina vymezenými v návaznosti na místní 
geologické podmínky ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 lázeňského zákona vyhláškou 
Severočeského KNV z plenárního zasedání ze dne 24. 9. 1985, kterou byla jejich ochranná 
pásma stanovena, ani s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
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Teplice v Čechách obdobně vymezenými výměrem Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-
14.9.59 ze dne 9. 10. 1959, ve znění následných právních předpisů, kterým byla jejich ochranná 
pásma stanovena. Navržené způsoby funkčního využití nejsou rovněž v rozporu s ustanoveními 
Statutu lázeňského místa Bílina, který byl stanoven usnesením rady Severočeského KNV č. 
138/70 ze dne 20. 10. 1970. 
V této souvislosti Ministerstvo oznamuje, že na základě přetrvávajících nejasností ohledně 
rozsahu vnějšího a vnitřního území lázeňského místa Bílina byl na podkladě všech dostupných 
mapových podkladů upraven rozsah obou lázeňských území dle výkladu vycházejícího z textové 
části Statutu lázeňského místa Bílina. Současně s tím byl upřesněn i průběh ochranných pásem 
přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Bílina a Teplice v Čechách dle platných katastrálních 
map. 
Uvedené úpravy nemají vliv na řešení schváleného Územní plánu Bílina ani jeho projednávané 
změny. Plocha přestavby P47 navržená touto změnou jako plocha „VL - výroba a 
skladování“ určená pro potřeby stáčírny přírodního léčivého zdroje byla těmito úpravami 
vyčleněna z vnitřního území lázeňského místa a nachází se v jeho vnějším území. 
Upravené hranice vnějšího a vnitřního území lázeňského místa Bílina a hranice ochranných 
pásem přírodních léčivých zdrojů budou po nezbytných korekcích zaslány pořizovateli územního 
plánu a územně analytických podkladů. 

Odůvodnění pořizovatele: 
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 
Č.j.: 109743/2019-11501150-OÚZ-LIT// 12.8.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č 44/1988 Sb., o ochraně využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení  § 52 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu č.1 územního plánu Bílina toto stanovisko:  

ODŮVODNĚNÍ 
Lokality změn s navrženými objekty nebo aktivitami, pokud jsou situovány v ploše dobývacího 
prostoru Bílina, nemohou negativně ovlivnit aktuálně povolenou hornickou činnost. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

10. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 
Č.j.: MK 57739/2019 OPP// 19.8.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem na úseku „bezpečnost státu“ ve smyslu § 175 
odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě změny č. 1 Územního 
plánu Bílina se nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 odst. 1 
stavebního zákona. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

 
11. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče 

Č.j.: KUUK/89238/2019/KP// 1.7.2019 
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Úplné znění nebo významná část podání: 

OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko dle 
§ 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, pouze pro území, na kterém se nachází památková zóna nebo nemovitá národní 
kulturní památka. 

Na území města Bílina se nachází městská památková zóna Bílina prohlášená Vyhláškou MK 
ČR č. 476/1992, ze dne 10. 9. 1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za 
památkové zóny a archeologická památková rezervace Bílina prohlášená Výnosem MK ČSR č. j. 
16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého 
Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, 
Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem 
bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v 
Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská 
Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko za 
památkové rezervace. 

Změna č. 1 Územního plánu Bílina se dotýká i ploch, které se nacházejí v archeologické 
památkové rezervaci (plochy Z1/046 a Z1/048). Z toho důvodu nejsme v této věci dotčeným 
orgánem. 

Řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy, ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotčeným orgánem státní památkové péče, který uplatňuje stanoviska ve věci Změny č. 1 
Územního plánu Bílina je podle § 26 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona, Ministerstvo 
kultury České republiky 

Odůvodnění pořizovatele: 
OKP KÚ ÚK není příslušným dotčeným orgánem tím je  podle § 26 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona, 
Ministerstvo kultury České republiky. 

STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, EVENTUÁLNĚ NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 

12. Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje 
Č.j.: SBS/21667/2017/OBÚ-04/1 ze dne  10.07.17 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též „OBÚ“) jako dotčený orgán podle 
ustanovení §15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též „horní zákon“), tímto vydává v souladu s 
ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), 

Souhlasné stanovisko s podmínkou  

Podmínka: 
1.OBÚ požaduje v textové části Změny č.1 Územního plánu Bílina uvést níže, v odůvodnění 
uvedené dobývací prostory, chráněné ložiskové území a výhradní ložiska. 

Odůvodnění: 
OBÚ jako dotčený orgán při pořízení územního plánu vyhodnotil předložený návrh  Změny č.1 
Územního plánu Bílina ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a 
využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí 
se shora uvedenou podmínkou. 

Dále konstatuje, že v řešeném území, vymezeném ÚP Bílina se nachází  

dobývací prostory: 
30049 Bílina (surovina: Uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 
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30101 Pařidla (surovina: Uhlí hnědé, organizace: severočeské doly, a.s.., Chomutov) 

Chráněná ložisková území: 
07570000 Bílina (surovina: Uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 
22740000 Most (surovina: Uhlí hnědé, organizace: Palivový kombinát Ústí, s.p.), 

a výhradní ložiska: 
B 3075700 Bílina – Lom Bílina ( surovina: Uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., 
Chomutov) 
B 3227401 Pařidla (surovina: Uhlí hnědé, organizace: severočeské doly, a.s.., Chomutov) 

K podmínce č.1 OBÚ sděluje, že byla stanovena proto, aby bylo při pořizování územně 
plánovací dokumentace, postupováno ze strany pořizovatele v souladu s ustanovením § 15 odst. 
1 horního zákona, tj. z hlediska ochrany nerostného bohatství nejvýhodněji, zejména, aby nebyly 
v plochách výše citovaných chráněných ložiskových území, jež jsou stanoveny k ochraně rovněž 
shora uvedených výhradních ložisek ve vlastnictví České republiky, umisťovány stavby a 
zařízení nesouvisející s dobýváním výhradních ložisek 

Odůvodnění pořizovatele:  
Do textové části odůvodnění do kapitoly „Dobývání nerostů“ byl doplněn text ve znění: 

Ve správním území obce se nachází:  

dobývací prostory: 
30049 Bílina (surovina: Uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 
30101 Pařidla (surovina: Uhlí hnědé, organizace: severočeské doly, a.s.., Chomutov) 

Chráněná ložisková území: 
07570000 Bílina (surovina: Uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 
22740000 Most (surovina: Uhlí hnědé, organizace: Palivový kombinát Ústí, s.p.), 

a výhradní ložiska: 
B 3075700 Bílina – Lom Bílina (surovina: Uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 
B 3227401 Pařidla (surovina: Uhlí hnědé, organizace: severočeské doly, a.s.., Chomutov 

13. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 
Č.j.: KUUK/114910/2019/ZPZ//21.08.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ochrana ovzduší: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu změny č. 
1 územního plánu Bílina z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Krajský úřad Ústeckého kraje 
vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování v 
souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“).  

Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví 
lidí dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové 
a zemědělské účely (rozvojové lokality). 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

Návrh Z1 ÚP  respektuje  povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 
201/2012 Sb., o ohraně ovzduší, v platném znění, které mají přímou vazbu na využití území pro průmyslové a 
zemědělské účely (rozvojové lokality). 

Ochrana přírody a krajiny: 
Stanovisko ze dne 21.08.2019 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán 
ochrany přírody a krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům podle § 77a 
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odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
zákon), a to z hlediska všech zájmů chráněných tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán 
ochrany přírody) sděluje k návrhu územního plánu následující.  

1) Do řešeného území zasahují maloplošná zvláště chráněná území – přírodní rezervace 
Trupelník a Národní přírodní rezervace Bořeň. Je třeba respektovat samotné rezervace i jejich 
ochranná pásma. Lokalita Bořeň je zároveň evropsky významnou lokalitou (EVL). Na dotčeném 
území se nacházejí prvky ÚSES – regionální biocentrum Bořeň a zasahuje regionální 
biocentrum Libkovice. Obě biocentra je nutné zaznamenat do textové i grafické části územního 
plánu a respektovat, aby nedošlo ke snížení jejich ekologicko-stabilizační funkce. 

2) U rozsáhlých spojitých návrhových ploch Z12, N02, N51, Z13 A a B, N03, Z70, Z13 C a 
D, Z16, N52, Z69, Z17 A a B, N48, Z60, Z19 A a B, N49, Z75 a N06 je nutné vypracování 
biologických průzkumů kvůli možnému výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. S 
ohledem na charakter pozemků či jejich částí zde výskyt zvláště chráněných druhů živočichů 
nelze vyloučit. V případě zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, v souvislosti s 
plánovanou zastavitelností území, je nutné v souladu s § 56 zákona požádat orgán ochrany 
přírody (krajský úřad) o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany pro zvláště chráněné 
druhy na lokalitu přímo vázané (zjištěné zde aktuálním průzkumem). Tuto výjimku lze povolit z 
důvodů taxativně uvedených v § 56 odst. 2 zákona pouze v případě převahy jiného veřejného 
zájmu nad zájmy ochrany přírody; naplnění těchto důvodů i převahu jiného veřejného zájmu je 
pak nutné prokázat ve správním řízení. S ohledem na velké množství ploch vymezených v 
územním plánu pro bydlení, požadujeme rozvojové plochy pro bydlení, kde se nachází stávající 
souvislá vzrostlá zeleň z územního plánu vypustit a tyto plochy upravit, případně začlenit zeleň 
do rozvojové plochy jako plochu zeleně, a ne jako zastavitelné území. Jedná se zejména o 
plochu Z13B a změnu tvar plochy Z13A. Doporučujme respektování terénu a začlenění stávající 
vzrostlé zeleně mezi plochami Z13A a N03 jako plochu zeleně. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Po vyhodnocení stanoviska KÚ ÚK OŽPZ dospěl úřad územního plánování k závěru, že převážná část požadavků 
vznesených ve stanovisku  orgánu ochrany přírody a krajiny je návrhem Z1 ÚP splněna.  Na základě tohoto 
zjištění požádal úřad územního plánování s odůvodněním jednotlivých požadavků o vydání nového stanovisku KÚ 
ÚK OŽPZ. Nové stanovisko bylo orgánem ochrany přírody vydáno 20.03.2020 pod č.j:  KUUK/048859/2020 (viz 
níže).   

Ochrana přírody a krajiny: 
NOVÉ stanovisko č.j.: KUUK/048859/2020//20.03.2020 

Dne 29. 8. 2019 vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
stanovisko k Návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina. Orgán ochrany přírody a krajiny vydal 
k návrhu změny své stanovisko s následujícími připomínkami:  

1) Do řešeného území zasahují maloplošná zvláště chráněná území – přírodní rezervace 
Trupelník a Národní přírodní rezervace Bořeň. Lokalita Bořeň je zároveň evropsky 
významnou lokalitou (EVL). Je třeba respektovat samotné rezervace i jejich ochranná 
pásma. 

2) Na dotčeném území se nacházejí prvky ÚSES – regionální biocentrum Bořeň a 
zasahuje regionální biocentrum Libkovice. Obě biocentra je nutné zaznamenat do 
textové i grafické části územního plánu a respektovat, aby nedošlo ke snížení jejich 
ekologicko-stabilizační funkce. 

3) U rozsáhlých spojitých návrhových ploch Z12, N02, N51, Z13 A a B, N03, Z70, Z13 C a D, 
Z16, N52, Z69, Z17 A a B, N48, Z60, Z19 A a B, N49, Z75 a N06 je nutné 
vypracování biologických průzkumů kvůli možnému výskytu zvláště chráněných druhů  
rostlin a živočichů. 

4) S ohledem na charakter pozemků či jejich částí zde výskyt zvláště chráněných druhů 
živočichů nelze vyloučit. V případě zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
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druhů, v souvislosti s plánovanou zastavitelností území, je nutné v souladu s § 56 
zákona požádat orgán ochrany přírody (krajský úřad) o povolení výjimky ze základních 
podmínek ochrany pro zvláště chráněné druhy na lokalitu přímo vázané (zjištěné zde 
aktuálním průzkumem). Tuto výjimku lze povolit z důvodů taxativně uvedených v § 56 
odst. 2 zákona pouze v případě převahy jiného veřejného zájmu nad zájmy ochrany 
přírody; naplnění těchto důvodů i převahu jiného veřejného zájmu je pak nutné 
prokázat ve správním řízení. 

5) S ohledem na velké množství ploch vymezených v územním plánu pro bydlení, 
požadujeme rozvojové plochy pro bydlení, kde se nachází stávající souvislá vzrostlá 
zeleň z územního plánu vypustit a tyto plochy upravit, případně začlenit zeleň do 
rozvojové plochy jako plochu zeleně, a ne jako zastavitelné území. Jedná se zejména 
o plochu Z13B a změnu tvaru plochy Z13A. Doporučujme respektování terénu a 
začlenění stávající vzrostlé zeleně mezi plochami Z13A a N03 jako plochu zeleně. 

Po vyhodnocení připomínek MěÚ Bílina, úřad územního plánování požádal krajský úřad, 
oddělení ochrany přírody a krajiny o přehodnocení stanoviska. K vyhodnocení připomínek 

vydává krajský úřad z hlediska ochrany přírody a krajiny následující stanovisko: 

Ad 1)   NPR a EVL Bořeň a PR Trupelník jsou Návrhem změny č. 1 respektovány. Při kontrole 
správnosti vymezení RBC Bořeň bylo zjištěno, že RBC Bořeň je v koordinačním výkrese 
vyznačen grafickým zobrazením pro regionální biokoridor. Tento nesoulad bude v dokumentaci 
pro opakované veřejné projednání odstraněn.  

- Krajský úřad s vyhodnocením připomínky souhlasí. 

Ad 2)   Regionální biocentrum Bořeň je návrhem změny č. 1 respektováno a obsaženo jak v 
grafické části, tak v textové části odůvodnění a v příloze č. 1. RBC 1364 Libkovice je nově v 
souladu se ZÚR ÚK ve znění 1. a 3. aktualizace vymezeno jako „RBC 1364 Růžodolská 
výsypka“ a posouvá se mimo území Bíliny.  

- Krajský úřad s vyhodnocením připomínky souhlasí. Z území rušeného RBC Libkovice na území 
Bíliny je znám výskyt zvláště chráněných druhů skokan skřehotavý, kuňka obecná, čolek velký, 
čolek obecný, skokan štíhlý a užovka obojková. Další využití území je vázáno na získání výjimek 
ze zákonné ochrany těchto druhů dle § 56 zákona. 

Ad 3)   Na skutečnost nutnosti zpracování biologického průzkumu upozorní úřad územního 
plánování města Bílina v upravené dokumentaci. Zpracování biologického průzkumu je 
povinností investora. 

- Krajský úřad s vyhodnocením připomínky souhlasí. 

Ad 4)  Tato povinnost vyplyne pro investora (stavebníka) v okamžiku žádosti o územní a 
stavební povolení. 

- Krajský úřad s vyhodnocením připomínky souhlasí. 

Ad 5)   K dotčeným plochám byla vypracována územní studie, jejímž důvodem byla právě 
ochrana zeleně a stanovení přesných pravidel pro možnou budoucí zástavbu v dané lokalitě, 
která zamezí nekontrolovatelné výstavbě bez jasně stanovených regulativů. Tvary zastavitelných 
ploch zejména pak dotčené Z13A a Z13B jsou dány nejen urbanistickým návrhem 
autorizovaného architekta Ing. arch. Petra Brožka, ale především respektováním výrazného 
množství ochranných pásem sítí, které přes dotčené území prochází. 

- Krajský úřad s vyhodnocením připomínky souhlasí. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad (1) NPR a EVL Bořeň a PR Trupelník jsou Návrhem změny č. 1 respektovány.  
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Při  kontrole správnosti vymezení RBC Bořeň bylo zjištěno, že RBC Bořeň je v koordinačním výkrese vyznačen 
grafickým zobrazením pro regionální biokoridor. Tento nesoulad byl v dokumentaci pro opakované veřejné 
projednání odstraněn. 

Ad (2) Regionální biocentrum Bořeň je návrhem změny č. 1 respektováno a obsaženo jak v grafické části, tak v 
textové části odůvodnění a v příloze č. 1. RBC 1364 Libkovice je nově v souladu se ZÚR ÚK ve znění 1. a 3. 
aktualizace vymezeno jako „RBC 1364 Růžodolská výsypka“ a posouvá se mimo území Bíliny. 

Ad (3) V textové části návrhu Z1 ÚP je k plochám  Z12, N02, N51, Z13 A a B, N03, Z70, Z13 C 
a D, Z16, N52, Z69, Z17 A a B, N48, Z60, Z19 A a B, N49, Z75 a N06 stanovena podmínka zpracování 
biologického průzkumu z důvodu možného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Zpracování 
biologického průzkumu je povinností investora. 

Ad (4) Povinnost zpracování biologického průzkumu se nevztahuje k územnímu plánu, ale k navazujícímu 
územnímu a stavebnímu řízení. Jedná se tedy o povinnost stavebníka nikoli úřadu územního plánování. 

Ad (5) K dotčeným plochám byla vypracována územní studie, jejímž důvodem byla právě ochrana zeleně a 
stanovení přesných pravidel pro možnou budoucí zástavbu v dané lokalitě, která zamezí nekontrolovatelné 
výstavbě bez jasně stanovených regulativů. Tvary zastavitelných ploch zejména pak dotčené Z13A a Z13B jsou 
dány nejen urbanistickým návrhem autorizovaného architekta Ing. arch. Petra Brožka, ale především 
respektováním výrazného množství ochranných pásem sítí, které přes dotčené území prochází. 

 
Vodní hospodářství: 
Krajský úřad Ústeckého kraje jako vodoprávní úřad příslušný, podle § 107 odst. 1 písm. a) zák. 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k uplatňování stanoviska k územním plánům obcí s rozšířenou působností, nemá k 
návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 
 

Státní správa lesů: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, orgán státní správy lesů příslušný podle § 48a odst. 2 písm. b) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) k Návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Bílina vydává toto stanovisko:  
1) Nemáme připomínek k lokalitám, ve kterých dochází k dotčení PUPFL - Z09, Z67 a Z68. 
2) Umístění staveb do ochranného pásma lesa lze pouze za podmínek stanovených 

příslušným orgánem státní správy lesa podle § 14 odst. 2 lesního zákona. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad (1) Bez připomínek. Bereme na vědomí. 
Ad (2) Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

 
Posouzení vlivů na životní prostředí: 
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZPV), posoudil obsah návrhu změny územního plánu a na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 ZPV, provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. 
b) ZPV zjišťovací řízení podle § 10i odst. 2 s následujícím závěrem: 

Změnu č. 1 Územního plánu Bílina je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Odůvodnění:  
V případě návrhu změny č. 1 územního plánu nelze vyloučit vymezení ploch pro umístění 
záměrů podléhajících posouzení, a proto byla shledána nezbytnost 
komplexního posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). Jedná se o v návrhu 
změny ÚP vymezené plochy výroby o velikosti větší než 1 ha. Návrh změny územního plánu 
nevylučuje vymezení ploch pro umístění záměrů, které mohou způsobit 
výrazně negativní zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability 
území a udržitelného rozvoje území. 
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Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je třeba zpracovat v rozsahu přílohy 
stavebního zákona. Zpracovatel se zaměří na vlivy navrhovaných záměrů na poměry dotčené 
oblasti s ohledem na možnost celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí.  
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí musí být zpracované na základě přílohy 
stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 ZPV a bude nedílnou součástí návrhu 
územně plánovací dokumentace.  
Musí být podrobně popsány vlivy záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost 
celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí a možné ovlivnění zdraví 
obyvatelstva. 
Součástí Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí bude vypracování kapitoly 
závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením 
výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s 
územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění anebo 
nesouhlasit. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a  
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území předá pořizovatel v listinné a elektronické podobě 
na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k vydání stanoviska.  
V dalších fázích územně plánovací dokumentace budou navrhovány pouze záměry uvedené v 
návrhu územně plánovací dokumentace. Záměry neuvedené v návrhu zadání územně plánovací 
dokumentace je nutno projednat s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, který je příslušným orgánem podle § 22 písm. b) ZPV 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Orgán ochrany životního prostředí sta novil požadavek posoudit návrh Změny č. 1 ÚP Bílina z hlediska vlivů na 
životní prostředí. Důvodem stanovení tohoto požadavku je vymezení plochy P39 o výměře 4,38 ha.  

Plocha P39 jako plocha „VL – výroba a skladování – lehký průmysl“ byla vymezena na základě požadavku 
pořizovatele prověřit a navrhnout nové využití plochy „BI – bydlení individuální“ na p.p.č. 89/1, k.ú. Chudeřice u 
Bíliny a ploch navazujících. 

Nejedná se o záměr, který by byl vyvolán vlastníkem dotčených pozemků  plocha P39 byla z návrhu Z1 
vypuštěna a nahrazena plochou „TI – technická infrastruktura“, která nezakládá požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivu na životní prostředí.  

Prevence závazných havárií: 
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme 
dotčeným správním úřadem. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Není dotčeným orgánem. Bereme na vědomí. 

 
Ochrana zemědělského půdního fondu: 
Jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 17a 
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko: 

1) Do vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhované koncepce na pozemky ZPF je 
nutné přidat vyhodnocení nově vymezovaných ploch ZS, pokud jsou vymezovány na pozemku 
ZPF, jelikož využití ploch ZS předpokládá důsledky na ZPF díky svým podmínkám využití.  

a) Jedná se např. o pozemky p.č. 390/1 a 390/2 k.ú. Bílina. Pozemky nyní slouží jako 
zahrady, nachází se zde drobné nezapsané stavby v katastru nemovitostí, jsou zde půdy 
zařazené do III. a V. třídy ochrany. Za podmínky, že bude doplněno vyhodnocení o tuto 
plochu, lze s vymezením plochy souhlasit, plochu lze shledat v souladu s § 4 zákona.  
b) Dále se jedná o pozemky p.č. 429/1 a 430 k.ú. Bílina – Újezd a p.p.č. 2245/1 k.ú. 
Bílina. Na uvedených pozemcích požadujeme plochy ZS, které díky podmínkám využití 
představují důsledky na pozemky ZPF, vymezit pouze v nezbytném rozsahu. Předložené 
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vymezení ploch není v dokumentaci nijak vyhodnoceno ani zdůvodněno podle § 5 odst. 1 
zákona a nelze v tomto rozsahu konstatovat nezbytnost podle § 4 zákona. 
c) Dále se jedná o pozemky p.č. 873/5, 873/6, 873/7 a 873/8 k.ú. Bílina. Pozemky 
zahrnují půdy zařazené do I. třídy ochrany. Jelikož se jedná o návrh plochy ZS (nikoli o 
stav, jak je zobrazeno v dokumentaci) na pozemcích trvalých travních porostů dle katastru 
nemovitostí, je nutné prokázat převažující veřejný zájem ve vymezení plochy nad ochranou 
ZPF podle § 4 odst. 3 zákona. Bez vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF 
nemůže zdejší orgán ochrany ZPF k vymezení plochy zaujmout kladné stanovisko. 

2) S vymezením plochy Z04, jež je navržena na půdách ve II. třídě ochrany, avšak v zastavěném 
území přímo v návaznosti na stávající zástavbu, souhlasíme. S ohledem na odůvodnění lze 
vymezení plochy shledat v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4 odst. 1, 2 a 3 zákona.  

3) S vymezením ploch Z 20A, Z 20B, Z 20C, Z 20D, Z 71, Z 73, N50 souhlasíme, jedná se o řešení 
ploch pro bydlení s funkčně navazujícími plochami. Území je řešeno pro bydlení již v platném 
územním plánu. Nyní jsou plochy vymezeny podle územní studie. S ohledem na odůvodnění 
ploch lze vymezení ploch shledat v souladu se zásadami ochrany ZPF podle § 4zákona, tedy s 
nimi souhlasíme. 

4) S vymezením ploch N12, N 28a, N28b souhlasíme. Plochy jsou sice vymezeny na půdách 
zařazených do I. třídy ochrany, jedná se však o návrh změny funkčního využití v zastavěném 
území pro využití vhodnější, jak vyplývá z odůvodnění. S ohledem na vyhodnocení 
předpokládaných důsledků na ZPF lze návrh ploch shledat v souladu se zásadami ochrany 
ZPF podle § 4 odst. 1, 2 a 3 zákona, tudíž s nimi souhlasíme. 

5) V tabulkové části vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF je uvedena plocha N27 pro 
ZO, plochu však nelze nalézt ve výkresové části návrhu (hlavní výkres a výkres ZPF). Plocha 
je vyčíslena v rozsahu 1,83 ha na pozemcích ZPF. Pro absenci zobrazení nelze k ploše 
zaujmout stanovisko. Toto požadujeme uvést do pořádku, a pokud je plocha navrhována a 
není zakreslena, je nutné návrh plochy podle § 5 odst. 1 a 2 zákona předložit ke stanovisku. 

6) Návrh ploch Z12, N02, Z76, N51, Z13A, N03, Z13C, Z13D, Z70, N52, Z16, Z69, Z17A, Z17B, 
Z60, N48, N49, Z19A, Z19B, Z75 byl ve smyslu čl. II odst. 1 Metodického pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP č. j. OOLP 1067/96 ze dne 01. 10. 1996 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu projednán s Ministerstvem životního prostředí, jelikož se jedná o 
území s předpokládanými důsledky na pozemky ZPF v rozsahu celkem 27,549 ha. Na 
řešeném území jsou vymezeny zastavitelné plochy v platném územním plánu. V souladu s 
podmínkou stanovenou v tomto ÚP byla pro uvedenou lokalitu zpracována územní studie 
(04/2017), která konkretizovala podrobné uspořádání zástavby, včetně vymezení ploch 
dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství. Toto řešení je v rámci projednávání 
návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina kompletně převzato. Vzhledem k tomuto a 
odůvodnění ploch lze předložený návrh považovat v souladu se zásadami ochrany ZPF podle 
§ 4 zákona, tudíž s ním souhlasíme.  

7) S návrhem ostatních ploch souhlasíme, plochy jsou většinou vymezeny v zastavěném území, 
případně v těsné návaznosti na stávající zástavbu v nezastavěných enklávách, plochy 
nepředstavují významnou újmu zemědělskému půdnímu fondu. 

8) Nelze souhlasit s doplněním přípustného využití ploch zemědělských NZ „vodní plochy s 
produkční funkcí“, jelikož plochy jsou většinou navrženy na pozemcích ZPF a toto využití není 
využitím pozemků ZPF podle § 1 zákona. Takové využití umožněné kdekoli na plochách 
zemědělských není nezbytné podle § 4 zákona, tedy požadujeme ho vypustit. 

9) Ve výkrese předpokládaných záborů půdního fondu je nutné zobrazit třídy ochrany, do kterých 
jsou půdy zařazeny dle kódů BPEJ, jelikož ty jsou pro odůvodnění nezbytné 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad (1) Do vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhované koncepce na pozemky ZPF je nutné přidat 
vyhodnocení nově vymezovaných ploch ZS, pokud jsou vymezovány na pozemku ZPF, jelikož využití ploch ZS 
předpokládá důsledky na ZPF.  
Jedná se např. o: 

a) Pozemky p.č. 390/1 a 390/2 k.ú. Bílina. Pozemky nyní slouží jako zahrady, nachází se zde drobné 
nezapsané stavby v katastru nemovitostí, jsou zde půdy zařazené do III. a V. třídy ochrany. 
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b) Pozemky p.č. 429/1 a 430 k.ú. Bílina – Újezd a p.p.č. 2245/1 k.ú. Bílina vymezené jako plocha N55. 
Rozsah této plochy byl výrazně redukován a vymezen jako plocha návrhová, která byla vyhodnocena 
z hlediska záboru ZPF.  

c) Pozemky p.č. 873/5, 873/6, 873/7 a 873/8 k.ú. Bílina vymezené jako plocha N53. Plocha představuje 
malou obtížně obhospodařovatelnou enklávu, izolovanou mezi vodní plochou a pozemky lesa. Plocha 
je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemcích se nachází dlouhodobě využívané 
oplocené soukromé zahrady, přiléhající ke stávajícímu rekreačnímu objektu. S ohledem na možnost 
jejich dalšího využívání jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. V případě jejich zrušení by bylo 
nutné hledat náhradu v jiné části nezastavěného území, která by mohla mít za následek nežádoucí 
fragmentaci volné krajiny a narušení organizace ZPF, jejichž ochrana je veřejným zájmem. Plocha 
N53 byla vymezena jako návrhová a vyhodnocena z hlediska záboru ZPF. 

Ad (2) S vymezením plochy Z04 orgán ochrany ZPF souhlasí. 

Ad (3) S vymezením ploch Z 20A, Z 20B, Z 20C, Z 20D, Z 71, Z 73, N50 orgán ochrany ZPF souhlasí. 

Ad (4) S vymezením ploch N12, N 28a, N28b  orgán ochrany ZPF souhlasí. 

Ad (5) V tabulkové části vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF je uvedena plocha N27 pro ZO, 
plochu však nelze nalézt ve výkresové části návrhu (hlavní výkres a výkres ZPF). Plocha je vyčíslena v rozsahu 
1,83 ha na pozemcích ZPF. Prověřit zda se jedná o opomenutí textové nebo grafické části? V případě opomenutí 
grafického zobrazení je nezbytné plochu předložit k vydání stanoviska orgánu ochrany ZPF. 

Ad (6) S vymezením ploch Z12, N02, Z76, N51, Z13A, N03, Z13C, Z13D, Z70, N52, Z16, Z69, Z17A, Z17B, 
Z60, N48, N49, Z19A, Z19B, Z75 orgán orchrany ZPF souhlasí.  

Ad (7) S vymezením ostatních plochc orgán ochrany ZPF souhlasí. Bereme na vědomí. 

Ad (8) Nelze souhlasit s doplněním přípustného využití ploch zemědělských NZ „vodní plochy s produkční 
funkcí“, jelikož plochy jsou většinou navrženy na pozemcích ZPF a toto využití není využitím pozemků ZPF podle 
§ 1 zákona. Takové využití umožněné kdekoli na plochách zemědělských není nezbytné podle § 4 zákona, tedy 
požadujeme ho vypustit. 

Ad (9) Ve výkrese předpokládaných záborů půdního fondu je nutné zobrazit třídy ochrany, do kterých jsou půdy 
zařazeny dle kódů BPEJ, jelikož ty jsou pro odůvodnění nezbytné 

14. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV 
Č.j.: MZP/2019/530/906// 2.7.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků 
§ 55b odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 
horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití 
nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost 
těchto požadavků a povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v 
příslušné územně plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 
44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. 

K výše uvedenému návrhu Změny č. 1 zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt: 

sesuvů: Razice č. 4247, č. 4248, Kučlín č. 4249, Bílina č. 4250, č. 4257, č. 4258, č. 6386, 
Jenišův Újezd č. 5952, Chudeřice č. 5963, č. 5964, 5967,  

poddolovaných území: Libkovice u Mostu č.1446, Jenišův Újezd č.1480, Břešťany č.1517, 
Bílina č.1518, Hrdlovka – Nový Dvůr č.1521, Břežánky č.1573, Bílina 1 č.1587, Bílina 3 č.1595, 
Bílina 2 č.1596, Bílina 4 č.1610, Světec 3 č.1640, Bílina – Újezd č.5359, Břežánky – Emerán č. 
5772, 

CHLÚ: Bílina č. 07570000, Most č. 22740000,  

výhradních ložisek: Bílina – Lom Bílina č. 3075700, Most č. 3227400 a  

dobývacích prostorů: Bílina č. 30049, Most č. 30056 (viz. www.geofond.cz – mapové 
aplikace ČGS – údaje o území). 
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Odůvodnění pořizovatelem: 
MŽP ČR se odkazuje v případě údajů o DP na údaje z portálu ČGS. Ke dni 21.1.20 dle zjištění pořizovatele: 

1) na správním území Bílina jsou evidovány dva DP:  

30049 Bílina (surovina: Uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 

30101 Pařidla (surovina: Uhlí hnědé, organizace: severočeské doly, a.s.., Chomutov) 

Stejné údaje o DP uvádí ve svém stanovisku č.j.: SBS  19718/2018/OBÚ-04/1 ze dne 25.07.2018 k návrhu Z1 ÚP 
Bílina i OBÚ. OBÚ je dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. poskytovatelem údajů o DP. 

DP  Most č. 30056 uvedený MŽP na území Bíliny evidován není? 

2) na správním území Bílina jsou evidována dvě  výhradní ložisková  území (dále jen VL): 

3075700 Bílina – Lom Bílina ( surovina: Uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 

3227401 Pařidla (surovina: Uhlí hnědé, organizace: severočeské doly, a.s.., Chomutov) 

Ve stanovisku MŽP je místo  VL Pařidla č.3227401 uvedeno VL Most č. 3227400? 

Na základě zjištěných skutečností požádal pořizovatel o vydání nového stanoviska. Nové stanovisko MŽP bylo 
vydáno dne 28.01.2020 pod č.j.:  MZP/2020/530/155. Vyhodnocení tohoto stanoviska je obsaženo viz níže. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV 
NOVÉ STANOVISKO č.j.: MZP/2020/530/155// 28.1.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 55b 
odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 
44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 
13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost 
orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací 
dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o 
geologických pracích. 

K výše uvedenému návrhu Změny č. 1 zaujímá ministerstvo následující stanovisko: 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt: sesuvů: Razice č. 4247, č. 
4248, Kučlín č. 4249, Bílina č. 4250, č. 4257, č. 4258, č. 6386, Jenišův Újezd č. 5952, Chudeřice č. 
5963, č. 5964, 5967,  
poddolovaných území: Libkovice u Mostu č.1446, Jenišův Újezd č.1480, Břešťany č.1517, Bílina 
č.1518, Hrdlovka – Nový Dvůr č.1521, Břežánky č.1573, Bílina 1 č.1587, Bílina 3 č.1595, Bílina 2 
č.1596, Bílina 4 č.1610, Světec 3 č.1640, Bílina – Újezd č.5359, Břežánky – Emerán č. 5772,  
CHLÚ: Bílina č. 07570000, Most č. 22740000 
výhradních ložisek: Bílina – Lom Bílina č. 3075700, Pařidla 3227401 a  
dobývacích prostorů: Bílina č. 30049, Pařidla 30101  
(viz. www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o území). 

Ministerstvo současně sděluje, že toto vyjádření nenahrazuje ostatní správní akty 
ministerstva, stejně jako ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle 
příslušných právních předpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Na základě žádosti uplatněné pořizovatelem, ve které pořizovatel upozornil na nesoulad stanoviska MŽP ČR 
s mapovou aplikací ČGS, na kterou MŽP upozorňuje, vydalo MŽP ČR nové stanovisko.  

Návrh Z1 ÚP Bílina respektuje v souladu se stanoviskem MŽP ČR stanovená chráněná ložisková území, dobývací 
prostory, výhradní ložiska, poddolovaná území a sesuvná území evidovaná v mapové aplikaci České geologické 
služby na www.geofond.cz   

15. Ministerstvo dopravy ČR 
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Č.j.: 540/2019-910-UPR/2// 26.6.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví) a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu změny č. 1územního plánu Bílina 
vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle 
§ 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

1) Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic 
I. Třídy NESOUHLASÍME s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu 
Bílina. 
Požadujeme plochu Z67 nevymezovat do doby rozhodnutí o finální variantě obchvatu 
/průtahu, přesněji požadujeme její vyjmutí z projednávané změny č. 1. 

2) Z hlediska letecké dopravy SOUHLASÍME s projednávaným návrhem změny č. 1 
územního plánu Bílina a požadavky neuplatňujeme, jelikož ochranná pásma letiště 
Most jsou respektována. 

3) Z hlediska drážní a vodní dopravy SOUHLASÍME s projednávaným návrhem 
územního plánu Bílina a požadavky neuplatňujeme, neboť námi sledované zájmy jsou 
respektovány. 

Odůvodnění: 
Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy. 
Správním územím obce Bílina prochází silnice I/13 a koridor pro přeložku silnice I/13. V ZÚR 
Ústeckého kraje je vymezen koridor pro přeložku jako ÚP6 Bílina – silnice I/13. V platném ÚP 
města je vymezen koridor pro přeložku silnice I/13 jako plocha Z43 v souladu se ZÚR 
Ústeckého kraje. 
Původně uvažovaná a v ÚP města stabilizovaná trasa A - východní obchvat města (Atelier 
PROMIKA s.r.o., 2009) se neukazuje dostatečně efektivní a to především z důvodu 
podstatného prodloužení trasy oproti stávající trase v průtahu. Dá se předpokládat, že 
uživatelé by i nadále ve větší míře využívali stávající průtah. Stejně tak byla odmítnuta pro 
vysoké investiční náklady a nízkou ekonomickou efektivitu varianta X (Valbek spol. s r.o., 
2016) - vedení přeložky tunelem a estakádou západně od stávající I/13. 
V současné době je prověřována varianta vedení ve stopě stávající trasy I/13 s tunelovým 
řešením v centrální části města - varianta Z. Aktuálně probíhají práce na geologickém 
průzkumu pro výslednou technicko-ekonomickou studii, která variantu prověří, navrhne a to 
včetně ověření ekonomické efektivity. 
Do doby definitivního rozhodnutí o variantě požadujeme územně chránit stávající koridor pro 
přeložku silnice I/13 v souladu se ZÚR ÚK. 
Protože, je v návrhu změny č. 1 ÚP vymezena plocha pro dopravní infrastrukturu – Z67 
(parkoviště na terénu v severní části města v ulici Teplická), která se nachází v trasách 
prověřovaných variant obchvatu (A a X), je ve výroku uveden požadavek na její vyjmutí. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad (1) Doprava na pozemních komunikacích: 
Plocha Z67 byla z návrhu Z1 ÚP vypuštěna a vymezena v souladu s platným Územním plánem Bílina  z r. 2012.  
Ad (2) Doprava letecká: Bez připomínek. Bereme na vědomí. 
Ad (3) Doprava drážní a vodní: Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

16. Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem: 
Č.j.: 109743/2019-11501150-OÚZ-LIT// 12.8.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 
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Oddělení ochrany územních zájmů Čechy MO, odboru ochrany územních zájmů, sekce 
nakládání s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavebních zákonů“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 – 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, 
v platném znění, vydává ve smyslu §52 odst. 3 stavebního zákona a dle §4 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona STANOVISKO: 
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém 
ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a zájmů MO do textové části návrhu 
územně plánovací dokumentace. 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
 jev 102a - vymezené území leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany 
(Hrušovany), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. 

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
 větrných elektráren 
 výškových staveb 
 venkovního vedení VVN a VN 
 základnových stanic mobilních operátorů 

Ve výše uvedených vymezených územích může být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a doplnit je do 
textové části návrhu změny územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. 

Odůvodnění:  

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování 
obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného 
návrhu z pozice dotčeného orgánu. 

Ministerstvo obrany požaduje zapracování jeho výše uvedeného vymezeného území v zájmu 
deklarace správnosti vydaného právního stavu (úplného znění) ÚPD obce. Uplatněné zájmy 
Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich 
respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
V souladu se stanoviskem  Ministerstva obrany ČR (dále jen MO)  byla do textové části odůvodnění doplněna 
kapitola „Zvláštní zájmy ČR“, ve které jsou uvedeny limity a zájmy MO v souladu se stanoviskem.  

17. Ministerstvo kultury ČR 
Č.j.: MK 57739/2019 OPP// 19.8.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán 
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší zprávy, sděluje k 
návrhu změny č. 1 ÚP Bílina následující. 

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚP BÍLINA: 

I.   Vymezení ploch přestavby 

1) P 41 - Bílina, Bílina Újezd 

Stávající využití: VD – výroba a skladování – drobná řemeslná výroba 
Návrh: SM – plocha smíšená obytná – městská 

Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje na plochu přestavby P 41 zpracovat územní studii. 

Odůvodnění: 
Jedná se o území památkové zóny, vyhlášené Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 
1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. 

Plocha P 41 leží jihozápadně od území historického jádra, při komunikaci Bílinská. Dle mapy 
stabilního katastru lokalita ještě v 1. polovině 19. století nebyla zastavěna, dnes se zde nachází 
skladovací objekty. Z hlediska doplnění urbanistické struktury sídla, a to v návaznosti na jeho 
historické jádro, jsme toho názoru, že urbanismus plochy P 41, vzhledem k tomu, že se jedná o 
území plošné památkové ochrany, by měl být prověřen zpracováním územní studie. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Pro plochu P41 byla stanovena podmínka zpracování územní studie. Zpracování této územní studie 
bude konzultováno s příslušným orgánem  státní památkové péče. 

2) P 43 - Bílina 

Stávající využití: ZV – zeleň na veřejných prostranstvích 
Návrh: DS – dopravní infrastruktura – silniční 

Výrok: 
Ministerstvo kultury s plochou přestavby P 43 nesouhlasí. 

Odůvodnění: 
Jedná se o území památkové zóny, vyhlášené Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 
1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. Plocha P 43 se 
nachází přímo při nástupu do území památkové zóny, v její severovýchodní části. Dle mapy 
stabilního katastru se v posuzované lokalitě v minulosti nacházely stavby, později zbořené v 
souvislosti s prodloužením Litoměřické ulice směrem na západ a vznikem nové křižovatky. V 
daném místě musel být v souvislosti s touto úpravou zatrubněn i přítok Bíliny z Radovesického 
rybníka. 

V současné době se zde nachází parčík. Objekt garáží není navrhován do zcela ideální polohy. 
Parkovací dům při vstupu do památkové zóny (návrh max. 4NP) se může negativně uplatňovat 
v pohledových vazbách na siluetu památkové zóny a její dominanty, zejména při příjezdu od 
Teplic a od Litoměřic. Dle platného územního plánu Bílina je objekt navrhován v současné ploše 
přestavby, do poměrně složité dopravní situace, kterou sice památkové péči nepřísluší hodnotit, 
ale jak uvádíme již výše, právě pro přehlednost dopravní situace (křižovatka s nepřehlednou 
zatáčkou) byly historické objekty na území památkové zóny v daném místě zbořeny. Obnova 
hmoty a navrhované její navýšení ta, dle našeho názoru, postrádá opodstatnění a danou 
lokalitu může dopravně opět „zkomplikovat“. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
MK nesouhlasí s umístěním parkovacího domu o výšce až 4 NP. 
V souladu se stanovisem MK ČR bude požadavek na umístění parkovacího domu v ploše P43 vypuštěn s 
odkazem a odůvodněním na stanovisko MK ČR. Plocha P43 je vymezena jako plocha se způsobem využití „SM – 
plochy smíšené městské“. 
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3) P 44 - Bílina 

Stávající využití: PV – veřejné prostranství 
Návrh: DS – dopravní infrastruktura – silniční 

Výrok: 
Ministerstvo kultury s plochou přestavby P 44 souhlasí. 

Odůvodnění: 
Jedná se o území památkové zóny, vyhlášené Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 
9. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. Plocha P 
44 leží jižně od území historického jádra, je vymezena ulicemi 5. května, Opletalova, Pražská. 
Dle mapy stabilního katastru bylo území v 1. polovině 19. století zastavěno v uličních frontách 
(při ul. 5. května, Pražská). Rostlá struktura se nacházela naopak při ulici Opletalova. Dnes je 
území bez staveb, nachází se zde dvě parkovací plochy. 

Z hlediska urbanismu území památkové zóny by bylo vhodné zaniklou zástavbu opět obnovit, 
zvláště při ulici 5. května a částečně tak rehabilitovat zaniklý urbanistický blok u uliční frontu. Z 
těchto důvodů i s ohledem na situaci terénu (svah) se tato lokalita jeví pro umístění 
parkovacího domu (např. částečně zapuštěného) mnohem vhodnější, než plocha přestavby P 
43 v severní části území památkové zóny 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ministerstvo kultury s plochou přestavby P 44 souhlasí. Bereme na vědomí 

II. Maximální výšková hladina 

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

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

b) 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. 

Stanovenou maximální výškovou hladinu je nutno dodržet při změně výšky stávajících 
staveb a při realizaci nových staveb. 
Maximální výšková hladina je vymezena ve výkrese I.2b – Hlavní výkres – Prostorové 
uspořádání území. 

Výrok: 
Ministerstvo kultury nesouhlasí s návrhem maximální výškové hladiny pro území plošné 
památkové ochrany, tj. pro území památkové zóny Bílina. 

Odůvodnění: 
Maximální výšková hladina je navržena pro celé území řešené změnou č.1 ÚP Bílina 
včetně území památkové zóny Bílina, vyhlášené Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze 
dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové 
zóny. Zásadně nelze souhlasit (pro území plošné ochrany) s odůvodněním předloženého 
návrhu, viz cit.:…Maximální výšková hladina je stanovena stupňovitě s postupným 
navýšením směrem k urbanistickému a významovému centru zástavby, za účelem jeho 
posílení…..2. K tomu na vysvětlenou uvádíme. Ochrana kulturních hodnot území je 
nastavena v kapitole ÚP Bílina B.3 Ochrana kulturních hodnot, cit.: městská památková 
zóna, archeologická památková rezervace a nemovité kulturní památky. Zároveň je zde 
uvedeno, cit.: Nová zástavba v územích náležejících mezi kulturně historické a 
urbanistické hodnoty bude svým hmotovým, materiálovým a barevným řešením 
zohledňovat okolní zástavbu a bude respektovat charakter a podmínky ochrany Městské 
památkové zóny Bílina. Tímto výrokem je deklarována ochrana kulturních hodnot na 
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území památkové zóny, zohledněn je právní rámec památkové péče, neboť Vyhláška MK 
ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných 
měst za památkové zóny v § 3 deklaruje ochranu památkové zóny, a to zejména bodě c), 
cit.: pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří význam 
daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby 
nemovitostí a prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla, stanoví mimo jiné, tyto podmínky, cit: 
…….využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým 
možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou,……Zde je třeba si uvědomit, 
co se míní pojmem památková hodnota území. Území památkových zón (i rezervací) 
představují území plošné památkové ochrany, tzn., že území je chráněno jako celek. 
Chráněna je nejen celá plocha památkově chráněného území, ale chráněny jsou 
jednotlivé objekty jako kulturní památky a zároveň jsou chráněny i ostatní objekty, t.j. i ty, 
které nejsou kulturními památkami dle památkového zákona. Z hlediska kulturních hodnot 
území památkové zóny je, mimo jiné, chráněna zejména hmota stávajících objektů, jejich 
objem, výška objektů, tvar střechy i její sklon, míra zastavění pozemku. Dochovaná 
hmotová skladba na území památkové zóny je velmi rozmanitá a její rozmanitost je tak 
dokladem postupného stavebního vývoje sídla, až do jeho prohlášení za PZ. Tato 
stavební a architektonická rozmanitost představuje onu kulturní hodnotu sídla, která je 
předmětem ochrany a jejíž ochranu je nyní třeba ukotvit i v podmínkách pro určení 
maximální výškové hladiny. V památkově chráněných sídlech, přesněji v jejich 
jednotlivých částech a prostorech, je nutno považovat výslednou historickou podlažnost k 
době prohlášení za v zásadě neměnnou. Změny podlažnosti staveb by proto měly být 
spíše výjimečné, pokud by se nejednalo o zásahy vedoucí k rehabilitaci hodnot 
památkové zóny. Zachování výškové úrovně a objemu staveb je důležité jako doklad 
původního charakteru zástavby daného prostoru a svědectví jeho urbanistického vývoje. 
Na základě výše uvedeného není možné stanovit maximální výškovou hladinu pro sídlo 
plošně, aniž by byly respektovány limity památkové péče. K tomu uvádíme, že výšková 
hladina na území plošné památkové ochrany je daná (stabilizovaná) a nelze ji jen tak 
měnit, např. pokud by se nejednalo např. o nápravu či potlačení mladších stavebních 
zásahů z nedávné minulosti, narušujících dochovanou strukturu PZ. Výškovou hladinu 
(zvláště maximální) pro území PZ není možné stanovit tak, jak je navrženo, neboť takový 
návrh by se mohl dostat do rozporu s výše uvedenými ustanoveními kapitoly B.3. 
zejména s bodem 4, vymezujícím kulturně historické hodnoty území. Změnami výškové 
hladiny objektů na území památkové zóny by mohlo dojít k zásadnímu narušení 
kulturních hodnot, pro které byla tato památková zóna prohlášena. Určení maximální 
výškové hladiny zástavby by mohlo rovněž investory „svádět“ k „dorovnávání“ výšek na 
úroveň okolních objektů. Vzhledem k tomu, že se jedná o část výroku, musí být výšková 
hladina stávající zástavby na území památkové zóny definována tak, aby její určení bylo 
jednoznačné a nezaměnitelné s návrhy např. na dostavby proluk. Ta by měla v 
půdorysné rehabilitaci území památkové zóny vycházet buď z mapy stabilního katastru z 
2. čtvrtiny 19. století, nebo z 1. vydání státní mapy odvozené, zachycující stav zástavby 
koncem 30. let 20. století. V současné době je výšková hladina na území památkové 
zóny např. kolem Mírového náměstí v převažující úrovni 2-3 NP+P. Navržená maximální 
výšková hladina zástavby v této centrální části je 4 NP, tj. možnost navýšit výšku 
převažující části stávajících objektů o 1-2 NP. Obdobně podél ulice Skleničkova, je dnes 
převažující hladina stávající zástavby na úrovni 2-3 NP + občas P. Navržená maximální 
výšková hladina zástavby v této části je 4 NP, t.j. možnost navýšit většinu stávajících 
objektů o 1-2 NP. Takový návrh není možno z hlediska kulturních hodnot na území 
památkové zóny akceptovat. Pokud by památková péče připustila v obecním slova 
smyslu změnu výškové úrovně formou postupného zvyšování hladiny zástavby na území 
plošné památkové ochrany, ztratila by plošná ochrana zcela svůj smysl. Řešením může 
být diferenciace režimu stanovení výškové hladiny objektů, jejich přesné definování a 
jednoznačný popis i odůvodnění. Takové řešení však v předkládané změně č. 1 ÚP Bílina 
postrádáme 
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Odůvodnění pořizovatelem: 
Požadavku MK ČR na stanovení výškové hladiny po jednotlivých objektech vzhledem k měřítku zpracování ÚP 
nelze vyhovět. Tím, že podmínky ochrany MPZ jsou dostatečně stanoveny v rámci zákonné památkové ochrany 
MPZ, na území MPZ maximální  výšková hladina  v zónách prostorového uspořádání již vymezena není, 
vymezena bude je jen struktura zástavby.   Při posuzování stavebních zásahů na území MPZ se tak vlastníci / 
investoři budou řídit požadavky památkářů (kteří budou dotčeným orgánem). V tomto smyslu byla upravena  
textovou a grafickou část. 

III. Plochy s rozdílným způsobem využití 

1) Podmínky prostorového uspořádání 

● respektování stanovené maximální výškové hladiny a typu urbanistické struktury dle 
výkresu I.2b 

Výrok: 
Ministerstvo kultury nesouhlasí s částí podmínkami prostorového uspořádání pro 
všechny „Plochy s rozdílným způsobem využití“, které se nacházejí na území 
památkové zóny Bílina,t.j. respektování stanovené maximální výškové 
hladiny……………dle výkresu I.2b a požadovat tyto upravit. 

Odůvodnění: 
Viz vyjádření k bodu ad) F.1.4. Maximální výšková hladina 

Odůvodnění pořizovatelem: 

IV. ODŮVODNĚNÍ – KOORDINAČNÍ VÝKRES 

Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje do koordinačního výkresu zapracovat následující, ve 
výkrese chybějící, limity památkové péče: 

Rejstř. číslo ÚSKP: 
 43521/5-2536 - kostel sv. Petra a Pavla (je vyznačeno pouze jako architektonicky 
významná stavba) 
 43131/5-2533 – zámek (je vyznačeno pouze jako architektonicky významná 
stavba) 
 42726/5-2554 - městské opevnění (je vyznačeno pouze jako architektonicky 
významná stavba) 
 42883/5-2560 - městské lázně (jako kulturní památka je označena pouze hlavní 
budova – doplnit označení i u dalších objektů, viz: https://pamatkovykatalog.cz/pravni-
ochrana/mestske-lazne-155106) 
 47668/5-2627 – socha sv. Floriána 
 47672/5-2666 – socha sv. Antonína Paduánského 
 47669/5-2629 – boží muka 

Na parcelách parc. č. 111; parc. č. 155; parc. č. 156/1; parc. č. 1851/1 (ul. Kyselská); 
parc. č. 270/8; a na území archeologické rezervace Bílina (parc. č. 724/7, 625, 626), vše 
v k.ú. Bílina jsou jako kulturní památky vyznačeny objekty, které nejsou vedeny v ÚSKP 
ČR, viz Památkový katalog: https://geoportal.npu.cz/web. 

Odůvodnění: 
Jedná se o atributy památkové péče, které je nutno, na základě zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, v platném znění respektovat jako limity památkové péče v 
řešeném území, a tudíž je nutno je zapracovat do části Odůvodnění, do koordinačního 
výkresu. 

Tím, že podmínky jsou stanoveny dostatečně v rámci zákonné památkové ochrany MPZ, na území MPZ 
maximální  výšková hladina  v zónách prostorového uspořádání není vymezena, vymezena je struktura zástavby. 
Při posuzování stavebních zásahů na území MPZ se tak vlastníci / investoři budou řídit požadavky památkářů 
(kteří budou dotčeným orgánem).  Na základě tohoto požadavku byla upravena textová část VÝROKU kap. Plochy 
s rozdílným způsobem využití. 
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Z hlediska ochrany kulturních hodnot nemá Ministerstvo kultury k návrhu Změny č. 1 
územního plánu Bílina další zásadní požadavky a připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
V souladu s požadavkem ministerstva kultury došlo k úpravě koordinačního výkresu a to zákresu chybějící limity 
památkové ochrany a vypuštěny objekty, které nejsou vedeny v ÚSKP ČR.  

18. Státní pozemkový úřad ústeckého kraje, Teplice 
Č.j.: SPU 310470/2019// 26.6.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice (dále jen 
„pozemkový úřad“) vydává k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina v souladu s 
ustanovením § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) toto 
stanovisko: 
Na části katastrálního území Bílina byly schváleny komplexní pozemkové úpravy. Součástí 
projektů komplexních pozemkových úprav je plán společných zařízení, který schvaluje 
zastupitelstvo příslušné obce (§ 9 odst. 11 zákona). Dle ustanovení § 9 odst. 15 zákona musí 
být plán společných zařízení v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li návrh plánu 
společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací dokumentací, je 
návrhem na její aktualizaci nebo změnu. 
V plánu společných zařízení byla vymezena plocha A2 pro poldr. V předložené změně 
územního plánu je vyznačen jen prostor pro umístění tělesa hráze, chybí plocha možného 
zatopení. Na základě výše uvedeného žádáme o její doplnění. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Dle metodického sdělení MMR ČR k řešení suché nádrže v ÚPD: 
Pro to, že dočasná zátopa může být součástí vodního díla, svědčí to, že sama zátopa je bez stavby hráze 
neuskutečnitelná. Řešením je, že v Z1 ÚPD byla vymezena 1 plocha pro VPO s možností vyvlastnění (VK06).   

V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO:   
 
19. Státní energetická inspekce Ústeckého kraje 

Jako dotčený orgán na úseku energetiky dle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Návrh Z1 ÚP neřeší umístění nového zdroje energie nebo energetické distribuční soustavy sloužící veřejnému 
zájmu v zájmovém území a rovněž nemění koncepci zásobování dotčeného území energií. 
 
20.  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Je dotčeným orgánem na úseku využívání jaderné energie a ionizujícího záření dle §208 
písm. n) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších zákonů, uplatňuje 
stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení při činnostech souvisejících s 
využíváním jaderné energie a činnostech v rámci expozičních situací.  

Odůvodnění pořizovatelem: 



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

63 
 

Na správním území města Bílina nejsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech 
souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, lokalizovány žádné konkrétní zájmy 
chráněné Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, které by podléhaly vydání stanoviska tohoto dotčeného 
orgánu. 
 
21. Městský úřad Bílina, Stavební úřad – odd. Státní památkové péče 

Je dotčeným orgánem na úseku památkové péče dle §29 odst. 2 písm. C) záona č. 20/1987 
Sb., o státní památkovépéči, ve znění pozdějších zákonů, pro území, ve které je nemovitá 
kulturní památa nebo ochranné pásmo nemovité kulurní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva 
kultury nebo působnosti krajského úřadu. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
V souladu s § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů je 
pro území, ve kterém se nachází památková rezervace dotčeným orgánem Ministerstvo kultury. 

------------- 
 
Po dohodě  stanovisek dotčených orgánů požádal pořizovatel (MěÚ Bílina, odbor stavební úřad a 
životní prostředí) ve smyslu § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) o vydání stanoviska krajského úřadu k 
návrhu Z1 ÚP Bílina. Krajský úřad Ústeckého kraje,  odbor územního plánování a stavebního řádu,  po 
obdržení stanovisek a připomínek a po posouzení  vydal následující stanovisko:  
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ÚP a SŘ 
č.j.: KUUK  165002/2019 ze dne 29.11.19 

Úplné znění nebo významná část podání: 

KÚ ÚK UPS posoudil návrh ÚP z hledisek uvedených v § 55b odst. 4 SZ a sděluje 
následující: 

1) Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
Návrhem změny nedochází ke změnám, které by měly vazbu na sousední obce, ani není 
měněna koncepce řešení ÚP. Návrh změny, s ohledem na stanovené využití ploch ve 
vydaných územních plánech sousedních obcí, žádným způsobem neovlivňuje využití 
navazujícího území okolních obcí. Ze strany sousedních obcí nebyly v zákonné lhůtě 
uplatněny žádné připomínky. 

Návrhem změny je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

2) Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 
3 (dále jen „aPÚR“): 

Správní území města Bílina je zahrnuto do specifické oblasti SOB5 Specifická oblast 
Mostecko a zároveň leží na rozvojové ose OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov 
– Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo. Úkoly pro územní plánování uvedené v čl. 58 
a 73 aPÚR jsou v návrhu změny (v kap. A.1.2. až A.1.3.) vyhodnoceny a 

respektovány. 

Vybrané Republikové priority uvedené v kap. 2.2 a PÚR, které se řešeného území dotýkají, 
jsou v kap. A.1 návrhu změny podrobně vyhodnoceny z hlediska jejich respektování 
(naplnění). 

Návrh změny je v souladu s aPÚR. 
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Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

3) Z hlediska Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 3 
(dále jen „aZÚR“), které nabyly účinnosti dne 17.2.2019 :  

aZÚR stanovily priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území (krajské priority), které doplňují a konkretizují republikové priority, stanovené 
aPÚR. Konkrétní krajské priority, které se navržené koncepce a řešené území týkají, jsou v 
kap. A.2.1. odůvodnění návrhu změny podrobně vyhodnoceny z hlediska jejich respektování.   

aZÚR zpřesnily Specifickou oblast SOB5 Mostecko, vymezenou v aPÚR a rozvojovou osu 
OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice 
ČR/Německo, do kterých území města Bílina spadá. Úkoly pro plánování a usměrňování 
územního rozvoje území stanovené pro tyto oblasti a osy, uvedené v kap. 1 aZÚR jsou v kap. 
A.2.2., A.2.3. a A.2.4. v odůvodnění návrhu změny vyhodnoceny a respektovány.  

aZÚR vymezuje koridor železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, 
optimalizace, koridor je sledován jako VPS - i, šířka koridoru je stanovena na 250m. Tento 
koridor je vymezen v platném ÚP jako VPS VD36 a nebude změnou ÚP měněn.  

aZÚR stanovuje pro územně plánovací činnost požadavek týkající se vybraných silnic 
nadmístního významu, u kterých je nezbytné prověřit a v součinnosti s dotčenými orgány 
územně vymezit koridory jejich přestavby jako veřejně prospěšné stavby v rámci příslušné 
ÚPD obce. Úkol týkající se řešeného území je v aZÚR označený jako ÚP6 Bílina – I/13; ten 
je v platném ÚP řešen a územně stabilizován a rovněž není předmětem řešení změny ÚP.  

Na území města Bílina vymezuje aZÚR koridor cyklostezky nadmístního významu „Chemnitz 
– Most – Doksy“ - úsek hranice ČR/SRN – Brandov – Most – Litoměřice – hranice ÚK, 
sledovaný jako návrh C25, o šíři koridoru 20m. Koridor cyklostezky je změnou ÚP 
respektován a napojen na „Cyklostezku přes Radovesickou výsypku“ a „Cyklostezku Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou“. 

aZÚR vymezuje na území města Bíliny asanační území nadmístního významu ASA 6 – 
území lomu Bílina a výsypky Pokrok a ASA 8 - území výsypky Radovesice. Obě tato území 
byla již vymezena platném územním plánu, rekultivace tohoto území byla již dokončena; na 
ploše bývalé výsypky Radovesice (ASA8) byla rovněž dokončena rekultivace tohoto území 
(dle Souhrnného plánu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Lomu Bílina podle usn. 
vlády č. 1176/2008). Změna ÚP neřeší výše uvedená asanační území. 

Na správním území města Bílina je aZÚR vymezen prvek územního systému ekologické 
stability (ÚSES) regionální úrovně RBC 1328 Bořeň ( funkční); návrh změny tento prvek nijak 
neupravuje. Prvky lokálních ÚSES vymezené platným územním plánem byly změnou ÚP 
prověřeny včetně jejich návaznosti na systémy ÚSES sousedních obcí.  

aZÚR stanovily v kap. 5 úkoly pro upřesnění územních podmínek ochrany rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje – vyhodnocení jednotlivých úkolů z kap. A.2.5. 
týkajících se řešeného území je v odůvodnění návrhu změny podrobně popsáno a věcně 
vyhodnoceno z hlediska jejich respektování (naplnění). 

aZÚR začleňují správní území města Bílina do krajinných celků KC České středohoří – 
Milešovské středohoří (6a) a KC Severočeské nížiny a pánve (13), návrh změny v kap. A.2.6. 
odůvodnění vyhodnocuje požadavky na respektování příslušných dílčích kroků pro  
naplňování cílových charakteristik krajiny vyplývajících z kap. 6 ZÚR ÚK a konstatuje soulad 
řešení návrhu změny s těmito požadavky.  

Návrh je v souladu s aZÚR ÚK. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 
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--------------------- 
 
V procesně stanovené lhůtě ani po ní nebyla žádným z dotčených orgánů uplatněna taková 
stanoviska, která by nebyla s příslušnými dotčenými orgány dohodnuta. V průběhu veřejného 
projednání nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či 
§ 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád. 

E.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu  
uplatněných při opakovaném veřejném projednání dle §53 ve vazbě na § 52 
stavebního zákona 

V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vyhodnotili výsledky projednání.  Výsledkem vyhodnocení veřejného   projednání byly  úpravy, které 
byly pořizovatelem a určeným zastupitelem vyhodnoceny jako úpravy, které si vyžadují podstatnou 
úpravu návrhu a opakované veřejné projednání.   

Pořizovatel v souladu s §53 odst. (2) stavebního zákona požádal o stanovisko Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, OŽPZ – SEA jako příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Krajský 
úřad provedl zjišťovací řízení a vydal svým stanoviskem č.j.: KUUK/048322/2020 ze dne 04.05.20, že v 
podobě uvedené úpravy není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.    

Na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání a na základě stanoviska Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, OŽPZ – SEA    byl projektantem Z1 ÚP Bílina upraven návrh  pro opakované veřejné 
projednání.  O upraveném a posouzeném návrhu  územního plánu bylo zahájeno řízení o územním 
plánu podle § 53 ve vazbě na § 52 stavebního zákona. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání 
opakovaného veřejného projednání a termín pro podání stanovisek, připomínek a námitek  veřejnou 
vyhláškou a jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a  městu Bílina (viz 
kapitola Postup pořízení Z1 ÚP  Bílina). 

V rámci opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel od oslovených dotčených orgánů 14 
stanovisek, ze kterých 12 bylo souhlasných a 2 vznesla připomínky, které jsou návrhem Z1 ÚP řešeny 
nebo se nevztahují k předmětu řešení územního plánu, ale navazujících územních a stavebních řízení, 
6 dotčených orgánů stanovisko neuplatnilo. 
 
SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 

 1. Agentura ochrany přírody a krajiny CHKO České středohoří 
Č.j.: SR/1765/UL/2019 –6// 24.11.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti 
České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle příslušný ustanovení 
§ 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává po veřejném projednání návrhu 
změny č. 1 územního plánu Bílina dle § 52 odst. 3 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon), které 
se konalo dne 23. XI. 2020 toto: 

STANOVISKO 
Agentura při hodnocení a uplatnění požadavků k ÚP vychází ze znění zákona a zřizovacího 
výnosu CHKO České středohoří MK ČSR ze dne 19. 3.1976, č. j. 6883/76. 
Řešené území nezasahuje do CHKO České středohoří. Z jihu zasahuje do území velkou částí 
své rozlohy Národní přírodní rezervace Bořeň (dále NPR). Opakovaně projednávaná změna č. 1 
ÚP Bílina se území NPR netýká, není dotčeno ani její ochranné pásmo, vymezené pouze ze 
zákona, tj. 50 m široké území podél její hranice. 
Z výše uvedených důvodů Agentura nevznáší v opakovaném projednání změny č. 1 ÚP žádné 
připomínky. 
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Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 2. Hasičský záchranný sbor, Ústeckého kraje 
Č.j.: HSUL-6405-9/TP-2017 ze dne 16.11.20 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 149 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 7 stavebního 
zákona, posoudil předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu Bílina, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává 

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva: 
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška“), dospěl 
HZS Ústeckého kraje k závěru, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Bílina respektuje 
požadavky ochrany obyvatelstva. 

Odůvodnění: 
HZS Ústeckého kraje vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů: 
 § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 
č.j. HSUL-6405-2/TP-2017 ze dne 10. 10. 2017, ke Zpráva o uplatňování územního plánu Bílina. 

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku integrovaného 
záchranného systému, požární ochrany a ochrany obyvatelstva, č.j. HSUL-6405-4/TP-2017 
ze dne 15. 7. 2019, k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina. 
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, č.j. HSUL-6405-
7/TP-2017 ze dne 27. 7. 2020, k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina. 
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a integrovaného záchranného systému: 
HZS Ústeckého kraje jako věcně a místně dotčený orgán na úsek požární ochrany a 
integrovaného záchranného systému dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 
Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci a dospěl k závěru, že jsou respektovány 
požadavky pro účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany tím, že budou zajištěny 
přístupové komunikace umožňující průjezdnost a sjízdnost pro potřeby jednotek požární ochrany 
(zpevněné, minimální šířky 3 m) a dostatečné zdroje zásobování požární vodou pro hašení 
požárů (zejména prostřednictvím vybudování podzemních nebo nadzemních hydrantů, 
požárních nádrží nebo přírodních zdrojů). 

Odůvodnění: 
HZS Ústeckého kraje vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů: 
 § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyjádření dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 
č.j. HSUL-6405-2/TP-2017 ze dne 10. 10. 2017, ke Zpráva o uplatňování územního plánu Bílina. 
 Koordinované stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku integrovaného 
záchranného systému, požární ochrany a ochrany obyvatelstva, č.j. HSUL-6405-4/TP-2017 ze 
dne 15. 7. 2019, k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina. 
 Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek, č.j. HSUL-
6405-7/TP-2017 ze dne 27. 7. 2020, k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina. 

Závěr: 
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HZS Ústeckého kraje na základě výše uvedených stanovisek vydaných podle zvláštních 
právních předpisů vydává k předložené dokumentaci koordinované souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 
Č.j.: KHSUL81925/2020 ze dne 23.11.20 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická 
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu 
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 

K návrhu Z1 ÚP Bílina, v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska 
zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví nemáme připomínky. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 4. Krajská veterinární správa 
Č.j.: SVS/2020/136251-U  ze dne 24.11.20 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Správní orgán obdržel dne 21.10. 2020 oznámení o projednání návrhu Z1 ÚP Bílina. Na základě 
tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k návrhu Z1 ÚP Bílina a následně 
bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno závazné 
stanovisko č. j. SVS/2020/136251-U pro územní plán. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto 
návrhem nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním veterinárním dozorem, nemá 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu námitek. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 5. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 
JID:  KUUK/159518/2020 ze dne 22.10.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Z1 ÚP Bílina se koncepce dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy nezmění.   

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní orgán místně a 
věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále „správní orgán“), ve věci stanoviska k návrhu Z1 ÚP Bílina na základě oznámení, 
vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
toto závazné stanovisko  

Správní orgán   n e m á   n á m i t k y   k návrhu  Z1 ÚP Bílina. 

Odůvodnění: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve 
věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s upraveným návrhem Z1 
ÚP Bílina bez připomínek. 



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

68 
 

 6. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Teplice 
Sp.zn.: SPU 172294/2019// 21.3.2019 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice vydává k 
návrhu Územního plánu Světec v souladu s ustanovením § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů toto 
stanovisko: 

Ve všech katastrálních územích obce Světec probíhají v současné době komplexní pozemkové 
úpravy. V katastrálních územích Světec, Chotovenka, Chotějovice a Pohradice nejsou dosud 
zpracovány plány společných zařízení (PSZ), takže nedochází ke střetu návrhu Územního 
plánu Světec s touto dokumentací. V katastrálním území Štrbice je plán společných zařízení 
(PSZ) již zpracován a schválen zastupitelstvem obce Světec. Do návrhu územního plánu byly 
zapracovány všechny prvky PSZ. Ve stanovisku ze dne 21. 7. 2017 jsme uváděli, že rozdíl je 
pouze v hranicích určujících lokální ÚSES – LBC 139 a že na jeho území není v PSZ navrženo 
žádné opatření k realizaci úpravy zeleně. Pokud bude navrhovaný Územní plán obce Světec 
platný před schválením návrhu komplexních pozemkových úprav, budou při aktualizaci PSZ 
převzaty hranice ÚSES z územního plánu. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Ústecký kraj. 

Pobočka Teplice nemá k výše uvedenému návrhu územního plánu připomínky. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek, bere na vědomí. 

 7. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Praha 
Č.j.: 119313/2020-1150-OÚZ-LIT ze dne 23.11.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Oddělení ochrany územních zájmů Čechy MO, odboru ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, v souladu se zmocněním v 
§6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v §175 odst. 1 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákonů") a v souladu s Rozkazem ministra obrany 
č.39/2011-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 55 b odst. 2 stavebního zákona a dle §4 odst. 2 písm. 
b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle 
stavebního zákona. 

Souhlasí s částmi řešení, které byly od původního veřejného projednání změněny. Navržené 
změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.  
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování 
obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení 
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného 
návrhu z pozice dotčeného orgánu. 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem funkčního využití 
ploch a zájmy MO na zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD připomínky. 
V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

 8. Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje 
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Č.j.: SBS 41165/2020/OBÚ-04/1//  27.10.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále též „OBÚ“) jako dotčený orgán na úseku 
ochrany ložisek nerostných surovin podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební 
zákon“),     s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o      k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina 
podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona  

Odůvodnění:  

OBÚ jako dotčený orgán při pořízení územního plánu (dále jen „ÚP“) vyhodnotil předložený 
upravený návrh Změny č. 1 ÚP Bílina ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z 
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým 
upraveným návrhem ÚP souhlasí bez stanovených podmínek, a to z toho důvodu, že upraveným 
návrhem Změny č. 1 ÚP Bílina nejsou dotčeny zájmy zdejšího úřadu z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství a současně byla zapracována podmínka stanoviska OBÚ čj. SBS 
22760/2019/OBÚ-04/1 ze dne 17. 7. 2019 k původní podobě návrhu Změny č. 1 ÚP. Zde 
doplňujeme, že podmínka se týkala uvedení výčtu výhradních ložisek, chráněných ložiskových 
území a dobývacích prostorů, jejichž plochy leží či zasahují do území pokrytého ÚP Bílina. 
Jelikož OBÚ ověřil, že požadovaný výčet byl zařazen do kapitoly E.8. Dobývání nerostů změnou 
č. 1 upraveného návrhu ÚP Bílina nemáme k předloženému návrhu žádné další připomínky. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

 
 9. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 

Č.j.: MUBI 38733/2020// 29.10.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Městský úřad Bílina, odbor dopravy, jako dotčený orgán na úseku místních a účelových  
komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, za použití ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, vydává z hlediska zájmů sledovaných zákonem o pozemních 
komunikacích toto stanovisko, kdy zároveň souhlasí 
s předloženým návrhem Změny č. Územního plánu Bílina, zpracovaných společností Haskoning 
DHV Czech Republic, spol. s r. o., resp. Ing. arch. Mgr. Monikou Boháčovou, ČKA – 3709 v září 
2020, a to bez dalších požadavků na obsah územního plánu. 

Odůvodnění: 
Předložený návrh změny č. 1 Územního plánu Bílina, kdy tento byl posuzován především v 
intenci části „D.1 Dopravní infrastruktura“ předloženého návrhu změny ÚP, zpracovaného 
společností Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r. o. v září 2020, je z hlediska zájmů 
sledovaných zdejším správním orgánem, tedy z hlediska zákona o pozemních komunikacích 
dostačující a není potřeba jej dále nikterak doplňovat či upravovat. 
Zdejší správní orgán z tohoto důvodu mohl vydat toto kladné vyjádření. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

 10. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 
Č.j.: MZP/2020/530/155// 24.11.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním 



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

70 
 

orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 
rozvoje svěřených odvětví. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán na úseku řešení dálnic a silnic I. třídy podle § 40 odst. 
2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 
88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a 
dále podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k 
veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina vydává stanovisko podle § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy 

drážní a letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu 
Bílina a požadavky neuplatňujeme, jelikož námi sledované zájmy jsou respektovány. 

Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu 
Bílina a požadavky neuplatňujeme, jelikož námi sledované zájmy nejsou dotčeny. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

 11. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV 
Č.j.: MZP/2020/530/155// 24.11.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Je dotčeným orgánem na úseku ochrany ložisek nerostných surovin dle §13 odst. 3 zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších přepisů. Zákonné zmocnění 
Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 52 odst. 3 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, 
konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství. 

K návrhu Změny č. 1 ÚP Bílina jsme zasílali Vyjádření č. MZP/2020/530/155 ze dne 28.1.2020. 
K opakovanému veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Bílina nemáme dalších 
připomínek ani námitek. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

 12. Ministerstvo kultury, ČR 
Č.j.: MK 71690/2020 OPP//  24.11.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů – legislativní rámec:  
Z hlediska památkové ochrany se v rámci řešeného území nachází:  
 Památková (archeologická) rezervace Bílina, prohlášená Výnosem MŠK čj. 17.684/66-
V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Bílina; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 1018.  
 Městská památková zóna Bílina, vyhlášená Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 
10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny; vedená v 
ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 2176. 
V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky (dále též KP), vedené v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na 
webových stránkách Národního památkového ústavu: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web.  
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Území řešené změnou územního plánu je nutno chápat též jako území s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve 
Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.  
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán 
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší zprávy, sděluje k 
návrhu změny č. 1 ÚP Bílina následující. Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území 
nemá Ministerstvo kultury k projednávané změně žádné zásadní připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek.  Bereme na vědomí. 

 
STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, EVENTUÁLNĚ NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 

 13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 
Č.j.: MPO 600083/2020 ze dne  19.11.20 

Úplné znění nebo významná část podání: 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného 
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení 
§ 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci 
následující stanovisko: 
S upraveným návrhem změny souhlasíme za podmínky, že navržené změnové plochy Z1/002, 
Z1/078, Z1/087  jsou  v souladu s povolenou hornickou činností.  

ODŮVODNĚNÍ 
Na západě řešeného území se nachází výhradní ložisko č. 3227401 Pařidla s jeho chráněným 
ložiskovým územím č. 22740000 a těženým dobývacím prostorem č. 0101. Do tohoto 
dobývacího prostoru částečně zasahuje změnová plocha Z1/078. Do severozápadní poloviny 
katastru zasahuje výhradní ložisko hnědého uhlí č. 3075700 Bílina, jeho chráněné ložiskové 
území č. 07570000 a těžený dobývací prostor č.0049, do jehož prostoru zasahují navržené 
změnové plochy Z1/087 a Z1/002. Tyto plochy, které jsou vymezeny na dobývacích prostorech, 
musí být v souladu s povolenou hornickou činností. 

Odůvodnění pořizovatele:  
Plocha Z1/078 není plochou nově vymezenou, ale plochou rušeného regionálního biocentra RBC 1364.  
Změnové plochy Z1/002 a Z1/087 jsou vymezeny v souladu s hornickou činností. 

 14. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 
Č.j.: KUUK/173538/2020//  25.11.2020 

Úplné znění nebo významná část podání: 

Ochrana ovzduší: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu Z1 ÚP 
Bílina  z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Krajský úřad Ústeckého kraje vydává 
stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“).  

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

Ochrana přírody a krajiny: 
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Jako dotčený orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny v působnosti krajského úřadu podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nemáme k návrhu 
připomínky. 
Na správním území obce Světec se nenacházejí maloplošná zvláště chráněná území ani lokality 
soustavy Natura 2000. Návrh respektuje regionální biokoridor „Bílina-Milešovka“ (RBK 569) dle 
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZUR). Z hlediska lokálních prvků ÚSES je příslušný 
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí. Na ploše 07-Z je evidován výskyt zvláště 
chráněného druhu zařazeného v kategorii kriticky ohrožený, jeřába popelavého (Grus grus). 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Souhlasí s návrhem Územního plánu  Světec. Do textové části bude doplněna informace, že v ploše 07-Z 
je evidován výskyt zvláště chráněného druhu zařazeného v kategorii kriticky ohrožený jeřáb popelavý 
(Grus grus). 

Vodní hospodářství: 
Krajský úřad Ústeckého kraje jako vodoprávní úřad příslušný, podle § 107 odst. 1 písm. a) zák. č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, k uplatňování stanoviska k územním plánům obcí s rozšířenou působností, nemá k 
návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina – opakované veřejné projednání, připomínky. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

 
Státní správa lesů: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, orgán státní správy lesů příslušný podle § 48a odst. 2 písm. b) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) k Návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Bílina vydává toto stanovisko: 

1) Nemáme připomínek k lokalitám, ve kterých dochází k dotčení PUPFL – Z09, Z68 a N53.   
2) Umístění staveb do ochranného pásma lesa lze pouze za podmínek stanovených 

příslušným orgánem státní správy lesa podle § 14 odst. 2 lesního zákona. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad (1) Bez připomínek. Bereme na vědomí. 
Ad (2) Připomínka se vzhledem k měřítku zpracování nevztahuje k předmětu řešení Z1 ÚP Bílina, jedná 
se o požadavek, který se vztahuje k následnému územnímu a stavebnímu řízení. 

Posouzení vlivů na životní prostředí: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán podle 
§ 22 písm. d) zákona vydal ke změně č. 1 ÚP Bílina dne 4. 5. 2020 pod č. j. KUUK/048322/2020 
stanovisko podle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona, se závěrem, že 
změnu návrhu č. 1 územního plánu Bílina není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní 
prostředí. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Návrh změny č. 1 územního plánu Bílina není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

Prevence závazných havárií: 
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme 
dotčeným správním úřadem. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Není dotčeným orgánem. Bereme na vědomí. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu: 
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Krajský úřad Ústeckého kraje jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující 
stanovisko:  

Od veřejného projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(dále ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 21. 8. 2019, JID: 
137036/2019/KUUK,č.j.:KUUK/114910/2019/ZPZ,spis.zn.: KUUK/88041/2019/ZPZ/UP-081 došlo 
k těmto změnám.  

Byly vyhodnoceny nově vymezované plochy ZS (zeleň soukromá), dle požadavků výše 
uvedeného stanoviska. Nově tak byly do návrhu Změny č. 1 ÚP zařazeny plochy N53, N54, N55 
a N56.  

1) Plocha N53 v k.ú. Bílina představuje zábor 0,287 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy 
ochrany. Plocha představuje malou a obtížně obhospodařovatelnou enklávu, izolovanou 
mezi vodní plochou a pozemky lesa. Dle odůvodnění je plocha vymezena v souladu se 
skutečným stavem, na pozemcích se nachází dlouhodobě využívané oplocené soukromé 
zahrady, přiléhající ke stávajícímu rekreačnímu objektu. V případě jejich zrušení by bylo 
nutné hledat náhradu v jiné části nezastavěného území, která by mohla mít za následek 
nežádoucí fragmentaci volné krajiny a narušení organizace ZPF, jejichž ochrana je 
veřejným zájmem. Vzhledem k umístění plochy a jejím zdůvodnění, lze výjimečně s 
navrhovanou lokalitou souhlasit.  

Odůvodnění pořizovatelem: 
S vymezením a zdůvodněním nově vymezené plochy N53 souhlasí. Bereme na vědomí. 

2) Plocha N54 v k.ú. Bílina představuje zábor 0,392 ha zemědělské půdy zařazené do 
převážně do V. a částečně i III. třídy ochrany. Plocha je dle odůvodnění vymezena v 
souladu se skutečným stavem, na pozemcích se nachází oplocené soukromé zahrady, 
přiléhající ke stávajícímu objektu. Rozsah plochy byl oproti veřejnému projednání upraven 
a zmenšen a nyní je vymezen v nezbytném rozsahu. Vzhledem k umístění a dotčení půd 
převážně s velmi nízkou produkční schopností lze se zařazením této plochy do návrhu ÚP 
souhlasit, plocha neodporuje zásadám dle § 4 zákona.  

Odůvodnění pořizovatelem: 
S vymezením a odůvodněním plochy N54 souhlasí. Bereme na vědomí. 

3) Plocha N55 v k.ú. Bílina-Újezd představuje zábor 0,237 ha zemědělské půdy zařazené do 
V. třídy ochrany. Podle odůvodnění je plocha vymezena v souladu se skutečným stavem, 
na pozemcích se nachází oplocená soukromá zahrada, přiléhající ke stávajícímu 
rodinnému domu. Vzhledem k umístění a dotčení půd s velmi nízkou produkční schopností 
lze se zařazením této plochy do návrhu ÚP souhlasit, plocha neodporuje zásadám dle § 
4 zákona.  
Odůvodnění pořizovatelem: 
S vymezením a odůvodněním plochy N55 souhlasí. Bereme na vědomí. 

4) Plocha N56 v k.ú. Bílina představuje zábor 0,395 ha zemědělské půdy zařazené do IV. 
třídy ochrany. Podle odůvodnění je plocha vymezena v souladu se skutečným stavem, na 
pozemcích se nachází oplocená soukromá zahrada, přiléhající ke stávajícímu rodinnému 
domu. Vzhledem k umístění a dotčení půd s nízkou produkční schopností lze se zařazením 
této plochy do návrhu ÚP souhlasit, plocha neodporuje zásadám dle § 4 zákona.  
Odůvodnění pořizovatelem: 
S vymezením a odůvodněním plochy N56 souhlasí. Bereme na vědomí. 

5) Dále byla z tabulkové části vyhodnocení ZPF vypuštění plocha N27, která není dle textové 
části odůvodnění předmětem řešení Změny č. 1 ÚP. K této úpravě nemáme námitky.  
Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 
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6) Ve výkrese předpokládaných záborů půdního fondu bylo doplněno zobrazení tříd ochrany. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

7) Z přípustného využití ploch zemědělských NZ byly v souladu s výše uvedeným 
stanoviskem vypuštěny „vodní plochy s produkční funkcí“. S touto úpravou lze z hlediska 
ochrany ZPF souhlasit 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLO UPLATNĚNO STANOVISKO  

 15. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

Krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování podle § 50 odst. 7 a § 52 odst. 3 
stavebního zákona vydává stanovisko k návrhu územního plánu. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Na základě dohody s nadřízeným orgánem územního plánování (dále jen „krajský úřad“) požádal 
pořizovatel o vydání nového stanoviska v souladu s § 55b odst. 4) stavebního zákona a to vzhledem ke 
skutečnosti, že stanovisko KÚ ÚK vydání pod JID 195431/2019/KUUK a pod č.j.: KUUK/165002/2019/UPS 
dne 29.11.2019  bylo vydáno před schválením a vydáním 2. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje. Nové stanovisko bylo vydáno pod č.j.:  KUUK/009782/2021 ze dne 22.01.2021.   

 16. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí 

Městský úřad Bílina, OSÚŽP, oddělení životního prostředí je dotčeným orgánem s působností na 
úseku: 

Ochrana přírody a krajiny v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. q) zákona č.114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a je příslušným k vydání 
stanoviska k návrhu změny č. 1 ÚP Bílina. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Orgán ochrany přírody a krajiny neuplatnil v souladu s  §52  odst.  3 zákona č.  183/2006 Sb., o územním 
plánování  a stavebním řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v  zákonem  stanovené  
lhůtě  stanovisko  k  vystavenému návrh změny č. 1 ÚP Bílina ÚP Bílina.  Návrh změny č. 1 ÚP Bílina je 
řešen v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Tato skutečnost byla potvrzená souhlasným 
stanoviskem orgánů ochrany přírody a krajiny obce s rozšířenou působností Bílina pod č.j.: MUBI 
39098/V-131/2019 ze dne 5.9.2019. 

Ochrana lesů v souladu s ustanovením § § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
dále jen „lesní zákon“,  ve znění pozdějších změn a doplňků a je příslušným k vydání stanoviska 
k návrhu změny č. 1 ÚP Bílina. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Orgán ochrany lesů neuplatnil v souladu s  §52  odst.  3 zákona č.  183/2006 Sb., o územním  plánování  
a stavebním řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v  zákonem  stanovené  lhůtě  
stanovisko  k  vystavenému návrh změny č. 1 ÚP Bílina ÚP Bílina.  Návrh změny č. 1 ÚP Bílina je řešen v 
souladu s „lesním zákonem“. Tato skutečnost byla potvrzená souhlasným stanoviskem orgánů ochrany 
lesa obce s rozšířenou působností Bílina pod č.j.: MUBI 39098/V-131/2019 ze dne 5.9.2019. 

Ochrana zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 13 odst. (1) písm. a) 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
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MěÚ Bílina, OSÚŽP, ŽP není dotčeným orgánem příslušným k vydání stanoviska k územnímu plánu obce 
tím je v případě návrhu změny č. 1 ÚP Bílina krajský úřad viz stanovisko KÚ ÚK, OŽP č.j.:  
KUUK/173538/2020 ze dne 25.11.2020. 

Ochrana ovzduší v souladu s § 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Odůvodnění pořizovatelem: 
MěÚ Bílina, OSÚŽP, ŽP není dotčeným orgánem příslušným k vydání stanoviska k územnímu plánu obce 
tím je v případě návrhu změny č. 1 ÚP Bílina krajský úřad viz stanovisko KÚ ÚK, OŽP č.j.:  
KUUK/173538/2020 ze dne 25.11.2020. 

Ochrana vod v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Odůvodnění pořizovatelem: 
MěÚ Bílina, OSÚŽP, ŽP není dotčeným orgánem příslušným k vydání stanoviska k územnímu plánu obce 
s rozšířenou působností tím je v případě návrhu změny č. 1 ÚP Bílina krajský úřad viz stanovisko KÚ ÚK, 
OŽP č.j.:  KUUK/173538/2020 ze dne 25.11.2020. 

 
 17. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

Je dotčeným orgánem na úseku požární ochrany dle §24 odst. 1 písm. g) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších zákonů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Návrh změny územního plánu je řešen v souladu se zákonem o požární ochraně. Státní požární dohled 
byl proveden Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, který vydal 
souhlasné stanovisko k návrhu změny ÚP Bílina pro opakované veřejné projednání stanovisko č.j.:  HSUL- 
6405-9/TP-2017 ze dne 16.11.2020. 

 18. Státní energetická inspekce Ústeckého kraje 

Jako dotčený orgán na úseku energetiky dle § 94 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Návrh územního plánu neřeší umístění nového zdroje energie nebo energetické distribuční soustavy 
sloužící veřejnému zájmu v zájmovém území a rovněž nemění koncepci zásobování dotčeného území 
energií. 

 19. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Je dotčeným orgánem na úseku využívání jaderné energie a ionizujícího záření dle §208 
písm. n) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších zákonů, uplatňuje 
stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné 
energie a činnostech v rámci expozičních situací. 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Na správním území obce Bílina nejsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při činnostech 
souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření, lokalizovány žádné 
konkrétní zájmy chráněné Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, které by podléhaly vydání stanoviska 
tohoto dotčeného orgánu. 
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 20. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha: 

Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „Ministerstvo“) je dotčeným 
orgán na úseku veřejného zdraví podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o 
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“). 

Odůvodnění pořizovatele:  
MZ ČR, Inspektorát lázní a zřídel neuplatnil v souladu s  §52  odst.  3 zákona č.  183/2006 Sb., o územním  
plánování  a stavebním řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v  zákonem  stanovené  
lhůtě  stanovisko  k  vystavenému návrh změny č. 1 ÚP Bílina.  Návrh změny č. 1 ÚP Bílina je řešen 
v souladu se zákonem o přírodních léčivých zdrojích. Tato skutečnost byla potvrzená souhlasným 
stanoviskem MZ ČR č.j.:  MZDR 28340/2019-2/OZP-ČIL-L ze dne 21.8.2019. 

 
-------- 

 
Po dohodě stanovisek dotčených orgánů požádal pořizovatel (MěÚ Bílina, odbor stavební úřad a životní 
prostředí) ve smyslu § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) o vydání nového stanoviska krajského úřadu k 
návrhu Z1 ÚP Bílina. Důvodem byla skutečnost, že stanovisko č.j.: KUUK/165002/2019/UPS ze dne 
29.11.2019 vydané krajským úřadem k veřejnému projednání bylo vydáno před schválením a vydáním 
2. aktualizace ZÚR ÚK. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  
po obdržení žádosti spolu se stanovisky a námitkami po posouzení  vydal následující stanovisko:  
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ÚP a SŘ 
č.j.: KUUK/009782/2021 ze dne 22.01.2021 

Úplné znění nebo významná část podání: 

------------------- 
 

Pro opakované veřejné projednání dle § 52 odst. 3 SZ krajský úřad, jako nadřízený orgán, 
uplatňuje v řízení o návrhu ÚP stanovisko pouze k těm částem řešení, které byly od 
předchozího veřejného jednání změněny. Změněno resp. upřesněno bylo funkční využití 
několika ploch v zastavěném území a dále byla aktualizována některá vyhodnocení (priorit 
územního plánování, úkolů územního plánování, cílových kvalit krajiny, atp.) v odůvodnění 
návrhu změny. Tyto změny v odůvodnění návrhu změny vyplynuly ze změn podmínek 
v území, neboť v období mezi veřejným projednáním (14.8. 2019) a opakovaným veřejným 
projednáním (23.11. 2020) návrhu Změny č. 1 ÚP Bílina nabyly účinnosti  Zásady územního 
rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 2 (dále jen „aZÚR“) a byla schválena 
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 5 (dále jen „aPÚR“). 

KÚ ÚK UPS, po prostudování dokumentace k opakovanému veřejnému projednání, shledal, 
že od přechozího projednání, nedošlo v návrhu Změny č. 1 ÚP Bílina (ve znění zveřejněném 
internetových stránkách:https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-
planbilina/uzemne-planovaci-dokumentace-bilina.html) k věcné změně řešení, které by měnily 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou 
územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, ve znění závazném od 11.9. 2020 a 
Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1. 2. a 3. aktualizace, které nabyly 
účinnosti dne 6.8. 2020.  

KÚ ÚK UPS proto neuplatňuje stanovisko ve smyslu § 52 odst. 3 SZ. 
 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 
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V procesně stanovené lhůtě ani po ní nebyla žádným z dotčených orgánů uplatněna taková 
stanoviska, která by nebyla s příslušnými dotčenými orgány dohodnuta. V průběhu veřejného 
projednání nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či 
§ 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád. 
 

------------------- 
 
Změna č. 1 ÚP Bílina je v  souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  V průběhu pořizování   Z1 ÚP Bílina 
nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 
6 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád. 

Výsledek přezkoumání Změny č.1 ÚP podle §53 odst. (4) stavebního zákona 

Z přezkoumání uvedeného v kapitolách A, C, D a E vyplývá, že Změna územního plánu je v souladu 
s politikou územního rozvoje ČR, dále v souladu s cíli a úkoly územního plánování, v souladu 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a s požadavky zvláštních právních 
předpisů, tj. se stanovisky dotčených orgánů. 

F. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
Zadání Změny č. 1 ÚP Bílina bylo schváleno Zastupitelstvem města Bílina dne 15.02.2018, usnesením 
ZO č. 21/2018. Schválené zadání Změny č. 1 ÚP Bílina stanovuje následující požadavky:  

číslo požadavek zadání Změny č. 1 ÚP vyhodnocení splnění 

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ 
ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE 
A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU 
OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY  

A.1        POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ MĚSTA BÍLINA Z PÚR A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH 
ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

1 Zohlednit v řešení Změny č. 1 Územního plánu 
Bílina (dále jen Změny č. 1 ÚP) republikové 
priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které vyplývají pro 
řešené území z Politiky územního rozvoje České 
republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené 
usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015 
(aPÚR ČR). 

Priority jsou zohledněny, viz kap. A.1.1. 
Odůvodnění. 

2 Zohlednit v řešení Změny č. 1 ÚP Bílina 
přiměřeně k rozsahu a obsahu zpracované 
Změny č. 1 ÚP kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území a úkoly pro 
územní plánování stanovené pro rozvojovou osu 
OS7 a pro specifickou oblast SOB5 Mostecko, 
jichž je město Bílina součástí. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování jsou 
zohledněny, viz kap. A.1.2. Odůvodnění. 

3 Změna č. 1 ÚP Bílina nesmí být v rozporu s 
obecnými prioritami územního plánování 
obsaženými v kap. 2 Republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného 

Priority jsou zohledněny, viz kap. A.1.1. 
Odůvodnění. 
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číslo požadavek zadání Změny č. 1 ÚP vyhodnocení splnění 

rozvoje území. Musí respektovat ochranu a 
rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území, urbanistické a architektonické 
dědictví, stávající urbanistické struktury území, 
osídlení a krajiny, které jsou výrazem identity 
území, jeho historie a tradice. 

4 Při řešení ochrany hodnot území zohlední 
Změna č. 1 ÚP požadavky na zvyšování kvality 
života obyvatel a požadavky na zajištění 
hospodářského rozvoje území. 

Požadavek je obsažen v republikových prioritách 
úezmního plánování a je vyhodnocen v kap. A.1.1. 
Odůvodnění. 

5 Návrh způsobu využití řešených ploch bude 
dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, vytvoří podmínky pro koordinované 
umísťování technické infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podpoří její účelné využívání v rámci 
sídelní struktury. 

Požadavek je obsažen v republikových prioritách 
úezmního plánování a je vyhodnocen v kap. A.1.1. 
Odůvodnění. 

6 Územím procházel dle PÚR ČR 2008 koridor 
rychlostní železniční trati Karlovy Vary – Ústí 
n.L. (ŽD3), který byl Aktulizací č. 1 PÚR ČR 
upraven a redukován na koridor Karlovy Vary – 
Ostrov. Změnou územního vymezení záměru 
ŽD3 pozbývá požadavek na zpřesnění a 
vymezení koridoru pro optimalizaci železniční 
trati č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí 
nad Labem (koridor i) ve vztahu k ÚP Bílina 
platnosti. Pro zajištění souladu Ú Bílina s 
platnými ZÚR Ústeckého kraje je však nezbytné 
zachovat v ÚP Bílina vymezení plochy VPS 
VD36. 

Veřejně prospěšná stavba VD36 je Změnou č. 1 ÚP 
respektována. 

7 Součástí odůvodnění Změny č. 1 ÚP Bílina bude 
vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Bílina s 
Politikou územního rozvoje České republiky ve 
znění Aktualizace č. 1. 

Vyhodnocení je součástí kap. A.1. Odůvodnění. 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

8 Změna č. 1 ÚP bude respektovat a naplňovat 
úkoly, priority a cíle vyplývající ze Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen 
ZÚR ÚK) ve znění 1. Aktualizace, která byla 
vydána usnesením zastupitelstva ÚK č. 
022/4Z/2017 dne 24.04.2017 a nabyla účinnosti 
20.05.2017. 

Požadavek je respektován, viz vyhodnocení souladu 
se ZÚR – kap. A.2.1. Odůvodnění. Změna č. 1 ÚP je 
zpracována v souladu se ZÚR ÚK, ve znění 
vydaných aktualizací č. 1 – 3. 

9 Změna č. 1 ÚP Bílina bude respektovat priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území stanovené v kapitole 1. ZÚR ÚK 
ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen aZÚR). 

Priorioty jsou respektovány, viz vyhodnocení 
souladu se ZÚR – kap. A.2.1. Odůvodnění. Změna 
č. 1 ÚP je zpracována v souladu se ZÚR ÚK, ve 
znění vydaných aktualizací č. 1 – 3. 

10 Město Bílina je součástí zpřesněné rozvojové 
osy republikového významu OS7. Ve Změně č. 1 
ÚP budou respektovány zpřesněné úkoly pro 
územní plánování stanovené v kap. 2.3. aZÚR 
ÚK pro rozvojovou oblast OS7. 

Úkoly jsou respektovány, viz vyhodnocení souladu 
se ZÚR – kap. A.2.2. Odůvodnění. 

11 Město Bílina je součástí zpřesněné specifické 
oblasti SOB5. Ve Změně č. 1 ÚP budou 
respektovány zpřesněné úkoly pro územní 

Úkoly jsou respektovány, viz vyhodnocení souladu 
se ZÚR – kap. A.2.3. Odůvodnění. 
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číslo požadavek zadání Změny č. 1 ÚP vyhodnocení splnění 

plánování stanovené v kap. 3.1. aZÚR ÚK pro 
specifickou oblast SOB5. 

12 Územně zpřesnit a vymezit koridor cyklostezky 
Chemnitz-Most-Doksy se zajištěním územní 
koordinace a s uplatňováním zásady společného 
využívání pouze vybraných komunikací s nízkým 
provozem motorové dopravy a upřednostňování 
samostatných cyklostezek. Při zpřesnění 
vymezení koridoru v ÚPD obcí respektovat 
zájmy ochrany přírody a krajiny. Koridor 
cyklostezky Chemnitz–Most–Doksy v lesích 
bude veden s využitím stávající lesní dopravní 
sítě a nikoliv po pozemcích s lesními porosty.  

Změna č. 1 ÚP Bílina zohlední průběh koridoru 
nadregionální cyklostezky ve vazbě na aZÚR a 
ÚPD sousedních obcí. 

V platných ZÚR Ústeckého záměr cyklostezky není 
obsažen, byl vypuštěn v rámci  2. aktualizace ZÚR 
ÚK, není tedy ani předmětem řešení Změny č. 1 ÚP.   

13 Změnou č. 1 ÚP budou splněny úkoly stanovené 
pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území kraje stanovené v kap. 
5. aZÚR ÚK týkající se řešeného území. 

Úkoly jsou respektovány, viz vyhodnocení souladu 
se ZÚR – kap. A.2.5. Odůvodnění. 

14 Na řešeném území města Bílina jsou vymezeny 
dvě různé cílové charakteristiky krajiny KC 
České středohoří – Milešovské středohoří (6a) a 
KC Severočeská devastovaná a souvislé 
urbanizovaná území (14). Územní plán bude 
řešen způsobem, který přispěje k naplňování 
cílových charakteristik krajiny stanovených pro 
jednotlivé krajinné celky v kap. 6. aZÚR ÚK. 

Součástí odůvodnění Změny č. 1 ÚP Bílina bude 
vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Bílina se 
Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve 
znění Aktualizace č. 1. 

Požadavky jsou respektovány, viz vyhodnocení 
souladu se ZÚR – kap. A.2.6. Odůvodnění. Změna 
č. 1 ÚP je zpracována v souladu se ZÚR ÚK, ve 
znění vydaných aktualizací č. 1 – 3. 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

15 Zajistit koordinaci řešení Změny č. 1 ÚP Bílina s 
územně plánovací dokumentací sousedních 
obcí, zejména s ohledem na:  

a) řešení dopravní a technické infrastruktury,  

b) zajištění prostupnosti krajinou pro pěší, cyklo 
a agroturistiku,  

c) územní návaznosti při vymezování ÚSES . 

Koordinace je zajištěna, viz vyhodnocení v kap. B 
Odůvodnění. 

A.2 POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH 
ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

16 Aktualizovat hranice zastavěného území k datu 
zpracování Změny č. 1 ÚP Bílina.  

Zastavěné území bylo aktualizováno ke dni 
4.10.2018.  

17 Řešení ploch Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, 
Z60, P36, N06, N02, N03, N04 vymezených ÚP 
Bílina bude na základě doporučení Územní 
studie pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ 
prověřeno a upraveno s návazností na řešení 
dopravní a technické infrastruktury a návrhem 
etapizace nové výstavby.  

Uspořádání území vč. návrhu veřejné infrastruktury 
v lokalitě Teplické Předměstí byly upraveny 
v souladu s řešením územní studie. Na základě 
dodatečného požadavku pořizovatele a s ohledem 
na složité majetkoprávní vztahy v území a tedy 
reálnou využitelnost území etapizace nebyla 
stanovena. 
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číslo požadavek zadání Změny č. 1 ÚP vyhodnocení splnění 

18 Řešení plochy Z 20 vymezené ÚP Bílina jako 
zastavitelná plocha pro individuální bydlení (BI) - 
bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské, bude na základě doporučení 
Územní studie pro lokalitu POD CHLUMEM 
prověřeno a upraveno s návazností na řešení 
dopravní a technické infrastruktury s návrhem 
etapizace nové výstavby. Při řešení bude 
přihlédnuto k výsledkům externího geologického 
posudku.  

Uspořádání území vč. návrhu veřejné infrastruktury 
a etapizace výstavby v lokalitě Pod Chlumem byly 
upraveny v souladu s řešením územní studie. 
Externí geologický posudek nebyl na základně 
rozhodnutí Rady města ze dne 15.1.2019 
zpracován. 

19 V souladu s novelou stavebního zákona č. 
350/2006 Sb. zpřesnit stavby, pro které 
projektovou dokumentaci staveb bude 
zpracovávat pouze autorizovaný architekt.  

Stavby s podmínkou zpracování projektové 
dokumentace výhradně autorizovaným architektem 
jsou uvedeny v kap. O, formou výčtu budov 
s parcelním číslem. 

20 Pozemky p.p.č. 2001/3, 2002 , k.ú. Bílina 

Bude prověřena možnost změny stávajícího 
způsobu využití ZO - zeleň ochranná na SM. Dle 
skutečného stavu území se jedná o dům, ve 
kterém je provozována kamenická dílna. Plocha 
je součástí zastavěného území. 

Pozemky byly dílčí změnou Z1/038 vymezeny jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná – městská 
(SM). 

21 Pozemky p.p.č. 637/1, 637/2, 637/3, 637/4, k.ú. 
Bílina. Bude prověřena možnost změny 
stávajícího způsobu využití NP - plochy přírodní 
na ZS. Dle skutečného stavu území se jedná o 
oplocené plochy soukromé zeleně. Plocha je 
součástí zastavěného území. 

Pozemky byly dílčí změnou Z1/059 vymezeny jako 
stabilizovaná plocha soukromé a vyhrazené zeleně 
(ZS). 

22 Pozemky  p.p.č. 396, 397, 398/1, 398/3, 399/1, 

399/6-7, 411/3, 411/5, k.ú. Bílina – Újezd. 
Plocha Z24 (Předměstí Újezd) vymezená v ÚP 
jako plocha pro bydlení v bytových domech (BH) 
bude prověřena a vymezena se způsobem 
využití, který umožní umístit smíšené obytné 
městské funkce (SM). 

Uvedené pozemky byly dílčí změnou Z1/055 
vymezeny jako zastavitelná plocha smíšená obytná 
– městská (SM). Zbývající část plochy Z24 
v rozsahu parcely č. 394, k.ú. Bílina - Újezd, která je 
součástí pásu vzrostlé zeleně nad bytovými domy, 
byla přičleněna ke stabilizované ploše hro bydlení 
v bytových domech (BH). 

23 Pozemky p.p.č. 412/1, 412/3, 412/5-7, 649/3, 
k.ú. Bílina. Bude prověřena možnost změny 
stávajícího způsobu využití ZS - zeleň soukromá 
na SR. Dle skutečného stavu území jsou 
pozemky dlouhodobě využívány jako plochy pro 
individuální rekreaci. Plocha je součástí 
zastavěného území. 

Pozemky byly dílčí změnou Z1/060 vymezeny jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná – rekreační 
(SR). Do změny byl zahrnut i pozemek p.p.č. 649/1, 
který je součástí rekreační zástavby (oplocená 
zahrada). 

24 Pozemky p.p.č. 861/2, 861/3, k.ú. Bílina. Bude 
prověřena možnost změny stávajícího způsobu 
využití ZS - zeleň soukromá na BI - bydlení v 
rodinných domech. Plocha je součástí 
zastavěného území. 

Pozemky byly dílčí změnou Z1/043 vymezeny jako 
stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech 
(BI). Do změny byla zahrnuta i zbývající část 
pozemku p.p.č. 861/1, k.ú. Bílina, aby došlo k 
ucelení obytného území.  

25 Pozemky p.p.č. 1304/10 1304/, 1304/8, 1304/5 
1304/13 1304/9 1304/12, k.ú. Bílina. Bude 
prověřena možnost změny stávajícího způsobu 
využití BH - bydlení v bytových domech na ZS - 
zeleň soukromá.  

Pozemky byly dílčí změnou Z1/012 vymezeny jako 
stabilizovaná plocha soukromé a vyhrazené zeleně 
(ZS). Do změny byly zahrnuty rovněž pozemky 
1304/7 a část p.p.č. 1304/1, k.ú. Bílina, které s nimi 
tvoří souvislý celek. 

26 Pozemky p.p.č. část 2432/20, část 2372/8 , k.ú. 
Bílina. Bude prověřena možnost změny 
stávajícího způsobu využití DS - dopravní 

Na základě dodatečného požadavku pořizovatele a 
s ohledem na racionální využívání území byly 
dotčené části pozemků přičleněny k navazující ploše 
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infrastruktura silniční na - zeleň soukromá. bydlení (BI). 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

27 Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina bude vycházet ze 4. 
úplné aktualizace územně analytických podkladů 
(dále jen ÚAP) správního území ORP Bílina a 4. 
úplné aktualizace ÚAP Ústeckého kraje. 

Pro zpracování Změny č. 1 ÚP Bílina byly využity 
ÚAP ORP Bílina (aktualizace 2016) i 4.aktualizace 
ÚAP Ústeckého kraje, zejména k vymezení limitů 
využití území a identifikaci problémů k řešení. 

28 Pozemky p.p.č. 81/13, 84/1, 84/2, 85-87,89/1, 
89/2, 90-97, k.ú. Chudeřice u Bíliny. Nevhodně 
umístěná zástavbu pro individuální bydlení (dle 
ÚAP kód problému U73 – viz výkres problémů a 
závad) v průmyslové zóně mezi železničními 
tratěmi a silnicí I/13, bez vyhovujícího 
dopravního přístupu. Prověřit vymezení plochy 
přestavby pro nebytový způsob využití (k.ú. 
Chudeřice u Bíliny), resp. pro způsob využití, 
který není ve střetu s negativními vlivy ze silniční 
a železniční dopravy a z provozu blízkých 
výrobních areálů elektrárny Ledvice a 
průmyslové zóny Chudeřice. Plocha je součástí 
zastavěného území.   

Plocha bydlení byla vymezena jako stabilizovaná 
plocha zeleně přírodního charakteru (ZP), v souladu 
se skutečným stavem (došlo k demolici staveb). 
Ostatní pozemky, zahrnuté v ÚP do stabilizované 
plochy dopravní infrastruktury, včetně jižně 
navazujících pozemků (plochy zeleně přírodního 
charakteru), byly začleněny do stabilizované plochy 
technické infrastruktury, v souladu se skutečným 
stavem využití území. 

29 Pozemky p.p.č. 1674/1,1674/24,1674/3,1674/5-
7, 1675/1, 1674/10, 1674/11, 1674/2, 1674/26, 
1674/6, 1674/9, k.ú. Bílina. Prověřit navržený 
způsob využití plochy P03 plocha přestavby pro 
bydlení v rodinných domech (BI) (Teplické 
Předměstí) a možnost sloučení se sousední 
plochou TI – inženýrské sítě, která je vymezena 
na ploše bývalé kotelny v ul. Čsl. armády. S 
obnovou činnosti bývalé kotelny jako objektu 
technické infrastruktury již není uvažováno (dle 
ÚAP kód problému U26 viz výkres problémů a 
závad). Plocha je součástí zastavěného území.   

Plocha P03 byla vymezena pro přestavbu na plochu 
smíšenou obytnou městskou a byla rozšířena o 
pozemky p.p.č. 1674/1, 1674/2, 1674/3, 1674/6, 
1674/9, 1674/10,1674/11, 1674/24 a 1674/26, k.ú. 
Bílina. Pozemky p.p.č. 1674/4, 1674/5, 1674/7 a 
1675/1 jsou řešeny v souladu s ÚS Teplické 
Předměstí. 

A.3 POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

30 Prověřit vymezení ploch změn pro napojení 
realizované silnice Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovkou na ulici Teplická mimo sídliště Za 
Chlumem (ulice Litoměřická) bez podmíněnosti 
realizací přeložky silnice I/13 – obchvatu města s 
využitím trasy stávající místní obslužné 
komunikace Radovesická resp. veřejně 
přístupné účelové komunikace (nutno řešit vztah 
k plochám Z43 a Z48 vymezeným v platném ÚP 
Bílina).  

V rámci Změny č. 1 ÚP byla dílčí změnou Z1/012 
vymezena stávající komunikace v prodloužení ul. 
Radovesická, která je určena k přestavbě za účelem 
zajištění propojení ul. Teplická a komunikace přes 
Radovesickou výsypku ve směru na Kostomlaty pod 
Milešovkou. Tento záměr je potvrzen rovněž 
zpracováním dokumentace pro územní řízení 
(Báňské projekty Teplice, 12/2016). Tato 
komunikace bude zajišťovat prostupnost území až 
do výstavby obchvatu města (přeložky silnice I/13) a 
související komunikace v ploše Z48, která nahradí 
stávající komunikaci.  

31 Prověřit možnost změny vymezení plochy Z 48 
dle řešení navrženého Územní studií pro lokalitu 
TEPLICKÉ PŘEDMĚSTI.  

Možnost změny byla prověřena, řešení dle ÚS 
nicméně nebylo pro tuto komunikaci převzato 
z důvodu nevyhovujících výškových poměrů, 
zejména v místě křížení s obchvatem města. 

32 Prověřit možnost vypuštění plochy HG pro 
umístění parkovacího domu v ulici Sídliště u 
Nového nádraží (k.ú. Bílina) a vytipovat nové 

Pro umístění nových parkovacích domů byly 
vymezeny plochy v centrální části města a na 
sídlištích: P44 (mezi ulicemi 5.května - Opletalova – 
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místo pro vymezení plochy pro parkovací dům.  Pražská), P42 (na okraji sídliště Za Chlumem), Z75 
(v ul. Čapkova) a P45 (u nemocnice).  

33 Prověřit možnost vymezení plochy pro odstavné 
stání v blízkosti areálu bývalých kasáren. V 
dotčeném území se v současnosti nenachází 
žádné plochy pro umístění veřejného parkoviště. 

Vzhledem k dosud neupřesněné trase obchvatu byla 
na základě nesouhlasného stanoviska MD ČR a 
námitky ŘSD původně uvažovaná plocha pro 
odstavná stání z návrhu vypuštěna. Případné 
nároky na odstavování vozidel v této poloze budou 
řešena po zpřesnění trasy přeložky I/13. 

34 Průběh komunikace v ploše Z 40 - plocha 
dopravní infrastruktury (DS) v ul. Vrchlického 
bude prověřen a upraven tak, aby byl 
minimalizován zásah na p.p.č. 2270/9 v k.ú. 
Bílina.  

Dílčí změnou Z1/029 byla plocha Z40 vypuštěna a 
bylo zachováno stávající dopravní řešení území, 
tedy mimo pozemek p.p.č. 2270/9, k.ú. Bílina. 

35 Navržené dopravní řešení křižovatky ul. Důlní a 
ul. Vrchlického na ploše P 16 - plocha dopravní 
infrastruktury (DS) bude prověřeno a upraveno 
tak, aby byl minimalizován zásah na p.p.č. 
2270/9 v k.ú. Bílina.  

Dílčí změnou Z1/029 byla plocha P16 vypuštěna a 
bylo zachováno stávající dopravní řešení území, 
tedy mimo pozemek p.p.č. 2270/9, k.ú. Bílina. 

36 Průběh koridoru Z 60 (Teplické Předměstí), který 
je v ÚP vymezen jako zastavitelná plocha 
veřejných prostranství (PV) plnící funkci 
obslužné komunikace pro plochy Z19 a Z17 
bude prověřen a upraven na základě 
doporučení, která vyplynula z Územní studie pro 
lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ.  

Vymezení plochy Z60 bylo upraveno v souladu s ÚS 
Teplické Předměstí. 

37 Rozsah a způsob využití plochy P 36 (= 
Litoměřická ul. vč. řešení křižovatky ul. 
Litoměřická a Čsl. armády) vymezené ÚP Bílina 
jako plocha přestavby pro dopravní infrastrukturu 
(DS) bude prověřen a upraven na základě 
doporučení, která vyplynula z ÚS pro lokalitu 
TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ. 

Plocha P36 byla vymezena jako plocha 
stabilizovaná, vzhledem k již existující komunikaci, 
případné úpravy a přestavby lze v souladu 
s podmínkami využití ploch ealizovat i bez změny 
ÚP. Návaznosti na další komunikace včetně 
křižovatek jsou převzaty z ÚS Teplické Předměstí. 

38 Prověřit nové dopravní napojení plochy Z20 přes 
p.p.č. 1636/1, k.ú. Bílina na ul. Zadní dle řešení 
navrženého Územní studie pro lokalitu POD 
CHLUMEM.  

Dopravní řešení této lokality bylo upraveno 
v souladu s ÚS. Dílčí změnou Z1/033 je vymezena 
nová komunikace v ploše Z71. 

39 Prověřit možnost vypuštění navrhované okružní 
křižovatky DS na křížení ulic Litoměřická a Čsl. 
armády u stávající točny autobusu MHD dle 
řešení navrženého Územní studií pro lokalitu 
TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ.  

Okružní křižovatka byla vypuštěna v souladu s ÚS. 

40 Prověření možnosti vymezení nové obslužné 
komunikace, která zajistí napojení sídliště Za 
Chlumem a rozvojových ploch Z12 a Z13 na 
obchvat města dle řešení navrženého Územní 
studií pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTI.  

V souladu s ÚS byla dílčí změnou Z1/013 vymezena 
nová obslužná komunikace (prodloužení ul. Sídliště 
Za Chlumem) v ploše Z76. Přímé napojení této 
komunikace na obchvat však převzato nebylo, 
vzhledem k výškovému uspořádání obchvatu a 
charakteru obou komunikací. Napojení je řešeno 
prostřednictvím ul. Radovesická (Z48). 

41 Pozemek p.p.č. 1186/9, k.ú. Bílina. Prověřit 
možnost změny stávajícího způsobu využití, 
který dle skutečnosti plochou DS – dopravní 
infrastruktura silniční (=chodník).  

Pozemek byl dílčí změnou Z1/020 přičleněn ke 
stabilizované ploše DS. 

42 Pozemek p.p.č. 1911/1, k.ú. Bílina. Plocha Z34 Východní část pozemku p.p.č 1911/1 byla dílčí 
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plocha dopravní infrastruktury (DS), vymezená 
jako plocha pro odstavné státní bude prověřena 
a navržen nový vhodnější způsob využití pro 
daný typ území.  

změnou Z1/054 začleněna do nezastavitelné plochy 
veřejné zeleně N12. 

43 Pozemek p.p.č. 920/6, k.ú. Bílina. Prověřit 
možnost změny stávajícího způsobu využití NP - 
plochy přírodní na plochu DS - dopravní 
infrastruktura silniční.  

Pozemek byl dílčí změnou Z1/044 přičleněn ke 
stabilizované ploše DS. 

44 Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina bude vycházet ze 4. 
úplné aktualizace ÚAP správního území ORP 
Bílina a 4. úplné aktualizace ÚAP Ústeckého 
kraje. 

viz vyhodnocení požadavku č. 27 

45 Z identifikovaných závad a problémů 
vyplývajících z ÚAP Ústeckého kraje bude 
Změnou č. 1 ÚP prověřeno vymezení průběhu 
cyklostezky C25. 

V platných ZÚR Ústeckého kraje není záměr 
cyklostezky C25 obsažen, byl vypuštěn v rámci 
2. aktualizace ZÚR ÚK, není tedy ani předmětem 
řešení Změny č. 1 ÚP.  

46 Pozemky p.p.č. 1934, 1935, 1936, 1937/1, 
1937/2, k.ú. Bílina. Možnost změny stávajícího 
způsobu využití plochy (DZ) – dopravní 
infrastruktura drážní, která neodpovídá 
skutečnosti (dle ÚAP kód problému U31 viz 
výkres problémů a závad) na VD. Plocha je 
součástí zastavěného území. 

V souladu s aktuálním záměrem investora byly 
pozemky dílčí změnou Z1/074 vymezeny jako 
plocha přestavby na lehkou výrobu P47.  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

47 Zohlednit nové limity v území.  

 

Nové limity využití území byly převzaty z aktuálních 
ÚAP ORP Bílina a jsou zobrazeny v Koordinačním 
výkrese. 

48 Změna č. 1 ÚP prověří požadavky vyplývající z 
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého 
kraje.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že PRVaK ÚK je 
průběžně aktualizovaným dokumentem, nelze 
podchytit všechny záměry a zajistit v ÚP jejich 
trvalost. Proto byla Změnou č. 1 ÚP do textové části 
ÚP doplněna podmínka zajištění souladu s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 
(kap. D.2.5. Zásobování vodou a D.2.6. Kanalizace) 

49 Prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy 
pro umístění nového sběrného dvora s možností 
umístění zařízení pro třídění odpadů (nutno 
zohlednit hygienické limity – hluk). Sběrný dvůr v 
areálu Městských technických služeb Bílina na 
Teplickém Předměstí ani plochy P07 a Z05 na 
Mosteckém Předměstí nesplňují podmínky pro 
umístění třídičky odpadů, kterou bude muset 
město do budoucna provozovat. Umístění 
třídičky odpadů v blízkosti obytné zástavby je z 
hlediska hygienických limitů (zejména hluk) 
značně problematické. 

Pro zřízení nového sběrného dvora byla dílčí 
změnou Z1/015 vymezena zastavitelná plocha Z74 
na hraně Radovesické výsypky. 

50 V rámci zpracování Změny č. 1 ÚP Bílina 
respektovat schválený Plán odpadového 
hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 a 
Vyhlášku č. 5/2012 o systému nakládání s 
komunálním a stavebním odpadem na území 
města Bíliny.  

Vzhledem ke skutečnosti, že POH ČR je spíše 
koncepčním dokumentem bez konkrétního 
územního průmětu a po uplynutí návrhového období 
bude schválena jeho nová verze, Změnou č. 1 ÚP 
byla do textové části ÚP doplněna podmínka 
zajištění souladu s aktuálním Plánem odpadového 
hospodářství ČR  (kap. D.2.7. Odpadové 
hospodářství). Do stejné kapitoly je doplněna rovněž 
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podmínka respektování vyhlášky o odpadech města 
Bílina, avšak bez uvedení konkrétního čísla 
předpisu, které se může po schválení nové 
aktualizované vyhlášky o odpadech změnit. 

51 Prověřit možnost přemístění zařízení 
protikorozní ochrany VTL plynovodu v prostoru 
mezi plochami Z13 a P36, které svým 
ochranným pásmem 100m na obě strany 
negativně zasahuje do navrhovaných obytných 
ploch Z13 a Z17.  

Řešení je převzato dle ÚS Teplické Předměstí, jako 
součást dílčí změny Z1/013. 

52 Pozemky p.p.č. 2163, 2164, 2165/1, 2165/2, 
2165/4, k.ú. Bílina. Zastavitelné plochy P07 a Z 
05 (Mostecké Předměstí) vymezené jako - (TO) 
plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady byla v ÚP vymezena za účelem umístění 
sběrného dvora. V důsledku změny legislativních 
opatření však tato lokalita nesplňuje podmínky 
pro umístění zařízení tohoto typu. Plochy Z05 a 
P07 budou prověřeny a navržen nový způsob 
využití, který bude v souladu s charakterem 
lokality.  

Záměr v plochách Z05 a P07 byl vypuštěn. 
Pozemky p.p.č. 2163, 2164 a 2165/1 byly dílčí 
změnou Z1/028 přičleněny k zastavitelné ploše 
bydlení v rodinných domech (BI) Z04. Pozemky 
p.p.č. 2165/2, 2165/3 a 2165/4 byly vymezeny jako 
stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské (BI), v souladu se skutečným 
stavem. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

53 Stávající veřejná prostranství budou zachována, 
chráněna a doplněna potřebnou strukturou 
nových prostranství s adekvátní náplní.  

 

Stávající veřejná prostranství jsou respektována a 
doplněna novými plochami veřejných prostranství, 
z důvodu zajištění dopravního přístupu ke stávajícím 
objektům a nezbytné prostupnosti území. Zpravidla 
se jedná o potvrzení skutečného stavu. 

54 Návrh změny územního plánu bude obsahovat 
také potřebné vybavení veřejných prostranství 
(formou stanovených podmínek pro využití 
ploch).  

 

Podmínky využití ploch veřejných prostranství (PV) 
byly upraveny a doplněny o drobnou architekturu, 
mobiliář a vodní prvky. 

55 Pro případné nové rozvojové plochy projektant 
zváží potřebu veřejných prostranství jednak s 
ohledem na požadavky dle stavebního zákona a 
jeho vyhlášek a také s ohledem na podmínky v 
území.  

 

Podmínka vymezení veřejných prostranství dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. zůstává v platnosti.  Nové 
rozvojové plochy nejsou vymezeny, pouze dochází 
k upřesnění uspořádání zastavitelného území 
v lokalitách Teplické Předměstí a Za Chlumem dle 
zpracovaných ÚS, které definují rozsah a charakter 
veřejných prostranství v rámci svého řešení.  

56 Pozemky p.p.č. 1186/9, 159/1, 159/8, 170, 171, 
k.ú. Bílina. Prověřit možnost změny stávajícího 
způsobu využití plochy N32 vymezené jako 
plocha (ZV) – zeleň na veřejných prostranstvích 
za plochu (PV) – plocha veřejných prostranství. 
Plocha N 32 nenaplňuje funkci plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích (ZV). 

S ohledem na požadavek Zadání č. 32 na vytipování 
vhodného místa pro parkovací dům a na následné 
rozhodnutí města byla plocha N32 spolu 
s navazující plochou Z33 vypuštěna a v jejich 
rozsahu byla dílčí změnou Z1/050 vymezena plocha 
přestavby P44 pro dopravní infrastrukturu – silniční 
(DS).  

57 Pozemek p.p.č. 1980/1, k.ú. Bílina. Prověřit 
vzhledem k složité morfologii terénů možnost 
změny stávajícího způsobu využití plochy (PV) – 
plocha veřejných prostranství na plochu (BI) – 
bydlení v rodinných domech.  

Západní část pozemku p.p.č. 1980/1 byla dílčí 
změnou Z1/036 začleněna do plochy bydlení 
v rodinných domech Z03, východní část přiléhající 
ke stabilizované zástavbě byla zachována jako 
stabilizovaná plocha veřejného prostranství (PV). 

58 Pozemky p.p.č. 1627/18 až 1627/31, k.ú. Bílina. 
Po vydání ÚP Bílina byla v minulých letech 
postupně aktualizována katastrální mapa. V 

Pozemky byly dílčí změnou Z1/033 zahrnuty do 
stabilizované plochy rekreace – zahrádkářské osady 
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rámci těchto změn došlo k novému vymezení 
předmětných pozemků, které v době zpracování 
ÚP Bílina byly součástí jednoho pozemku, který 
byl v ÚP Bílina vymezen jako plocha PV.  

V rámci Změny č. 1 ÚP bude prověřena možnost 
změny plochy PV - plochy veřejných prostranství 
na plochu RZ – zahrádkářské osady s ohledem 
na skutečné využití předmětných pozemků. 
Plocha je součástí zastavěného území. 

(RZ). 

59 Pozemek p.p.č. 108/1, k.ú. Bílina – Újezd. 
Prověřit možnost změny části stávající plochy 
ZV – zeleň na veřejných prostranstvích na 
plochu SM – plochy smíšené obytné městské. 
Dle skutečného stavu území je západní polovina 
pozemku oplocená zahrada k přilehlým 
rodinným domům.  

Západní polovina pozemku p.p.č. 108/1 včetně 
pozemků p.p.č. 108/2, 108/3 a 108/4 byla dílčí 
změnou Z1/056 vymezena jako stabilizovaná plocha 
smíšená obytná – městská (SM). Východní část 
pozemku p.p.č. 108/1 byla zachována jako 
stabilizovaná plocha zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV), v souladu se skutečným 
stavem. Zachování stávajícího průchodu mezi 
ulicemi 5. května a Sokolská je nezbytné a při 
začlenění celého pozemku jako plochy SM by 
nebyla zajištěna jeho ochrana. 

60 Pozemek p.p.č. 860, k.ú. Bílina. Prověřit 
možnost změny stávající plochy PV - plochy 
veřejných prostranství na plochu DS - dopravní 
infrastruktura nebo BI - bydlení v rodinných 
domech.  

Pozemek byl dílčí změnou Z1/043 začleněn do 
stabilizované plochy bydlení v rodinných domech 
(BI). 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

61 Projektant s ohledem na řešení případných 
dalších rozvojových ploch v území posoudí, zda 
plochy pro občanské vybavení dle platného 
územního plánu odpovídají i nadále potřebám 
obce.  

 

Dílčí změnou Z1/086 je stabilizovaná plocha 
občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
vymezena jako stabilizovaná plocha bydlení, 
v souladu se skutečným stavem. Další potřebu 
občanského vybavení mohou potenciálně generovat 
nově vymezené plochy bydlení, jedinou rozvojovou 
plochou s podílem bydlení je plocha přestavby P41 
s návrhem smíšených městských funkcí. Vzhledem 
k poloze přímo na křížení sillnic I. a II. třídy však lze 
předpokládat, že reálný podíl bydlení bude v této 
ploše minimální a potřeba zajištění dalších zařízení 
občanského vybavení (pro nové obyvatele) tak 
nevznikne. 

62 Pozemky p.p.č. 1682/15, 1683/108 až 1683/113, 
1683/120, 1683/129, 1683/149, 1683/150, k.ú. 
Bílina. Prověřit možnost změny způsobu využití 
části stabilizované plochy (VD) – výroba a 
skladování - drobná a řemeslná výroba na 
plochu (OS) - tělovýchovná a sportovní zařízení. 
Jedná se o plochu bývalého dětské dopravního 
hřiště, za které v současnosti město nemá 
náhradu.  

Pozemky byly dílčí změnou Z1/011 vymezeny jako 
plocha občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení (OS), v souladu se skutečným 
stavem. 

A.4 POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE 
VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 
UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

63 Zohlednit nové limity v území.  Nové limity využití území byly převzaty z aktuálních 
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 ÚAP ORP Bílina a jsou zobrazeny v Koordinačním 
výkrese. 

64 Prověřit ustanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona. 

Bylo upřesněno v rámci podmínek využití ploch NZ, 
NL, W a NP (kapitola F). 

65 Prověřit umístění ÚSES ve vztahu k aktuální 
hornické činnosti Severočeských dolů, a.s..  

Vedení ÚSES bylo upraveno v souladu s postupem 
rekultivačních prací a s ohledem na stávající 
zástavbu.  

66 Prověřit vymezení plochy N43 vymezené v ÚP 
pro realizaci protipovodňových opatření v 
Žižkově údolí formou suchého poldru – hráze v 
souladu s aktualizací projektové dokumentace 
Povodí Ohře, s.p.  

Vymezení plochy N43 bylo dílčí změnou Z1/063 
upraveno v souladu s dokumentací pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby (04/2017, Povodí 
Ohře, s.p., Sweco Hydroprojekt, a.s.). Plocha 
zahrnuje rovněž rozsah předpokládané zátopy. 

67 Prověření možnosti změny stávajícího způsobu 
využití části plochy N28 dle řešení navrženého 
Územní studií pro lokalitu Teplické Předměstí a v 
návaznosti na nové řešení plochy Z48.  

Rozsah plochy N28 byl dílčí změnou Z1/013 
upraven, vymezení dle ÚS Teplické Předměstí 
převzato nebylo z důvodu zachování navrhované 
komunikace v ploše Z48. Navrhovaný způsob využití 
(zeleň ochranná a izolační) byl zachován. 

68 V rámci Změny č. 1 ÚP je nutné respektovat 
nový (zvětšený) rozsah NPR Bořeň a jeho 
ochranné pásmo v souladu s Vyhláškou č. 
445/2013 Sb., o vyhlášení Národní přírodní 
rezervace Bořeň a stanovení jejich bližších 
ochranných podmínek.  

Rozsah NPR i jejího ochranného pásma je upraven 
v souladu s ÚAP ORP Bílina – aktualizace 2016. 

69 Návrh změny územního plánu prověří opatření, 
která byla schválena v rámci komplexních 
pozemkových úprav po r. 2012.  

Záměry, navržené ve schváleném Plánu společných 
zařízení KPÚ, nebyly do ÚP převzaty 
z následujících důvodů: Opatření ke zpřístupnění 
pozemků jsou realizovatelná v souladu s §18, odst. 
5 stavebního zákona kdekoliv v nezastavěném 
území. Suchý poldr byl vymezen v souladu 
s aktuálnější DÚR – Suchá nádrž Syčivka (04/2017). 
Navržený interakční prvek IP/C3 se nachází v místě 
mimoúrovňového křížení obchvatu města Bílina (dle 
ÚP) se silnicí II/257, je tedy nerealizovatelný 
(obchvat města je prioritní veřejný zájem). 

70 Návrhem změny územního plánu budou 
zohledněny úpravy katastrální hranice, které 
proběhly pro r. 2012.  

Pro zpracování Změny č. 1 ÚP byla použita aktuální 
katastrální mapa, která již v sobě úpravy katastrální 
hranice zahrnuje. 

71 Pozemky p.p.č. 390/1, 390/2, 390/3 ,k.ú. Bílina. 
Dle skutečného stavu území jsou pozemky 
dlouhodobě využívány jako soukromé zahrady a 
zároveň jsou jako zahrady vedeny v KN. Ve 
Změně č. 1 ÚP Bílina bude prověřena  možnost 
změny způsobu využití na ZS. 

Pozemky byly dílčí změnou Z1/066 vymezeny jako 
plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) – N54, 
v souladu se skutečným stavem. Vzhledem k záboru 
ZPF je plocha vymezena jako návrh a vyhodnocena. 

72 Pozemky p.p.č. 428, 429/1, 429/2, 430 , k.ú. 
Bílina - Újezd. Dle skutečného stavu území jsou 
pozemky dlouhodobě využívány jako soukromé 
zahrady. Ve Změně č. 1 ÚP Bílina bude 
prověřena  možnost změny způsobu využití na 
ZS. 

Pozemky byly dílčí změnou Z1/073 vymezeny jako 
plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) – N55, 
v souladu se skutečným stavem. Vzhledem k záboru 
ZPF je plocha vymezena jako návrh a vyhodnocena. 

73 Pozemky p.p.č. 873/5, 873/6, 873/7, 873/8, k.ú. 
Bílina. Dle skutečného stavu území jsou 

Pozemky byly dílčí změnou Z1/045 vymezeny jako 
plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) - N53, 
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pozemky dlouhodobě využívány jako soukromé 
zahrady. Ve Změně č. 1 ÚP Bílina bude 
prověřena  možnost změny způsobu využití na 
ZS. 

v souladu se skutečným stavem. Vzhledem k záboru 
ZPF je plocha vymezena jako návrh a vyhodnocena. 

74 Pozemek p.p.č. 2869/1, k.ú. Bílina. Dle 
skutečného stavu území jsou pozemky 
dlouhodobě využívány jako soukromé zahrady. 
Ve Změně č. 1 ÚP Bílina bude prověřena  
možnost změny způsobu využití na ZS (část). 

Západní část pozemku byla dílčí změnou Z1/045 
vymezena jako plocha zeleně soukromé a 
vyhrazené (ZS) – N53, v souladu se skutečným 
stavem. Vzhledem k záboru PUPFL je plocha 
vymezena jako návrh a vyhodnocena. 

75 Pozemky p.p.č. 403/1 403/4 384/1 384/6, k.ú. 
Jenišův Újezd. Prověřit možnost změny 
současného způsobu využití z ploch přírodních 
(NP) na plochy specifické rekultivace (X). 
Důvodem je pokračování hornické činnosti lomu 
Bílina v souladu s usnesením vlády ČR č. 827 ze 
dne 19.10.2015.  

Na pozemcích p.p.č. 403/1 a 384/1 byla dílčí 
změnou Z1/083 vymezena plocha specifická – 
rekultivace. V souladu s aktualizovaným plánem 
rekultivací pro rok 2019 není pozemek p.p.č. 403/4 
součástí těžebních ani rekultivačních záměrů. 
Pozemek p.p.č. 384/6 je již do plochy rekultivací 
zahrnut platným ÚP. V souladu s aktualizovaným 
plánem rekultivací pro rok 2019 byla upravena 
západní hranice plochy specifické - rekultivace. 

76 Pozemky p.p.č. část 351/1, část 350/1, k.ú. 
Bílina – Újezd. Prověřit možnost změny 
současného způsobu využití z ploch přírodních 
(NP) na součást plochy RZ - zahrádkářské 
osady. Prověřit možná rizika pro stávající 
způsob využití. Plocha navržená k prověření 
bude vymezeno tak, aby nedošlo k zamezení 
přístupu ke stávajícím zahradám a objektu 
vodárny, která se nachází na sousedním 
pozemku.  

Na části pozemků, přiléhající ke 
stávající zahrádkářské osadě, byla dílčí změnou 
Z1/067 vymezena stabilizovaná plocha rekreace – 
zahrádkářské osady (RZ). Do této  plochy byly 
začleněny rovněž mezilehlé pozemky p.p.č. 350/2, 
350/3 a 350/5-9, k.ú. Bílina, které jsou již v 
současné době využívány pro zahrádkařské aktivity. 

A.5 OSTATNÍ POŽADAVKY NA ÚPRAVU TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI  

77 Návrhové plochy, u kterých v průběhu 
uplatňování územního plánu došlo k zastavění či 
realizaci navrhovaného záměru, budou ve 
Změně č. 1 ÚP vymezeny jako plochy 
stabilizované.  

Na základě prověření využití ploch změn 
vymezených v ÚP byly jako stabilizované plochy 
vymezeny Z02 (část), Z11 (část), Z21, Z38, Z63, 
P02, část P04, P05, P10, P11, P18, P23, P26, P34, 
P36 a P37. 

78 Změnit názvy kapitol textové části ÚP Bílina v 
souladu s Přílohou č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 
Sb., ve znění Vyhlášky č. 458/2012 Sb.  

Názvy kapitol ÚP Bílina byly upraveny v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném 
znění. 

79 Doplnit do textové části ÚP Bílina novou kapitolu 
„stanovení kompenzačních opatření podle § 50 
odst. 6 stavebního zákona“.  

Kapitola byla do ÚP Bílina doplněna. 

80 Prověřit a přehodnotit podmínky využití ploch s 
rozdílným způsobem využití v souladu s novelou 
stavebního zákona a prováděcích předpisů 
(výškové regulace zástavby, struktura zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití).  

Změnou č. 1 ÚP byly doplněny podmínky 
prostorového uspořádání území v rozsahu 
maximální výšky, struktury zástavby, koeficientu 
zastavění a koeficientu zeleně. 

81 Do Změny č. 1 budou zahrnuty další dílčí změny 
či úpravy, pokud vyplynou z prověřování výše 
uvedených požadovaných dílčích změn anebo z 
prověřování souladu s novelizovaným zněním 
stavebního zákona po vydání ÚP Bílina.  

Změna č. 1 ÚP zohledňuje požadavky schváleného 
zadání i další související potřebné úpravy. 

82 Požadovanými dílčími změnami se významně 
nezmění stanovená základní koncepce rozvoje 

Koncepce rozvoje ani urbanistická koncepce ÚP se 
změnou č. 1 ÚP významně nemění, pouze ji 
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území obce ani urbanistická koncepce podle 
platného ÚP Bílina. 

doplňuje. 

83 Hodnoty přírodní, kulturní ani civilizační nebudou 
Změnou č. 1 negativně dotčeny. 

Přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty nejsou 
změnou č. 1 ÚP negativně dotčeny. 

A.6 DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY  

OCHRANA PŘÍŘODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE 

84 Ustanovení vyhlášky Severočeského KNV z 
plenárního zasedání ze dne 24. 9. 1985, kterým 
byla stanovena ochranná pásma přírodních 
léčivých zdrojů lázeňského místa Bílina, výměru 
Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-14.9.59 
ze dne 9. 10. 1959, ve znění následných 
právních předpisů, kterým byla stanovena 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Teplice v Čechách. Z hlediska 
ochrany přírodních léčebných lázní je nutno 
zároveň prověřit soulad těchto záměrů s 
ustanoveními usnesení rady Severočeského 
KNV č. 138/70 ze dne 20. 10. 1970, kterým byl 
stanoven Statut lázeňského místa Bílina, a to 
zejména u záměrů, které se nacházejí ve 
vnitřním a vnějším území lázeňského místa. 

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny žádné nové 
záměry ve vnitřním území lázeňského místa, s 
výjimkou plochy P47, která se nachází na jeho 
okraji. Do vnějšího území lázeňského území 
zasahují záměry v plochách Z03 a P08, které však 
pouze v prolukách rozšiřují stávající způsob využití 
v navazujícím území.  

OCHRANA PAMÁTEK 

85 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů., Vyhláška č. 
66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Na území města Bílina se nachází území s 
možnými archeologickými nálezy. Jejich 
zastavění je možné při dodržení ustanovení 
§§22 a 23zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči.  

Respektovat: nemovité kulturní památky a území 
archeologických nalezišť. 

Změnou č. 1 ÚP se nemění stanovené podmínky 
ochrany kulturních hodnot. Případná výstavba 
v území s archeologickými nálezy, zásahy do 
nemovitých kulturních památek a další střety 
stavební činnosti s plochami či stavbami 
podléhajícími památkové ochraně, se budou vždy 
řídit platnými právními předpisy (tedy zejména 
zákonem č. 20/1987 Sb., v platném znění). 

POŽÁRNÍ OCHRANA 

86 Návrhem změny budou respektovány požadavky 
požární ochrany v souladu s Vyhláškou č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účinný a bezpečný zásah jednotek 
požární ochrany tím, že budou zajištěny 
přístupové komunikace umožňující průjezdnost a 
sjízdnost pro potřeby jednotek požární ochrany 
(zpevněné, minimální šířky 3 m) a dostatečné 
zdroje zásobování požární vodou pro hašení 
požárů (zejména prostřednictvím vybudování 
podzemních nebo nadzemních hydrantů, 
požárních nádrží nebo přírodních zdrojů) v 
souladu s ČSN 73 0873 Zásobování požární 
vodou. 

Požadavky požární ochrany jsou respektovány. 
Minimální šířka komunikací je stanovena již v ÚP. 
Umístění hydrantů je stanoveno obecně závaznou 
vyhláškou města Bílina č. 2/2016, požární řád 
(hydrantová síť SčVaK).  

OCHRANA PŮD 
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87 Návrh změny je třeba zpracovat v souladu se 
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů., Vyhláška č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Metodický pokyn 
Ministerstva životního prostředí OOLP/1067/96 
ze dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu. 

Uvedené právní předpisy jsou respektovány a jsou 
výchozím podkladem pro zpracování vyhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond. 

88 Respektovat: půdy I. a II. třídy ochrany. Lokalizace vymezených ploch zohledňuje půdy I. a 
II. třídy ochrany. 

OCHRANA LESA 

89 Respektovat zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Uvedený zákon je respektován. Lokalizace 
vymezených ploch zohledňuje pozemky lesa, 
součástí Odůvodnění Změny č. 1 ÚP je 
vyhodnocení záborů lesa. 

90 Respektovat plochy lesů vč. ochranného pásma 
50 m od lesa. 

Lokalizace vymezených ploch zohledňuje pozemky 
lesa, střet s ochranným pásmem lesa je vyhodnocen 
v Odůvodnění Změny č. 1 ÚP. 

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI GEOLOGICKÝMI VLIVY A OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN 

91 Respektovat zákon č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích a o Českém geologickém 
úřadu ve znění pozdějších předpisů., a dále pak 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání 
nerostného bohatství, ve znění pozdějších 
předpisů (horní zákon). 

Uvedené zákony jsou respektovány. 

92 Respektovat sesuvná území: Razice č. 4247, č. 
4248, Kučlín č. 4249, Bílina č. 4250, č. 4257, č. 
4258, č. 6386, Jenišův Újezd č. 5952, Chudeřice 
č. 5963, č. 5964, 5967 

Uvedená sesuvná území jsou respektována. Jejich 
vymezení (převzaté z ÚAP ORP Bílina – aktualizace 
2016) je zobrazeno ve výkrese č. II.1 – Koordinační 
výkres. 

93 Respektovat poddolovaná území: Libkovice u 
Mostu č.1446, Jenišův Újezd č.1480, Břešťany 
č.1517, Bílina č.1518, Hrdlovka – Nový Dvůr 
č.1521, Břežánky č.1573, Bílina 1 č.1587, Bílina 
3 č.1595, Bílina 2 č.1596, Bílina 4 č.1610, 
Světec 3 č.1640, Bílina – Újezd č.5359, 
Břežánky – Emerán č. 5772, CHLÚ: Bílina č. 
07570000, Most č. 22740000 

Uvedená poddolovaná území jsou respektována. 
Jejich vymezení (převzaté z ÚAP ORP Bílina – 
aktualizace 2016) je zobrazeno ve výkrese č. II.1 – 
Koordinační výkres. 

94 Respektovat výhradní ložiska nerostných 
surovin: Bílina – Lom Bílina č. 3075700, Most č. 
3227400 

Uvedená ložiska nerostných surovin jsou 
respektována, číslo ložiska Most je upraveno dle 
aktualizovaných ÚAP ORP Bílina 2016. Vymezení 
(převzaté je zobrazeno ve výkrese č. II.1 – 
Koordinační výkres. 

95 Respektovat dobývací prostory: Bílina č. 30049, 
Most č. 30056 

Uvedené dobývací prostory jsou respektována. 
Jejich vymezení (převzaté z ÚAP ORP Bílina – 
aktualizace 2016) je zobrazeno ve výkrese č. II.1 – 
Koordinační výkres.  

Ve Změně č. 1 ÚP je zohledněn záměr stanovení 
nového dobývacího prostoru Braňany na hranici 
správního území obcí Bílina a Braňany (plocha 
N57). 

96 Respektovat chráněná ložisková území: Bílina č. Uvedená chráněná ložisková území jsou 
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07570000, Most č. 22740000 respektována. Jejich vymezení (převzaté z ÚAP 
ORP Bílina – aktualizace 2016) je zobrazeno ve 
výkrese č. II.1 – Koordinační výkres. 

OBRANA STÁTU A CIVILNÍ OCHRANA 

97 Řešeným územím prochází zájmové území 
Armády ČR: respektovat zájmy AČR v souladu 
se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování 
obrany státu České republiky. 

Zájmy Armády ČR jsou respektovány, tato povinnost 
je stanovena v příslušném právním předpisu. 

98 Respektovat: Celé správní území je situováno v 
ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích 
zařízení MO (OP radaru Lažany). 

Ochranné pásmo je respektováno. Informace o jeho 
výskytu je uvedena ve výkrese č. II.1 – Koordinační 
výkres. 

B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT  

99 Plocha územní rezervy R01 pro bydlení v lokalitě 
Na Větráku (Mostecké Předměstí) vymezená ve 
shodném rozsahu jako plocha P05 pro drobnou 
řemeslnou výrobu znemožňuje naplňování 
plochy P05. Ponechání plochy územní rezervy 
R01 bude prověřeno.  

Územní rezerva R01 byla dílčí změnou Z1/023 
z návrhu vypuštěna. 

100 Plocha územní rezervy R02 (území mezi ulicemi 
Spojovací a 5. května) navržená pro využití 
smíšené obytné městské (SM) náhradou za 
stávající plochy pro drobnou řemeslnou výrobu, 
nenabízí dostatečnou ochranu řešeného území. 
Ponechání plochy územní rezervy R02 bude 
prověřeno spolu s možností převedení stávající 
plochy drobné a řemeslné výroby (VD) na plochu 
přestavby se způsobem využití SM – plochy 
smíšené obytné - městské.  

Územní rezerva R02 byla vypuštěna, v jejím 
rozsahu byla dílčí změnou Z1/051 vymezena plocha 
přestavby P41 - plocha smíšená obytná – městská. 

101 Ponechání ploch územní rezervy R 04, R 05, R 
06 a R 08 pro individuální bydlení (Mostecké 
Předměstí) vymezené na plochách současných 
zahrádkářských osad bude prověřeno. 
Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a 
ploch přestavby pro bydlení, vymezených v ÚP 
Bílina, je pro potřeby města v příštích 15 – 20 
letech zcela dostačující. 

Územní rezervy R04 a R05 byly dílčí změnou 
Z1/027 z návrhu vypuštěny. Plocha územní rezervy 
R06 byla dílčí změnou Z1/026 redukována pouze na 
část při ul. Boženy Němcové z důvodu dotvoření 
městského charakteru ulice. 

102 Ponechání plochy územní rezervy R 07 (Žižkovo 
údolí) pro bydlení bude prověřeno. Disponibilní 
kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby 
pro individuální rekreaci vymezených v ÚP Bílina 
je pro potřeby města v příštích 15 – 20 letech 
zcela dostačující.  

Územní rezerva byla dílčí změnou Z1/061 z návrhu 
vypuštěna. 

103 Ponechání plochy územní rezervy R 09 pro 
možné budoucí využití pro plochu tělovýchovy a 
sportu vymezené na současné stabilizované 
ploše dopravní infrastruktury silniční (Teplické 
Předměstí, garáže u bývalé pasovky), bude 
prověřeno. Disponibilní kapacita zastavitelných 
ploch a ploch přestavby pro tělovýchovu a sport 
vymezených v ÚP Bílina je pro potřeby města v 
příštích 15 – 20 letech zcela dostačující.  

Územní rezerva byla dílčí změnou Z1/013 z návrhu 
vypuštěna. 

104 Ponechání plochy územní rezervy R 10 pro Územní rezerva byla dílčí změnou Z1/062 z návrhu 
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zahrádkářskou osadu, která je vymezená v 
nezastavěném území (Žižkovo údolí) na ploše 
NP - plochy přírodní bude prověřeno. Plocha 
územní rezervy R10 je vymezena v 
nezastavěném území, což s ohledem na 
ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona 
zaručuje dostatečnou ochranu území před 
změnami, které by znemožnily případné budoucí 
využití plochy pro zahrádkovou osadu.  

vypuštěna. 

C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS) 

105 Prověřit a navrhnout řešení, které bude 
minimalizovat zásah VPS VD04 (okružní 
křižovatka P16) a VD06 (místní komunikace – 
napojení ul. Vrchlického na ul. Důlní Z40) na 
pozemek p.č. 2270/9 v k.ú. Bílina.  

Dílčí změnou Z1/029 byly obě plochy vypuštěny a 
bylo zachováno stávající dopravní řešení území, 
tedy mimo pozemek p.p.č. 2270/9, k.ú. Bílina. 

106 Vypustit realizovanou část plochy VPS VD 10 
(nová komunikace Bílina – Kostomlaty p.M přes 
Radovesickou výsypku Z63).  

Plocha Z63 byla vymezena jako stabilizovaná 
plocha dopravní infrastruktury silniční, s ohledem na 
realizaci navržené komunikace, veřejně prospěšná 
stavba VD 10 byla vypuštěna. 

107 Změnit vymezení VPS VD25 (plocha Z48) - 
páteřní městská komunikace podél rozvojové 
zóny v SV části města, která je napojena na 
realizovanou komunikaci Bílina – Kostomlaty 
p.M. (plocha Z63). S ohledem na realizaci silnice 
Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes 
Radovesickou výsypku a s ohledem na 
kapacitně nevyhovující šířkové a směrové 
uspořádání ulice Litoměřická / Pivovarská pro 
převedení dopravy z nové silnice Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou a s ohledem na 
časovou nejasnost realizace přeložky silnice 
I/13, je nutné vyhledat nové řešení, převedení 
automobilové dopravy ze silnice Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou, alternativní k řešení 
v platném ÚP Bílina.  

Vymezení plochy Z48 (a veřejně prospěšné stavby 
VD25) je zachováno z důvodu výškových poměrů a 
nutnosti podrobnějšího prověření mimoúrovňového 
křížení komunikace v ploše Z48 s obchvatem města.  

108 Vypustit realizovanou část plochy VPS VD33 (ul. 
Na Větráku), část místní komunikace v ploše 
P37 je již realizována.  

Plocha P37 byla vymezena jako stabilizovaná 
plocha veřejného prostranství, s ohledeme na 
realizaci navržené komunikace, veřejně prospěšná 
stavba VD33 byla vypuštěna. 

109 V průběhu uplatňování ÚP došlo k realizaci VPS 
VT08, VT16 a VT27 (lokalita Z02 Na Výsluní). 
Navrhované VPS budou ve Změně č. 1 ÚP 
vypuštěny.  

VPS byly vypuštěny, včetně VT09 (trafostanice), 
která bezprostředně souvisí s VT08. 

110 Vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu s 
možností vyvlastnění účelovou komunikaci, která 
zajistí přístup veřejnosti do areálu sběrného 
dvora ve východní části areálu bývalých 
vojenských kasáren v Bílině z ul. Radovesická 
přes pozemky p.p.č. 1681/2, 1681/43, 1681/44, 
k.ú. Bílina.  

Komunikace je dílčí změnou Z1/012 vymezena jako 
plocha přestavby P40 a zároveň jako veřejně 
prospěšná stavba určená k vyvlastnění VD42. 
Podkladem pro vymezení komunikace byla DUR a 
DSP Skladové haly Bílina (B-Projekty Tepliice s.r.o., 
01/2018) 
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111 V návaznosti na prověření ploch řešených 
územními studiemi POD CHLUMEM a 
TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ bude prověřeno 
vymezení nových ploch veřejně prospěšných 
staveb.  

Změnou č. 1 ÚP byly vymezeny nové VPS 
(komunikace, točna autobusů, vedení a zařízení 
technické infrastruktury), dle řešení ÚS Teplické 
Předměstí a ÚS Pod Chlumem. V souladu 
s požadavkem zadavatele byly vymezeny parkovací 
domy a sběrný dvůr. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO) 

112 Navržená protipovodňová opatření na 
Radovesické výsypce VPO VK01, VK02, VK03, 
VK04 a VK05 byla v průběhu uplatňování ÚP 
realizována. Navrhovaná VPO budou vypuštěna.  

Veřejně prospěšná opatření včetně vymezených 
ploch změn v krajině N38, N39, N40, N41 a N42 
byly vypuštěny. 

113 Prověřit a upravit vymezení plochy VK 06 pro 
Suchou nádrž Syčivka v Žižkové údolí dle 
aktualizované projektové dokumentace.  

Vymezení plochy VK06 bylo dílčí změnou Z1/063 
upraveno v souladu s dokumentací pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby (04/2017, Povodí 
Ohře, s.p., Sweco Hydroprojekt, a.s.), stejně jako 
vymezení vlastní plochy pro suchou nádrž N43. 
Plocha zahrnuje rovněž rozsah předpokládané 
zátopy. 

114 Prověřit rozsah a důvody vymezení PK05 (N01, 
N11, a N12), PK08 (N09) a PK18 (N10) 
vymezených jako zeleň na veřejných 
prostranstvích (ZV) jako VPO s předkupním 
právem.  

Vymezení uvedených ploch jako VPO s překupním 
právem bylo vypuštěno. 

115 Prověřit a upravit vymezení plochy VPO PK07 
(N 06) vymezené jako plocha zeleně na 
veřejných prostranstvích (ZV) na základě 
doporučení územní studie, která je pro danou 
lokalitu zpracována.  

Vymezení plochy bylo upraveno v souladu s ÚS 
Teplické Předměstí. 

116 Prověřit a upravit vymezení plochy VPO PK15 
(N32) mezi ul. Opletalova a ul. Pražská. Plocha 
nenaplňuje funkci plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV), ale jedná se o plochu, která 
svým charakterem odpovídá typu plochy veřejná 
prostranství (PV).  

Veřejně prospěšné opatření PK15 bylo vypuštěno, 
stejně jako záměr v ploše N32 – plocha byla 
vymezena jako stabilizovaná plocha veřejného 
prostranství. 

117 Vypustit plochy VPO PK06, PK04, PK09, PK10, 
PK11, PK12, PK13, PK14, PK17, PK19. Dle 
§101 stavebního zákona se již nejedná o plochy, 
pro které je možné uplatnit předkupní právo.  

Veřejně prospěšná opatření byla vypuštěna 
s výjimkou PK06, které je změnou vymezeno 
v rozsahu plochy veřejné zeleně, dle SZ tedy lze 
předkupní právo uplatnit. 

PLOCHY ASANACÍ 

118 Redukovat plochu asanace VA 01 dle skutečně 
provedených rekultivací Lomu Bílina na 
východním okraji plochy VA 01.  

Rozsah plochy pro asanaci VA01 byl upraven dle 
2. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje a v souladu 
s aktualizovaným Plánem rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina (12/2018). 

119 Upravit plochu asanace VA 01 s ohledem na 
stanovení nové hranice územně ekologických 
limitů těžby na Lomu Bílina dle usnesení Vlády 
ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. 

Rozsah plochy pro asanaci VA01 byl upraven dle 
2. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje a v souladu 
s aktualizovaným Plánem rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina (12/2018) a 
s ohledem na linii povolení hornické činnosti dle 
uvedeného usnesení Vlády ČR. 

D. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI  
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120 Požadavky na prověření a vymezení ploch a 
koridorů, ve kterých by bylo rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním 
regulačního plánu, územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci se v návrhu 
zadání Změny č. 1 ÚP nestanovují.  

Plochy ani koridory, podmíněné vydáním 
regulačního plánu, nebyly Změnou č. 1 ÚP 
vymezeny. 

121 Vypustit podmínku pořízení územní studie pro 
plochy Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, N02, 
N03, N04 a N06 (Teplické Předměstí), pro které 
byla v souladu s podmínkami stanovenými ÚP 
Bílina pořízena územní studie.  

Stanovená podmínka byla vypuštěna. 

122 Vypustit podmínku pořízení územní studie pro 
plochy P12, P09 a P29. Lhůta pro jejich pořízení 
uplynula.  

Podmínka byla vypuštěna (plochy P09, P29). Pro 
plochu P12 nebyla podmínka pořízení ÚS 
v územním plánu stanovena. 

123 Požadavek na vymezení ploch a koridorů tohoto 
typu bude ve Změně č. 1 ÚP stanoven, pokud to 
vyplyne z průběhu projednání návrhu Změny č. 1 
ÚP.  

Na základě stanoviska Ministerstva kultury ČR byla 
Změnou č. 1 ÚP stanovena podmínka pořízení 
územní studie pro plochu P41. 

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ  

124 Zpracování variant se nepožaduje. Změna č. 1 ÚP Bílina je zpracována invariantě. 

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ   

125 Návrh Změny č. 1 ÚP bude zpracován v souladu 
se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami přiměřeně k rozsahu a obsahu 
zpracovávané Změny č. 1 ÚP ve vztahu ke 
schválenému Územnímu plánu Bílina. 

Změna č. 1 ÚP je zpracována v souladu s platnými 
právními předpisy a ve vazbě na platný ÚP Bílina. 

126 Obsah Změny č. 1 ÚP bude vycházet ze 
schváleného územního plánu a bude se skládat 
z textové a grafické části, které budou 
zpracovány přiměřeně k rozsahu Změny č. 1 ÚP, 
v souladu s přílohou č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. 

Změna č. 1 ÚP je zpracována v souladu se 
schváleným Zadáním Změny a s platnými právními 
předpisy. 

127 Změna č. 1 ÚP bude zpracována nad 
aktualizovanou katastrální mapou (změny 
katastrální hranice, pozemkové úpravy). 

Změna č. 1 ÚP byla zpracována nad katastrální 
mapou, aktuální ke dni 24.8.2018. 

128 Návrh Změny č. 1 ÚP bude zpracován pouze v 
rozsahu měněných částí v souladu s přílohou č. 
7 vyhlášky a bude obsahovat:  

I. NÁVRH:  

a) Textovou část  

b) Grafickou část:  

1. výkres základního členění území 1 : 5 000  

2. hlavní výkres 1 : 5 000  

3. koncepce dopravní infrastruktury 1:5000  

4. koncepce technické infrastruktury 1:5000  

5. výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000  

Požadavek byl respektován. Změna č. 1 ÚP byla 
zpracována v souladu s platnými právními předpisy, 
v rozsahu textové a grafické části, v členění dle 
platného ÚP Bílina.Výkres koncepce technické 
infrastruktury je členěn na části plyn a teplo, elektro 
a spoje, kanalizace a vodovod. 
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číslo požadavek zadání Změny č. 1 ÚP vyhodnocení splnění 

6. výkres etapizace 1:5000  

II. ODŮVODNĚNÍ:  

a) Textovou část  

b) Grafickou část:  

1. koordinační výkres 1 : 5 000  

2. výkres předpokládaných záborů půdního 
fondu 1 : 5 000  

Skladba výkresů může být po dohodě se 
zpracovatelem, obcí a pořizovatelem upravena. 

129 Dokumentace Změny č. 1 ÚP bude vyhotovena:  

a) ve 3 pare dokumentace změny ÚP pro 
společné jednání s dotčenými orgány;  

b) ve 3 pare dokumentace změny ÚP pro 
veřejné projednání;  

c) ve 3 pare dokumentace změny ÚP v případě 
opakovaného veřejného projednání  

d) ve 4 pare výsledná dokumentace změny ÚP;  

e) součástí každého tištěného pare 
dokumentace změny ÚP bude CD případně 
DVD nosič s digitální verzí příslušné etapy 
změny ÚP.  

Požadavek na počet paré dokumentace je 
respektován. 

130 Změny č. 1 ÚP (textová, tabulková a grafická 
část) a její odůvodnění budou zpracovány 
digitálně - textová část ve Wordu, tabulková část 
v Excelu, grafická část bude předána ve 
formátech SHP s databází DBF, včetně popisu 
veškerých dat (Word či Excel), co znamenají. 
Data budou zpracována v souřadnicovém 
systému S-JTSK. 

Požadavek na formu zpracování dokumentace je 
respektován. 

131 V souladu s dohodou o společném postupu a 
vzájemné spolupráci uzavřené mezi Ústeckým 
krajem a obcemi s rozšířenou působností 
Ústeckého kraje bude datová část Změny č. 1 
ÚP zpracována v aktuální verzi datového 
modelu ÚPD Ústeckého kraje. 

Požadavek je respektován. 

132 Po vydání Změny č. 1 ÚP Bílina bude vyhotoven 
Územní plán Bílina zahrnující úplné znění a to v 
počtu 4 vyhotovení v souladu s ust. § 55 odst. 5 
stavebního zákona, včetně digitální podoby. 

Požadavek je respektován. 

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

133 Koncepce návrhu změny územního plánu 
nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými 
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost jednotlivých evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

Návrh změny územního plánu nestanoví rámec 
pro umístění záměrů podléhajících posouzení 
vlivu na životní prostředí (SEA). 

Změna č. 1 ÚP nemá významný vliv na lokality 
soustavy Natura 2000 a neobsahuje záměry, 
podléhající posouzení SEA. 
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G. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

V průběhu pořízení Změny č. 1 ÚP Bílina došlo k úpravám katastrální hranice mezi k.ú. Bílina, k.ú. 
Radovesice a k.ú. Dřínek (obec Hrobčice). Ve Změně č. 1 ÚP je tato úprava vymezena jako dílčí změna 
Z1/085. Změnou hranice správního území obce Bílina došlo ke změně rozsahu území řešeného ÚPD. 
Pozemky, které se oproti platnému ÚP nově přičleňují do správního území, jsou součástí 
rekultivovaného území Radovesické výsypky a byly vymezeny jako stabilizované plochy rekultivace 
v souladu s aktualizovaným Plánem rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 
s.r.o., 12/2018). 

G.1. Vymezení zastavěného území 

(k bodu A01 Změny č. 1 ÚP)  

Hranice zastavěného území je aktualizována v souladu s §58, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon), na podkladu aktuální katastrální mapy. Aktualizované zastavěné území zahrnuje pozemky, 
nově evidované v katastru nemovitostí jako stavební pozemky a současně zastavěné, stavební proluky 
a pozemky obklopené zastavěným územím, komunikace a ostatní veřejná prostranství. 

(k bodu A02 ÚP)  

Úprava textové části ÚP reaguje na aktualizaci data vymezení zastavěného území Změnou č. 1 ÚP. 

G.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

(k bodu B02 Změny č. 1 ÚP)  

Úprava názvu kapitoly reaguje na změnu legislativy od vydání ÚP Bílina, resp. novelizaci vyhlášky č. 
500/2006 Sb., včetně přílohy č. 7, která definuje požadavky na strukturu ÚP. 

G.2.1. Koncepce rozvoje území obce 

(k bodu B03 Změny č. 1 ÚP)  

Znění textu je upraveno z důvodu stanovení podrobnějších podmínek prostorového uspořádání území 
Změnou č. 1 ÚP. 

G.2.2. Ochrana přírodních hodnot 

(k bodu B05 Změny č. 1 ÚP) 

Změna názvu výkresu vyplývá ze zpracování dalšího hlavního výkresu s podmínkami prostorového 
uspořádání a tedy z navzájem tyto výkresy jednoznačně odlišit. 

G.2.3. Ochrana kulturních hodnot 

(k bodu B07 Změny č. 1 ÚP) 

Úprava znění vyplývá z nutnosti upřesnit konkrétní stavby, pro které je podmínka stanovena, v souladu 
s metodickým sdělením MMR, č.j. MMR-29172/2018-81. 

G.2.4. Ochrana civilizačních hodnot 

G.2.5. Limity využití území 

Změna č. 1 ÚP respektuje všechny zákonem stanovené či vyhlášené limity využití území. Tyto limity 
jsou zobrazeny v grafické části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP - výkres II.1 - Koordinační výkres. 
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limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
silnice I. třídy 50 m od osy přilehlého jízdního pásu 

na každou stranu 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

silnice II. třídy 15 m od osy silnice na každou stranu 
silnice III. třídy 15 m od osy silnice na každou stranu 

dráha celostátní  60 m od osy krajní koleje / 30 m od 
hranice obvodu dráhy 

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů; 
vyhláška č. 177/1995 Sb. – stavební a technický 
řád drah, v platném znění 

železniční vlečky 30 m od osy krajní koleje 

vojenské letiště  dle grafického vyjádření zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví;  
zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany 
České republiky v platném znění 

OP stavby zajišťující 
letecký provoz 

dle grafického vyjádření 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
nadzemní vedení 
35 kV 

7 m od krajních vodičů  

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů 

nadzemní vedení 110 
kV 

12 m od krajních vodičů 

elektrická stanice  20 m od hrany objektu u venkovní 
stanice a stanice s napětím nad 52 kV, 
7 m u stožárové stanice, 2 m u 
kompaktní a zděné stanice, 1 m u 
vestavěné stanice 

výrobna elektřiny 20 m od hrany objektu 
teplovod, parovod 2,5 m od hrany objektu 

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů; 
norma TPG 92025 Omezení korozního účinku 
bludných a interferenčních proudů na úložná 
zařízení 
 

nízkotlaký plynovod 1 m od vedení v zastavěném území, 
4 m od vedení mimo zastavěné území 

středotlaký plynovod 1 m od vedení v zastavěném území, 
4 m od vedení mimo zastavěné území 

vysokotlaký plynovod 4 m od vedení (bezpečnostní pásmo 
15 m u DN do 100, 20 m u DN do 250, 
40 m u DN nad 250) 

technologický objekt 
zásobování plynem 
včetně regulační 
stanice 

4 m od hrany objektu 

vodovodní řad 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí u 
DN do 500 mm, 2,5 m od vnějšího líce 
stěny potrubí u DN nad 500 mm 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů; 
norma ČSN 75 6081 (TNV 75 6011) Hygienická 
ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 

technologický objekt 
zásobování vodou 

- 

kanalizační řad  1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí u 
DN do 500 mm, 2,5 m od vnějšího líce 
stěny potrubí u DN nad 500 mm 

čistírna odpadních vod - 
čerpací stanice 
kanalizace 

- 

komunikační vedení 1,5 m od vedení 
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů 

radiokomunikační 
objekt 

kruh o poloměru 500 – 1000 m 

elektronické 
komunikační zařízení 

kruh o poloměru 30 m 
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limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis 
radioreléová trasa pás o šířce 10 – 150 m 
OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
Městská památková 
zóna 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů; 

vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 
10.9.1992 o prohlášení území historických jader 
vybraných měst za památkové zóny 

archeologická 
památková rezervace 

- 

nemovité kulturní 
památky 

- 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
národní přírodní 
rezervace 

50 m pokud není ve vyhlášce 
definováno jinak §14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů přírodní rezervace 50 m pokud není ve vyhlášce 
definováno jinak 

Evropsky významná 
lokalita 

- §45a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

významný krajinný 
prvek ze zákona 

- 

§3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

významný krajinný 
prvek registrovaný 

- 

ÚSES - 
památný strom tvar kruhu o poloměru desetinásobku 

průměru kmene měřeného ve výši 130 
cm nad zemí, pokud není stanoveno 
jinak 

§46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

OCHRANA LESA 
lesy ochranné 50 m od hranice lesa zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

lesy zvláštního určení 50 m od hranice lesa 
lesy hospodářské 50 m od hranice lesa 
OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN 
CHLÚ - zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných 
ložiskových územích; 
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o 
Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších 
předpisů 

dobývací prostor - zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích 
prostorech; 
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o 
Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších 
předpisů 

ložisko nerostných 
surovin 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI GEOLOGICKÝMI VLIVY 
poddolované území - zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o 
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limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis 
Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších 
předpisů;  
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na 
poddolovaném území 

sesuvné území a 
území jiných 
geologických rizik 

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o 
Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších 
předpisů;  
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na 
poddolovaném území 

staré důlní dílo - zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o 
Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších 
předpisů;  
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na 
poddolovaném území 

OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ 
vodní plocha - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve 
znění pozdějších předpisů; 
vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví 
seznam vodárenských nádrží a zásady pro 
stanovení a změny ochranných pásem vodních 
zdrojů 

vodní tok - 
zranitelná oblast - 

přírodní léčivý zdroj ochranné pásmo přírodního léčivého 
zdroje I. stupně, II. stupně II A, II B a II 
C – dle grafického vyjádření 

zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských 
místech a o změně některých zákonů 

vnitřní území 
lázeňského místa 

- 

vnější území 
lázeňského místa 

- 

zdroj požární vody - § 26 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
záplavové území - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 76/2002 Sb., o 
integrované prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů); 
vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracování návrhu a stanovení záplavového 
území 

aktivní zóna 
záplavového území 

- 

OCHRANA PŮD 
I. a II. třída ochrany 
zemědělské půdy 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; 

vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu; 

vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických 
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci; 

metodický pokyn Ministerstva životního prostředí 
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limit využití území ochranné pásmo legislativní předpis 
OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996 k odnímání 
půdy ze zemědělského půdního fondu 

EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 
kontaminovaná místa - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve 
znění pozdějších předpisů. 

výsypka - 

OCHRANA PLOCH VÝZNAMNÝCH PRO OBRANU STÁTU 
objekty civilní ochrany - zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany 

České republiky v platném znění; 
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých 
zákonů 

DALŠÍ LIMITY 
hřbitov a krematorium 100 m od okraje hřbitova + 100 m od 

hrany objektu krematoria 
§ 12 a § 17 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY ČR 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany (jev 102a) – vymezené 
území leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany (Hrušovany), které je nutno respektovat 
podle ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 

 větrných elektráren 

 výškových staveb 

 venkovního vedení VVN a VN 

 základnových stanic mobilních operátorů 

Ve výše uvedených vymezených územích může být výstavby větrných elektráren, výškových staveb 
nad 30m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

G.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

(k bodu C01 Změny č. 1 ÚP)  

Úprava názvu kapitoly reaguje na změnu legislativy od vydání ÚP Bílina, resp. novelizaci vyhlášky č. 
500/2006 Sb., včetně přílohy č. 7, která definuje požadavky na strukturu ÚP. 

G.3.1. Návrh urbanistické koncepce 

G.3.2. Změna využití stabilizovaných ploch 

(k bodu C03 Změny č. 1 ÚP) 

a) a.1. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, jedná se o výrobu 
související s těžebními aktivitami.  
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a.2. Změna je provedena v návaznosti na změnu způsobu využití přilehlého výrobního areálu a 
na skutečný stav - jedná se o dopravní a manipulační plochu vně výrobní areál. 

a.3. Změna je provedena z metodických důvodů, jedná se o umělou vodní nádrž, která může být 
součástí ploch výroby bez nutnosti vymezení jako samostatné plochy vodní a vodohospodářské. 

b) b.1 Změna je provedena na základě aktualizace zastavěného území, z metodických důvodů, kdy 
plochy NP nelze vymezovat uvnitř zastavěného území. Nově vymezené využití (ZP) 
charakterově odpovídá využití NP a je nedílnou součástí zastavěného území.  

b.2 Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, původně byl pozemek 
součástí ploch těžby, následně byl rekultivován a v současné době se jedná o soukromý 
pozemek určený pro drobnou výrobu, avšak bez vazby na těžební aktivity.  

c) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území. Plocha se nachází v území 
s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je 
pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

d) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území. Plocha se nachází v území 
s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je 
pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

e) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a s ohledem na uvažovanou 
výstavbu cyklostezku ve stopě stávající komunikace.  

f) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a charakterem zeleně v této 
ploše i navazujícím území podél navrhovaného obchvatu města (přeložka silnice I/13) s cílem 
vytvoření souvislého pásu ochranné zeleně podél nové kapacitní komunikace. Plocha se 
nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění ani přestavbě, 
předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

g) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, na pozemku se nachází parkoviště areálu SD, 
a.s.  

h) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území. 

i) i.1 Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, je stabilizován souvislý zelený pás podél ul. 
Bílinská (I/13). Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena 
k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

i.2 Změna je provedena v návaznosti na redukci plochy P01 a stabilizaci části jako plochy ZO. 
Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění ani 
přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

j) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území - v ploše se nachází 
dopravní hřiště. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena 
k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

k) k.1. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území - v ploše se nachází 
pozemky soukromých zahrad, nesouvisející s přilehlým bytovým domem. 

k.2 Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, stabilizuje komunikaci 
ke stávající soukromé garáží z důvodu zajištění přístupu přes pozemek bytového domu, se 
kterým garáž nijak nesouvisí. 

k.3 Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, z důvodu zajištění 
přístupu k nově realizovanému RD.  

l) l.1. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav a změnu navrhovaného způsobu využití 
přilehlého areálu kotelny. 

l.2. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav. 
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m) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a s řešením dle DÚR 
„Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině“ (Báňské projekty Teplice, 
12/2016).  

n) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a s řešením dle DÚR 
„Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině“ (Báňské projekty Teplice, 
12/2016).  

o) Změna je provedena z důvodu účelného a logického využití „zbytkového“ prostoru v 
předprostoru mateřské školy. 

p) p.1. Změna je provedena za účelem opravy chyby dle skutečného stavu, jedná se o součást 
pozemku přilehlého RD (zahrada).  

p.2. Změna je provedena za účelem opravy chyby dle skutečného stavu, jedná se o areál 
sociálního zařízení (dům s pečovatelskou službou, domov dětí). 

q) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, plocha je součástí komunikace (ul. Teplická).  

r) Změna je provedena za účelem odpravy chyby, potvrzuje současný stav a stabilizuje stávající 
komunikaci (ul. Sídliště SDH) k zachování prostupnosti území.  

s) s.1. Změna je provedena s ohledem na racionální a účelné využívání území.  

s.2. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav. 

t) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, charakter a hierarchii komunikace a z důvodu 
zajištění přístupu do stávajícího výrobního areálu. 

u) Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného zadání na přeřešení způsobu 
napojení ul. Důlní a ul. Vrchlického do podjezdu pod tratí (vypuštění ploch P16 a Z40) a 
zachování stávajícího dopravního řešení bez fragmentace soukromého pozemku vedením nové 
komunikace. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena 
k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

v) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, je stabilizován současný parčík.  

w) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav po aktualizaci katastrální mapy, jedná se o 
nově vymezené soukromé pozemky, které jsou součástí zahrádek. 

x) Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného zadání, s ohledem na skutečný stav, 
dle KN se jedná o objekt bydlení, reálně je v objektu umístěna keramická dílna.  

y) Změna potvrzuje současný stav a stabilizuje stávající komunikaci k zachování prostupnosti 
území k řece a na nábřeží. 

z) Změna potvrzuje současný stav a stabilizuje stávající komunikaci k zachování prostupnosti 
území. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění 
ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

aa) Změna potvrzuje současný stav a stabilizuje stávající pěší komunikaci k zachování prostupnosti 
území. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění 
ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

bb) Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP, 
z metodických důvodů, za účelem sjednocení způsobu využití celé zástavby podél ul. Bezovka / 
ul. Horská, bez vyčleňování jednotlivých proluk a zahrad. Cílem koncepce ÚP je posílit 
kompaktnost zastavěného území a dotvořit souvislou zástavbu podél komunikace. 

cc) Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP, z důvodu 
současné parcelace pozemků a aktualizace zastavěného území. 

dd) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, na pozemcích jsou 
realizovány 2 stavby evidované v KN (garáže pro přilehlé rekreační objekty). 
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ee) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, pozemek je součástí areálu 
Lesů Sever, s.r.o  

ff) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, na pozemku stojí objekt fary. 
Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění ani 
přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

gg) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, na pozemku stojí správní 
objekt Lesů Sever, s.r.o.  

hh) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a v souladu s charakterem 
komunikace. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena 
k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

ii) Změna potvrzuje současný stav a stabilizuje stávající komunikaci k zachování prostupnosti 
území. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění 
ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

jj) Změna potvrzuje současný stav a stabilizuje stávající komunikaci k zachování prostupnosti 
území. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění 
ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

kk) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a s charakterem využití 
tovární budovy stáčírny minerálních vod, který odpovídá spíše výrobě lehké než drobné a 
řemeslné. 

ll) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, pozemek je využíván jako 
zahrada rodinného domu.  

mm) mm.1. Změna je provedena za účelem opravy chyby dle skutečného stavu, jedná se o areál MŠ.  

mm.2. Změna potvrzuje současný stav a stabilizuje stávající pěší komunikaci k zachování 
prostupnosti území.  

nn) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a za účelem zajištění 
přístupu ke stávajícímu rodinnému domu.  

oo) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, na pozemcích se nachází 
soukromé zahrady. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením (aktivní zóna 
záplavového území), není však navržena k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je 
pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

pp) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, na pozemcích se nachází 
rekreační objekty. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením (aktivní zóna 
záplavového území), není však navržena k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je 
pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

qq) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, na pozemcích se nachází 
objekt Mysliveckého spolku Bořeň.  

rr) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, na pozemku stojí legálně 
objekt chaty, evidovaný v katastru nemovitostí.  

ss) Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP, dle 
skutečného stavu využití území.  

tt) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a za účelem zajištění 
prostupnosti území v zástavbě podél ul. Zahradní. 

uu) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav a za účelem stabilizace komunikace k 
dopravní obsluze stávajících rodinných domů. 

vv) vv.1. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a za účelem zajištění 
přístupu ke stávajícímu rodinnému domu. 
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vv.2. Změna je provedena z důvodu zajištění účelného a hospodárného využívání území a 
vytvoření kontinuálního zeleného pásu podél ul. Jižní. 

ww) ww.1. - ww.3. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a z důvodu 
zajištění dopravního přístupu do hájenky Kaňkov.  

ww.4. Změna je provedena v návaznosti na vymezení přístupové komunikace do hájenky 
Kaňkov, plocha je stabilizována jako součást lázeňského areálu. 

xx) xx.1. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, na pozemku stojí 
objekt rodinného domu se zahradou.  

xx.2 a xx.3. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, je stabilizována 
komunikace k zajištění přístupu ke stávajícím objektům bydlení.  

xx.5. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území - komunikace je vedena v 
jiné trase. 

yy) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, pozemek a budova bývalé 
MŠ jsou v současné době využívány pro bydlení.  

(k bodu C04 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný 
soulad textové a grafické části. 

G.3.3. Vymezení zastavitelných ploch 

(k bodu C05 Změny č. 1 ÚP) 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve smyslu §2, odst. 1, písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 43 tohoto zákona. 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch je uvedeno v následující tabulce:  

označení 
plochy 

odůvodnění  

Z68 Plocha je vymezena v souladu s dokumentací pro stavební povolení „Cyklostezka přes 
Radovesickoku výsypku“ (Báňské projekty Teplice, a.s., 12/2011), za účelem zkvalitnění 
dopravních vazeb mezi obcemi Bílina a Kostomolaty pod Milešovkou, narušené dlouhodobými 
těžebními aktivitami. Záměr navazuje na již realizovanou silniční komunikaci, se kterou je 
vymezen v souběhu. Realizací komunikace dojde k dotvoření systému cyklotras a cyklostezek a 
výraznému zkrácení přepravních vzdáleností. Neméně významným důvodem vymezení plochy je 
podpora ekologických forem dopravy, šetrných k již tak poškozenému životnímu prostředí oblasti 
Severočeské hnědouhelné pánve. 

Z69 Plocha je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), pro točnu 
autobusů, která je navržena k přemístění do této polohy ze stávajícího křížení ul. Litoměřická - ul. 
Sídliště Za Chlumem. ÚS byla pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání 
zástavby v celé lokalitě, přemístění točny souvisí se změnou využití území stávající točny na 
nízkopodlažní bydlení a úpravou křižovatky. 

Z70 Plocha je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), pro novou 
místní / oblužnou komunikaci, která zajistí přístup do východní části rozvojové lokality. ÚS byla 
pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě, 
realizace komunikace je nezbytná pro přístup navržených rodinných domů v plochách Z13C a 
Z13D.  

Z71 Plocha je vymezena dle ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), pro novou 
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označení 
plochy 

odůvodnění  

obslužnou komunikaci, která zajistí hlavní přístup do rozvojové lokality. ÚS byla pořízena 
v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě, realizace 
komunikace umožní bezpečné napojení celého rozvojového území, bez primárního využití 
stávajících napojení do ul. Litoměřická a ul. Chlumská, které nevyhovuje tvarem křižovatky ani 
šířkovými parametry komunikace. 

Z73 Plocha je vymezena dle ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), která byla 
pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě. Plocha 
je určena pro realizaci obslužné, zklidněné komunikace a výstavbu parkovacích stání pro návštěvy 
rezidentů navržené obytné zástavby, pro uživatele přilehlé zahrádkové osady, případně pro 
potřebu správy a údržby zástavby a území.   

Z74 Plocha je vymezena na základě požadavku schváleného zadání na lokalizaci plochy pro nový 
sběrný dvůr s možností umístění zařízení pro třídění odpadů. Stávající sběrný dvůr v areálu 
Městských technických služeb Bílina na Teplickém Předměstí podmínky pro umístění třídičky 
odpadů nesplňuje. Navržená plocha se nachází v dobré dopravní dostupnosti a zároveň 
v izolované poloze od obytného území města na rekultivované části výsypky, všem požadavkům 
na nový sběrný dvůr tedy vyhovuje.  

Z75 Plocha je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), pro nové 
parkoviště. ÚS navrhuje výstavbu hlídaného parkoviště se 46 místy. Zároveň je zohledněn 
požadavek města na kapacitní řešení dopravy v klidu v této části města a plocha tak umožňuje 
výstavbu několikapodlažního parkovacího domu, který uspokojí potřeby rezidentů přilehlého 
sídliště, zejména ul. Čapkova. Realizace nové plochy pro odstavování vozidel zčásti vyřeší 
dlouhodobý nedostatek parkovacích míst a nevyhovující živelné parkování obyvatel sídliště 
v ulicích, které snižuje propustnost komunikací a omezuje pohyb IZS. Lokalizace nového 
parkovacího domu byla schválena Radou města Bílina na jejím zasedání konaném dne 5.2.2019. 

Z76 Plocha je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), která byla 
pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě. Je 
určena pro novou místní komunikaci, která napojí  ul. Sídliště Za Chlumem na přeložku ul. 
Radovesická a posílí tak radiální propojení vnitřní části města s vnější sliniční sítí. Část trasy 
komunikace s vyústěním na přeložku ul. Radovesická je upraven v souladu s řešením dle ÚP, 
které bylo prověřeno dopravní studií (VPÚ DECO a Atelier PROMIKA, 10/2009). 

(k bodu C06 Změny č. 1 ÚP) 

a) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území.  

b) Změna je provedena v důsledku realizace odvodňovacího kanálu na hraně Radovesické výsypky 
a vypuštění plochy N38, za účelem sjednocení způsobu využití území až k jeho hranici a 
zajištění jeho účelného využívání. 

c) c.1. a c.2. Plocha je rozšířena z důvodu demolice původních staveb, v rozsahu dotčených 
pozemků se tedy již nejedná o stabilizovanou plochu výroby, nýbrž navrhovanou. 

c.3. a c.4. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a s ohledem na 
vydané územní rozhodnutí na rekonstrukci stávající Radovesické ul., na podkladu DÚR 
„Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině“ (Báňské projekty Teplic, a.s., 
12/2016), tedy za účelem zajištění kontinuity v rozhodování o změnách v území. 

c.5 a c.6. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, v části původní plochy Z11 již došlo 
k realizaci navržené zástavby.  

d) Změna vymezení ploch je provedena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 
4/2017), na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla 
pořízena v souladu s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu 
rozvojového území a navrhla podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě, včetně vymezení 
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ploch dopravy a veřejných prostranství. Toto řešení je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu 
převzato. 

V souladu v ÚS je západní polovina řešeného území určena k zastavění rodinnými domy (s 
členěním do několika menších ploch podporujících pestrost zástavby) a východní je určena pro 
sportovně rekreační účely. Hranici mezi těmito částmi tvoří nadzemní vedení VVN. Nová 
nízkopodlažní zástavba tvoří předěl mezi vysokopodlažní sídlištní zástavbou a nezastavěným 
územím. Plochy určené územním plánem pro sport a pro ochrannou zeleň řeší studie tak, aby 
působily jednotně jako sportovně rekreační park (Velký park), který tvoří přirozený přechod mezi 
urbanizovaným územím a volnou krajinou.  Hlavní přírodní páteří území je vodoteč s nově 
navrženými vodními plochami. Jako historická a přírodní stopa je navrženo zachování prohlubeň 
úvozu i se vzrostlými dřevinami a obnova Hluboké cesty v úvozu.  

V řešeném území je územní studí navržena nová síť ulic, která se snaží vytvořit výraznější 
kompozici. Hlavní komunikační osou je Litoměřická ulice. Druhou významnou kompoziční osou 
je nově navržená Páteřní ulice (plocha Z70) vedoucí v přímém prodloužení ulice Čsl. armády a 
Sídliště Za Chlumem až k Litoměřické ulici. Třetí komunikační osou, která se částečně nachází 
mimo řešené území, je ulice „Nad kotelnou“ (plocha Z76), která je navržena v ose ulice Sídliště 
Za Chlumem od křižovatky u bývalé sídlištní výtopny severovýchodním směrem k ochrannému 
valu. Tato komunikace by měla být napojena na komunikaci v ploše Z48 (přeložka Radovesické 
ulice) a sloužit k obsluze nejen řešeného území (zejména plochy Z13A), ale i navazující plochy 
pro výrobu (Z12).  

Plocha Z13A  je vymezena vedením VVN a VTL plynovodu. Zástavba je rozmístěna kolem 
trojúhelníkového parčíku (N51) otevřeného do ulice Nad kotelnou (Z76), domy budou 
obslouženy obytnými komunikacemi. Jižní část plochy zasahuje do bezpečnostního pásma VTL 
plynovodu, kde jsou stanovena zvláštní pravidla pro výstavbu. Předpokládaná kapacita využití 
dle ÚS je 16 RD. 

Plocha Z13B je určena pro vytvoření nové uliční hrany ul. Sídliště Za Chlumem, ÚS zde navrhuje 
kompaktní frontu dvoupodlažních atriových domů. Pozemky jsou navrženy až k hraně údolí 
vodoteče. Stávající parkoviště bude zrušeno, jako náhrada jsou rozšířena šikmá stání na protější 
straně ulice. Stávající stromořadí kolem ulice je zachováno. Předpokládaná kapacita využití dle 
ÚS je 8 RD, ÚS navrhuje dvoupodlažní atriové domy. 

Plocha Z13C  je vymezena VTL plynovodem a novou Páteřní ulicí (plocha Z70). Domy jsou dle 
návrhu ÚS uspořádány kolem Páteřní ulice a podél vnitřní kolmé obytné ulice vedoucí do parku. 
Mezi pozemky v ploše Z13C je navržena pěší cesta jako propojka plochy Z13D a Velkého parku 
(plochy N03 a Z16). Část plochy zasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu, kde jsou 
stanovena zvláštní pravidla pro výstavbu. Na severním konci se nachází stávající vyvýšený 
násep (zřejmě bývalá skládka). Násep je částečně odtěžen kvůli vedení nové Páteřní 
komunikace, zbývající část je ponechána resp. navýšena odtěženou zeminou. Násep je 
ponechán jako krajinný prvek, na vyvýšené ploše budou navržena místa s menšími výhledy na 
vodní plochu a údolnici vodoteče. Předpokládaná kapacita využití dle ÚS je 13 RD. 

Plocha Z13D je vymezena ulicí Páteřní (plocha Z70), ulicí Sídliště Za Chlumem a Litoměřickou 
ulicí. Podél všech ulic vytváří frontu domů, uprostřed plochy je vymezen poloveřejný parčík 
sloužící pro komunitní setkávání zejména kolem bydlících obyvatel (N52). Slouží ale i pro 
jednoduchý a klidný průchod mezi sídlištěm, Velkým parkem a Pohádkovým lesem, k tomu je 
určeno 5 pěších cest navazujících na chodníky v okolí. Předpokládaná kapacita využití dle ÚS je 
25 RD. 

Zástavba na severní straně Litoměřické ulice v plochách Z13C a Z13D je v ÚS navržena tak, aby 
nebylo dotčeno stávající zařízení aktivní protikorozní ochrany VTL plynovodu umístěné podél 
ulice. Pouze u křižovatky Litoměřické a Sídliště Za Chlumem je navržena drobná překládka 
přívodního napájecího kabelu.  
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Plocha Z17A je vymezena na severu Litoměřickou ulicí a na jihu stávajícím úvozem. Západně 
plocha dosahuje až k pěší ose na vrchol Pohádkového lesa. Obsluha plochy je navržena dvěma 
slepými obytnými komunikacemi a jednou průjezdnou obytnou komunikací, všechny napojené 
křižovatkami na Litoměřickou ulici. Předpokládaná kapacita využití dle ÚS je 21 RD. V severní 
části plochy je potenciální vliv interferenčních proudů od anodového uzemnění. 

Plocha Z17B je vymezena na okraji navržené zástavby, na druhé straně zklidněné ulice se 
stromořadím. Zajišťuje přechod zástavby do volné krajiny.  Předpokládaná kapacita využití dle 
ÚS je 6 RD. 

Plochy Z19A a Z19B jsou od zbývající části rozvojového území odděleny úvozem, ve kterém je 
ponechána a revitalizována vzrostlá zeleň a obnovena úvozová Hluboká cesta na částečně 
dosypané úrovni terénu v úvozu. Mezi plochami Z19A a Z19B je navržena severojižní pěší osa, 
navazující na ul. Sídliště Za Chlumem , až ke hřebeni Pohádkového lesa.  Kolem pěší osy a 
úvozové cesty vnikne menší parčík (plocha N48), který tvoří nástupní místo ze sídliště do lesních 
a lučních partií kolem Pohádkového lesa. Pro obsluhu ploch Z19A a Z19B slouží obytná 
komunikace podél úvozu (plocha Z60), která na východní straně zabočuje k Litoměřické ulici a 
na západní straně je napojena na stávající komunikaci vedoucí ke garážím. Zde je územní studií 
navrženo rozšíření komunikace a úpravě křižovatky. Komunikace není napojena na Litoměřickou 
v ose Okružní ulice z důvodu špatných rozhledových poměrů a zejména z důvodu, že v tomto 
místě bylo upřednostněno přívětivé řešení křížení pěší osy. Pozemky nejsou protaženy až 
k lesnímu porostu, ale v horní části je ponechána volně přístupná louka poskytující zajímavé 
výhledy do okolí. Předpokládaná kapacita využití plochy Z19A dle ÚS je 12RD, jsou navrženy 2 
bloky užších řadových rodinných domů. Předpokládaná kapacita využití plochy Z19B dle ÚS je 
7 RD, zástavba je územní studií navržena jako větší řadové rodinné domy se spodním podlažím 
zapuštěným do terénu.  

Plocha Z16 - viz odůvodnění bodu (D67) 

Plocha Z12 je Změnou č. 1 ÚP redukována o část, určenou v souladu s ÚS pro sportovně - 
rekreační park, tzv. Velký park (plocha N03). Novou jižní hranicí plochy je navržená komunikace 
v ploše Z76, která tak odděluje výrobní provozy od rezidenční a klidové části. Úprava rozsahu 
plochy Z12 zajistí pohodu bydlení a kvalitu prostředí bez mísení nesourodých funkcí. 

e) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, navržená komunikace již byla realizována. 

f) f.1. Změna je provedena z důvodu nevhodnosti plochy pro realizaci sběrného dvora (nové 
legislativní předpisy, hygienická omezení, hluk, blízkost obytného území).  

f.2. Změna je provedena za účelem sjednocení způsobu využití na celý pozemek dle KN. 

f.3. V souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP je původně navržené využití 
plochy přehodnoceno s ohledem na charakter navazujícího (převážně obytného) území tak, aby 
dotvořilo harmonický celek. 

f.4. Změna výměry reaguje na úpravy rozsahu plochy.  

g) Důvodem je požadavek na přehodnocení způsobu napojení ul. Vrchlického do ul. Důlní a dále 
do podjezdu pod železniční tratí, stanovený ve schváleném Zadání Změny č. 1 ÚP, tedy 
vyloučení vedení nové komunikace přes oplocený pozemek areálu pneuservisu a zachování 
jeho celistvosti. Napojení je zachováno ve stávající poloze, po hraně areálu. Plocha se nachází 
v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění ani přestavbě, předmětem 
záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

h) h.1. Rozdělení původní plochy Z20 je provedeno dle ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František 
Pospíšil, Ph.D, 3/2017), na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní 
studie byla pořízena v souladu s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu nutnosti prověření 
vymezení veřejných prostranství a navrhla podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě, které je 
Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. 

h.2. – h.3. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav. 
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h.4. – h.5. Vymezení ploch zohledňuje řešení dle ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František 
Pospíšil, Ph.D, 3/2017), v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. 

i) i.1. Změna je provedena v důsledku realizace přístupové komunikace do plochy nové obytné 
zástavby, za účelem sjednocení způsobu využití území až k hranici této komunikace a zajištění 
účelného využívání území. 

i.2. a i.3. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, ve větší části původní plochy Z02 již 
došlo k realizaci navržené zástavby včetně obslužné komunikace. 

i.4. Změna výměry reaguje na úpravy rozsahu plochy. 

i.5. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav. 

j) Změna je provedena z důvodu složité morfologie, která neumožňuje zajistit dopravní přístup do 
plochy Z03 z jižní strany. 

k) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území.  

l) Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP na 
přehodnocení vymezení ploch pro nové parkovací domy. Tato plocha byla vytipována jako 
vhodná z důvodu polohy na hraně historického centra a zároveň při silnici II. třídy, která 
představuje významnou přístupovou komunikaci do města z jihu. 

m) Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP na 
přehodnocení  způsobu využití plochy. Návrh rozšíření plochy veřejné zeleně reaguje na 
charakter navazujícího území i záměr již vymezený v ÚP Bílina (plocha N12). S ohledem na 
polohu plochy v území s povodňovým ohrožením je návrh zeleně vhodnějším využitím, protože 
díky možnosti absorbce na rozdíl od zpevněného povrchu původně vymezeného parkoviště 
nezvyšuje riziko záplav a posiluje tak zároveň ochranu navazujícího území. 

n) n.1. Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP na 
přehodnocení  způsobu využití plochy tak, aby bylo možné umístit smíšené obytné městské 
funkce. 

n.2. Změna je provedena v návaznosti na změnu navrhovaného způsobu využití plochy Z24, za 
účelem sjednocení způsobu využití území až k hranici komunikace (ul. Mírová) a zajištění 
účelného využívání území. 

n.3. Změna výměry reaguje na úpravy rozsahu plochy. 

o) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území. Plocha se nachází v území 
s povodňovým ohrožením (aktivní zóna záplavového území), není však navržena k zastavění ani 
přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

p) Změna je provedena z důvodu sjednocení způsobu využití pozemků a objektů Mysliveckého 
spolku Bořeň Bílina. Měněná část plochy je součástí areálu MS. 

q) Změna je provedena s ohledem na aktualizaci rozsahu navrženého suchého polderu v Žižkově 
údolí v ploše N43, na základě Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Suchá 
nádrž Syčivka“ (Sweco Hydroprojekt, a.s., 04/2017). Polder je vymezen jako veřejně prospěšné 
opatření a jeho realizace je veřejným zájmem. 

(k bodu C07 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení zastavitelných ploch vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný soulad 
textové a grafické části. 

(k bodu C08 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  
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G.3.4. Vymezení ploch přestavby 

(k bodu C09 Změny č. 1 ÚP) 

Plochy přestavby jsou vymezeny v souladu s § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění. 

Odůvodnění vymezení ploch přestavby je uvedeno v následující tabulce:  

označení 
plochy 

odůvodnění  

P40 Plocha je vymezena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP na vymezení 
komunikace, zajišťující veřejný přístup do stávajícího areálu sběrného dvora z ul. Radovesická, 
přes výrobní areál. Vymezená komunikace je vedena ve stopě stávající soukromé komunikace 
výrobního areálu. Záměr je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
„Skladové haly Bílina“ (Báňské projekty Teplice, s.r.o., 01/2018). 

P41 Plocha je vymezena za účelem optimalizace a sjednocení způsobu využití vnitřní části města v 
území, kde se v současné době nachází areál s komerčně - výrobními provozy (zastavěné území). 
Záměr potvrzuje vizi stanovenou ÚP Bílina, avšak vymezení plochy územní rezervy nahrazuje 
vymezením plochy přestavby, při zachování navrhovaného způsobu využití. Vymezení plochy 
územní rezervy nenabízí dostatečnou ochranu řešeného území před nevhodnými stavebními 
zásahy uvnitř stávajícího výrobního areálu, které by mohly vést k nežádoucí degradaci této části 
města. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, ale již v současné době je 
zastavěná s téměř 100% zpevněným povrchem a změnou č. 1 ÚP je pouze navržen jiný způsob 
využití, který lépe reaguje na charakter okolního území a polohu uvnitř městské památkové zóny. 
Změnou č. 1 ÚP je stanoven minimální podíl zeleně na rostlém terénu v ploše, který naopak zvýší 
absorbční schopnosti území a sníží riziko záplav, včetně ochrany navazujícího území, v rámci 
přestavby lze navíc střet se záplavovým území řešit vhodným konstrukčním řešením nové 
zástavby. 

P42 Plocha je vymezena v souladu s požadavkem zadavatele na řešení dopravy v klidu a na 
vytipování vhodných lokalit pro výstavbu parkovacích domů. Plocha je určena primárně pro 
obyvatele panelových domů v ul. Sídliště Za Chlumem, dále i pro návštěvníky přilehlého 
zdravotnického zařízení. Realizace nové plochy pro odstavování vozidel zčásti vyřeší dlouhodobý 
nedostatek parkovacích míst a nevyhovující živelné parkování obyvatel sídliště v ulicích, které 
snižuje propustnost komunikací a omezuje pohyb IZS. 

P44 Plocha je vymezena v souladu s požadavkem zadavatele na řešení dopravy v klidu a na 
vytipování vhodných lokalit pro výstavbu parkovacích domů. Realizace parkovacího domu přispěje 
ke snížení dopravní zátěže především v centrální části města. Poloha je zvolena strategicky právě 
na hraně centra Bíliny tak, aby parkovací dům umožnil odstavení vozidel v pěší docházkové 
vzdálenosti dalších cílů v historickém jádru. Záměr potvrzuje původní myšlenku ÚP na potenciální 
umístění parkovacího domu v této poloze. 

P45 Plocha je vymezena na základě požadavku města na řešení dopravy v klidu pro rozsáhlé sídliště 
Za Chlumem a na vytipování vhodných lokalit pro výstavbu parkovacích domů. Současný rozsah 
ploch pro odstavování vozidel v této části města je nedostatečný. Realizace záměru zvýší a 
bezpečnost dopravy a prostupnost území sídliště, kde dochází k živelnému odstavování vozidel i 
mimo k tomu určená místa. 

P47 Plocha je vymezena v souladu se záměrem  Bohemia Healing Marienbad Waters, a.s., (investor 
záměru) na rozšíření stáčírny minerálních vod a vybudování zařízení pro výrobu energetických 
nápojů (nová výrobní a skladovací hala), v blízkosti stávající stáčírny na hraně lázeňského areálu 
Kyselka. V ploše se v současné době nachází několik skladových a hospodářských objektů 
původního areálu Českých Drah. Pro záměr byla zpracována dokumentace pro stavební povolení 
(Precisarchitecture, 09/2018). 
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(k bodu C10 Změny č. 1 ÚP) 

a) a.1. Změna je provedena z důvodu neaktuálnosti záměru a jeho nevhodnosti - výroba na okraji 
rozsáhlého obytného celku by působila rušivě.  

a.2. Důvodem je zájem na vytvoření souvislého pásu ochranné a izolační zeleně podél 
ul.Bílinská (silnice I/13) a oddělit tak přilehlé sídliště od této dopravně velmi zatížené 
komunikace. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena 
k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

a.3. Změna reaguje na potřebu vybudování parkovacího domu s dostatečnou kapacitou, v 
souladu s požadavkem zadavatele. K zajištění dostatečného rozsahu plochy pro realizaci tohoto 
záměru je využita část plochy, která byla již v ÚP Bílina vymezena k přestavbě. Plocha se 
nachází v území s povodňovým ohrožení, záměr je však veřejným zájmem sledujícím ochranu 
obytného území města a zajištění dostatečné kapacity pro parkování obyvatel, střet 
s povodňovým rizikem lze efektivně řešit vhodným konstrukčním řešením stavby. 

a.4. Změna výměry reaguje na úpravy rozsahu plochy. 

b) b.1. - b.3. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území. 

b.4. Plocha je vymezena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP na 
vymezení komunikace, zajišťující veřejný přístup do stávajícího areálu sběrného dvora z ul. 
Radovesická, přes výrobní areál. Vymezená komunikace je vedena ve stopě stávající soukromé 
komunikace výrobního areálu. Záměr je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení „Skladové haly Bílina“ (Báňské projekty Teplice, s.r.o., 01/2018). 

c) c.1. Změna využití v ploše P03 reaguje na požadavek schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP na 
prověření plochy bývalé kotelny, která už není funkční a s obnovou její činnosti jako objektu 
technické infrastruktury již není uvažováno. 

c.2.1 - c.2.2. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území. 

c.2.3 - c.2.8. Změna vymezení ploch je provedena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK 
architects, 4/2017), na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie 
byla pořízena v souladu s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu 
rozvojového území a navrhla podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě, včetně vymezení 
ploch dopravy a veřejných prostranství. Toto řešení je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu 
převzato. Podrobné odůvodnění jednotlivých ploch dle ÚS - viz odůvodnění bodu (C06), odst. d). 

d) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území. 

e) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území. 

f) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území.  

g) Změna je provedena z důvodu nevhodnosti plochy pro realizaci sběrného dvora (nové 
legislativní předpisy, hygienická omezení, hluk, blízkost obytného území).  

h) h.1. Důvodem je požadavek na přehodnocení způsobu napojení ul. Vrchlického do ul. Důlní a 
dále do podjezdu pod železniční tratí, stanovený ve schváleném Zadání Změny č. 1 ÚP, tedy 
vyloučení vedení nové komunikace přes oplocený pozemek areálu pneuservisu a zachování 
jeho celistvosti. Napojení je zachováno ve stávající poloze, po hraně areálu a původně 
uvažovaná okružní křižovatka na křížení ul. Vrchlického a ul. Důlní tak pozbývá aktuálnosti. 

h.2. Změna reaguje na vypuštění původní plochy P16, jejíž část je začleněna do P17 tak, aby byl 
zajištěn bezpečný způsob napojení železničního podjezdu do ul. Důlní, bez realizace okružní 
křižovatky. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena pro nový 
záměr, jde pouze o formální změnu začlenění části pozemku do plochy s jiným číslem, avšak se 
stejným způsobem využití. 

h.3. Změna výměry reaguje na úpravy rozsahu plochy. 
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h.4. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území, pozemek je součástí 
oploceného areálu komerčního zařízení. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, 
není však navržena k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle 
skutečného využití. 

h.5. Změna reaguje na vypuštění původní plochy P16 z důvodu neaktuálnosti, je potvrzen 
současný stav. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena 
k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

h.6. Změna reaguje na vypuštění původní plochy P16 z důvodu neaktuálnosti, je potvrzen 
současný stav využití území. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však 
navržena k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle 
skutečného využití. 

h.7. Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území, komunikace již byla 
realizována. Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena 
k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

i) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území, který je v souladu s 
navrhovaným způsobem využití v ÚP. 

j) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území, který je v souladu s 
navrhovaným způsobem využití v ÚP. 

k) k.1 - k.5. Změna je provedena z důvodu neaktuálnosti záměru, křižovatka a část přilehlého 
území jsou stabilizovány v současné podobě. 

l) Změna je provedena na základě požadavku zadavatele na vytvoření podmínek pro rozšíření 
stávajícího hřbitova, jehož kapacita je do budoucna nedostačující. Vymezená plocha přímo 
navazuje na stávající hřbitovní areál a pro další využití již byla schválena v ÚP Bílina, byť s jiným 
způsobem využití. 

m) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav využití území.  

n) Změna je provedena za účelem formální opravy chyby v datovém vymezení (GIS). 

(k bodu C11 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení ploch přestavby vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný soulad 
textové a grafické části. 

(k bodu C12 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  

G.3.5. Vymezení systému sídelní zeleně 

(k bodu C13 Změny č. 1 ÚP) 

Plochy sídelní zeleně jsou vymezeny v souladu s § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění.   

Odůvodnění vymezení ploch sídelní zeleně je uvedeno v následující tabulce:  

označení 
plochy 

odůvodnění  

N48 Vymezení plochy je převzato ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), na 
základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla pořízena v souladu 
s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového území a 
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označení 
plochy 

odůvodnění  

navrhla podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě včetně vymezení ploch veřejných 
prostranství a veřejné zeleně, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Plocha 
odděluje dvě řady obytné zástavby a umožňuje realizaci obslužné komunikace při respektování 
stávající vzrostlé zeleně. ÚS počítá rovněž s obnovou Hluboké cesty v úvozu, jako historické a 
přírodní stopy v území.  

N49 Vymezení plochy je převzato ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), na 
základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla pořízena v souladu 
s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového území a navrhla 
podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě včetně vymezení ploch veřejných prostranství a 
veřejné zeleně, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Plocha odděluje dva bloky 
obytné zástavby a umožňuje realizaci pěší komunikace propojující obytnou lokalitu s krajinnou 
zelení v zázemí (Pohádkový les).  

N50 Plocha je vymezena dle ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), která byla 
pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě. 
Navržená plocha zeleně doplňuje obytné území podél obslužné zklidněné komunikace a odděluje 
rodinné domy od rozsáhlé zahrádkové osady.  

N51 Vymezení plochy je převzato ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), na 
základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla pořízena v souladu 
s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového území a navrhla 
podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě včetně vymezení ploch veřejných prostranství a 
veřejné zeleně, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Plocha je určena pro veřejný 
parčík mezi dvěma řadami obytné zástavby v ploše Z13A.  

N52 Vymezení plochy je převzato ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), na 
základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla pořízena v souladu 
s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového území a navrhla 
podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě včetně vymezení ploch veřejných prostranství a 
veřejné zeleně, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Plocha je určena pro 
poloveřejný parčík ve vnitrobloku obytné zástavby v ploše Z13D.  

N53 Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemích se nachází dlouhodobě 
využívané soukromé zahrady, přiléhající ke stávajícímu rekreačnímu objektu. S ohledem na 
možnost jejich dalšího využívání jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. 

N54 Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemích se nachází soukromé zahrady, 
přiléhající ke stávajícímu rekreačnímu objektu. S ohledem na možnost jejich dalšího využívání 
jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. 

N55 Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemích se nachází soukromá 
zahrada, přiléhající ke stávajícímu rodinnému domu. S ohledem na možnost jejího dalšího 
využívání jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. 

N56 Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemích se nachází soukromá 
zahrada, přiléhající ke stávajícímu rodinnému domu. S ohledem na možnost jejího dalšího 
využívání jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. 

(k bodu C14 Změny č. 1 ÚP) 

a) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav a za účelem  dotvoření kontinuálního pásu 
ochranné zeleně podél celé trasy navrhovaného obchvatu města. Plocha se nachází v území 
s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění ani přestavbě, předmětem záměru je 
pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 

b) b.1. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a s řešením dle DÚR 
„Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině“ (Báňské projekty Teplice, 
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12/2016). Plocha územní rezervy je vymezena s ohledem na cílový stav, tedy zrušení stávající 
komunikace po výstavbě nové komunikace v ploše Z48 a integrace plochy do ochranné zeleně 
podél obchvatu města. 

b.2. - b.3. Změna označení obou nově vzniklých ploch je provedena v důsledku rozdělení 
původně jednotné plochy, pro lepší orientaci a jednoznačnost. 

c) Změna vymezení ploch je provedena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 
4/2017), na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla 
pořízena v souladu s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu 
rozvojového území a navrhla podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě, včetně vymezení 
ploch veřejných prostranství a zeleně. Toto řešení je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. 

Plocha N02 je upravena v souladu s řešením navazujícího rozvojového území. Podstatou plochy 
dle platného ÚP bylo oddělit plochu výroby Z12 od jižně navazující plochy bydlení. Princip 
zůstává zachován, plocha je však posunuta na hranu redukované plochy Z12 a zpřesněné 
plochy bydlení Z13A, nadále tedy zajišťuje ochranu obytného prostředí a po vymezení nové 
komunikace (Z76) mezi plochami Z12 a Z13A zároveň humanizuje a zkvalitňuje uliční prostor. 

Plocha N03, původně určená pro zeleně oddělující plochu bydlení a plochu sportu, s využitím 
území v ochranném pásmu VVN vedení, je v souladu s ÚS upravena, výrazně rozšířena a 
navržena pro veřejnou zeleň. Plocha tvoří základní součást tvz. Velkého parku, tedy sportovně 
rekreačního parku, který je jádrem celého rozvojového území. Parkem prochází vodoteč, na níž 
je dle ÚS uvažováno se zřízením několika vodních ploch. Soustava bude tvořit hlavní přírodní 
páteř území. ÚS začleňuje do parku rovněž plochu N27, tj. ochranný val (není předmětem řešení 
Změny č. 1 ÚP), kde lze zřídit vyhlídkovou pěšinu lemovanou alejí. V severní části Velkého 
parku (plocha N03) je navržena rekreační část, kde je upřednostněna pobytová funkce na louce, 
vybavení je na úrovni drobných cvičebních prvků, převažuje přírodní charakter území. V parku 
budou realizovány nové stezky (pěší, běžecké trasy, in-line dráha), navazující na cestní síť 
v okolí. 

Vedení VVN je do parku integrována, část parku podél tohoto vedení je otevřenější a 
přehlednější, v ochranném pásmu nemohou být navrženy vzrostlé stromy, východním směrem 
jsou navržena polootevřená zákoutí a intimnější části. Celá plocha parku je osázena vzrostlými 
listnatými stromy pestrého druhového složení, trávníky jsou udržovány jako pobytové louky, 
volně otevřené sportovní plochy, sportovní části jsou též řešeny s maximálním ohledem 
k přírodnímu charakteru území.  

Na západní straně Velký park pokračuje podél vodoteče mezi plochami Z13A a Z13B až 
k bývalé výtopně. Dále je park propojen se sídlištěm pásem zeleně kolem školního hřiště.  

Plocha N04 byla platným ÚP určena pro oddělení navržených ploch bydlení Z17 a Z18, s 
využitím území v ochranném pásmu VVN vedení. Po vypuštění plochy Z18 z ÚP však její 
zachování pozbývá smysl a plocha je ponechána jako součást ZPF. 

Původní plocha N06, určená pro veřejnou zeleň, byla  v souladu s ÚS vypuštěna. Studie navrhla 
jiné členění celého rozvojového území a pod Litoměřickou ul. je veřejná zeleň soustředěna do 
ploch N48 (podél úvozu) a N49 (okolo severojižní pěší osy). Nově vymezená plocha N06 je 
navržena pro realizaci (rozšíření) lesoparku Bezovka a jeho propojení s Pohádkovým lesem 
východně od rozvojového území. Součástí lesoparku budou nové pěší cesty. 

d) Plocha je vymezena v souladu s požadavkem zadavatele na řešení dopravy v klidu a na 
vytipování vhodných lokalit pro výstavbu parkovacích domů. Realizace parkovacího domu 
přispěje ke snížení dopravní zátěže především v centrální části města. Poloha je zvolena 
strategicky právě na hraně centra Bíliny tak, aby parkovací dům umožnil odstavení vozidel v 
pěší docházkové vzdálenosti dalších cílů v historickém jádru.  

e) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav a za účelem zachování prostupnosti území. 
Plocha se nachází v území s povodňovým ohrožením, není však navržena k zastavění ani 
přestavbě, předmětem záměru je pouze úprava (oprava) dle skutečného využití. 
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f) Změna je provedena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP na 
přehodnocení  způsobu využití plochy. Původně vymezený záměr parkoviště v ploše Z34 je 
vypuštěn z důvodu neaktuálnosti a nahrazen návrhem rozšíření plochy veřejné zeleně N12, 
které reaguje na charakter navazujícího území. S ohledem na polohu plochy v území 
s povodňovým ohrožením je návrh zeleně vhodnějším využitím, protože díky možnosti absorbce 
na rozdíl od zpevněného povrchu parkoviště nezvyšuje riziko záplav a posiluje tak zároveň 
ochranu navazujícího území. 

g) Důvodem změny je aktualizace rozsahu rozsahu navrženého suchého polderu v Žižkově údolí 
v ploše N43, na základě Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Suchá nádrž 
Syčivka“ (Sweco Hydroprojekt, a.s., 04/2017).  

h) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav, na pozemku byl nově realizován rodinný dům.  

i) Změna je provedena s ohledem na skutečný stav a za účelem zachování přístupu do stávajícího 
rodinného domu.  

(k bodu C15 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení ploch sídelní zeleně vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný soulad 
textové a grafické části. 

(k bodu C16 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  

G.3.6. Vymezení koridorů dopravní infrastruktury 

(k bodu C17 Změny č. 1 ÚP) 

Koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny ve smyslu §2, odst. 1, písm. i) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 43 tohoto zákona.    

Důvodem pro vymezení koridoru je zpřesnění uspořádání navazujícího rozvojového území dle ÚS 
Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017) a potřeba zajištění dopravního napojení nové 
radiální komunikace (prodloužení ul. Sídliště na Chlumem, dle ÚS ul. Nad kotelnou) na vnější dopravní 
síť města, tedy navrhovanou komunikaci v ploše Z48 (přeložka ul. Radovesická). Nezbytnost propojení 
je nezpochybnitelná (zlepšení prostupnosti území, zkrácení přepravních vzdáleností, odlehčení centra 
města a obytných území), vzhledem k morfologii terénu a výškovým parametrů komunikace v ploše 
Z48, která se mimoúrovňově kříží s obchvatem města, však nelze upřesnit polohu nového napojení a to 
bude muset být v rámci kondoru zpřesněno podrobnější dokumentací.  

(k bodu C18 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení koridorů dopravní infrastruktury vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný 
soulad textové a grafické části. 

(k bodu C19 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 
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G.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

(k bodu D01 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy je nutnost zajištění souladu s obsahovými požadavky ÚP dle platných právních 
předpisů, tedy přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 

G.4.1. Dopravní infrastruktura  

(k bodu D03 Změny č. 1 ÚP)  

Vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu 
zajišťuje nezbytný soulad textové a grafické části. 

V grafické dokumentaci jsou zobrazeny pouze přístupové komunikace do vymezených ploch změn. 
Způsob řešení dopravní obsluhy uvnitř ploch bude upřesněn v rámci podrobnější dokumentace. 
Výjimkou jsou plochy již prověřené územní studií (Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B, 
Z20A, Z20B, Z20C, Z20D), kde je známé uspořádání zástavby a tedy i definováno napojení jednotlivých 
objektů zástavby. 

a) SILNIČNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 

(k bodu D04 Změny č. 1 ÚP) 

Vypuštění uvedených zastavitelných ploch a ploch přestavby a vymezení staveb jako stabilizované 
plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) reaguje na skutečný stav využití těchto území. Navržené 
záměry již byly realizovány nebo umožňují realizaci bez nutnosti vymezení plochy změn v ÚP. 

(k bodu D05 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem pro změnu způsobu napojení bylo nežádoucí rozdělení stávajícího areálu pneuservisu. 
Současný stav, tedy vedení ul. Vrchlického ve existující trase a její vyústění do ul. Důlní, bylo 
vyhodnoceno jako vyhovující vzhledem k současným intenzitám dopravy a tato komunikace byla tedy 
vymezena jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury silniční (DS), při zachování celistvosti 
pneuservisu. Související okružní křižovatka v ploše P16 byla rovněž vypuštěna z důvodu nepotřebnosti. 

(k bodu D06 Změny č. 1 ÚP) 

Změna reaguje na záměr Severočeských dolů a.s. na pokračování těžby v dole Bílina v jihozápadním 
směru, v souladu s územně ekologickými limity a ZÚR Ústeckého kraje. Součástí záměru je vymezení 
dobývacího prostoru Braňany VII, v jehož návaznosti dojde i k přetěžení území současné komunikace. 
Změna je v souladu s pořizovanou ÚPD sousedních obcí Most (ÚP) a Braňany (Změna č. 1). 

(k bodu D07 Změny č. 1 ÚP) 

Změnou č. 1 ÚP jsou vymezeny nové komunikace pro napojení a dopravní obsluhu rozvojového území 
na Teplickém Předměstí, převzaté z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017). Plocha 
Z70 je určena pro novou páteřní komunikaci ve východní části lokality, kde propojuje ul. Sídliště Za 
Chlumem a ul. Litoměřická a po realizaci převezme tranzitní význam namísto současného jižního úseku 
ul. Sidliště Za Chlumem. Nová komunikace zároveň umožňuje přístup do zastavitelných ploch Z13C a 
Z13D a zlepšuje přístup do ploch Z17A, Z17B a Z19B.  

Plocha Z76 s navazujícím koridorem X01 zajišťují dopravní napojení sídliště Za Chlumem i nového 
rozvojového území na vnější dopravní síť města, tedy na ul. Radovesickou, navrženou v ÚP k přeložení 
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do plochy Z48. Radiálním propojením dojde k odvedení dopravy z centra města a ke snížení dopravní 
zátěže v obytných územích. Trasa navržené komunikace v ploše Z76 a koridoru X01 je oproti ÚS 
Teplické Předměstí v Bílině upravena dle řešení prověřeného dopravní studií (VPÚ DECO a Atelier 
PROMIKA, 10/2009), z důvodu nevyhovujících výškových a technických parametrů mimoúrovňového 
křížení nové komunikace s obchvatem města, výhledově uvažovaným ke zkapacitnění na čtyřpruh 
(přeložka silnice I/13, vymezená v ÚP Bílina). Právě z důvodu nutnosti zpřesnění polohy vyústění do 
komunikace v ploše Z48 ve vztahu k výškovým poměrům je vymezen koridor, nikoliv konkrétní plocha. 
Nová komunikace bude tvořit paralelu realizované radiální komunikace v prodloužení ul. Litoměřická a 
napojující Bílinu na Kostomlaty p.M. přes rekultivované území Radovesické výsypky. 

(k bodu D08 Změny č. 1 ÚP) 

Součástí řešení, převzatého z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), je rovněž 
uspořádání uličního prostoru navržených komunikací. Podél komunikací je navržen oboustranně pás 
zeleně (stromořadí), který zvýší kvalitu veřejného prostoru, posílí kompoziční význam nových 
dopravních os, vytvoří odstup od navazující zástavby a zároveň přispěje ke zlepšení mikroklimatických 
podmínek území.  

Pro zajištění kvality uličního prostoru je vhodné doplnit vzrostlou zeleň i podél dalších méně 
významných a podél stávajících komunikací. S tímto řešením rovněž počítá ÚS Teplické Předměstí 
v Bílině (BRAK architects, 4/2017) - ul. Sídliště Za Chlumem, ul. Litoměřická. 

(k bodu D09 Změny č. 1 ÚP) 

V souladu s §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je nutné pro 
každý stavební pozemek zajistit adekvátní dopravní napojení. Způsob napojení ploch Z13A, Z13B, 
Z13C, Z13D, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B je převzat z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 
4/2017), která v souladu s požadavkem ÚP Bílina zpřesnila uspořádání rozvojového území v lokalitě 
Teplické Předměstí. Způsob napojení ploch Z20A, Z20B, Z20C, Z20D je převzat z ÚS Pod Chlumem 
(Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), která v souladu s požadavkem ÚP Bílina zpřesnila 
uspořádání rozvojového území v lokalitě Pod Chlumem. Napojení ostatních vymezených ploch vyplývá 
z dostupnosti stávající dopravní sítě, zpravidla se jedná o plochy přestavby, které již v současné době 
na komunikace napojeny jsou. 

(k bodu D10 Změny č. 1 ÚP) 

Kategorie C je stanovena pro místní obslužné komunikace, které zajišťují vnější napojení území na 
dopravní síť města a doplňjí spojení sběrných komunikací. Kategorizace odpovídá normě ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací. Uspořádání základního komunikačního systému města, vedení 
navazujících obslužných a provozně smíšených komunikací a jejich rozdělení dle dopravně urbanistické 
funkce je patrné z grafické části dokumentace – výkres I.3 – Výkres koncepce dopravní infrastruktury. 
Rozdělení místních a navazujících účelových komunikací je provedeno dle jejich dopravně urbanistické 
funkce. 

(k bodu D11 Změny č. 1 ÚP) 

Kategorie D1 je stanovena pro zklidněné komunikace, které zajišťují vnitřní prostupnost území v 
obytných zónách včetně napojení jednotlivých staveb. Kategorizace odpovídá normě ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací. Uspořádání základního komunikačního systému města, vedení 
navazujících obslužných a provozně smíšených komunikací a jejich rozdělení dle dopravně urbanistické 
funkce je patrné z grafické části dokumentace – výkres I.3 – Výkres koncepce dopravní infrastruktury. 
Rozdělení místních a navazujících účelových komunikací je provedeno dle jejich dopravně urbanistické 
funkce. 

(k bodu D12 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 
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b) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

(k bodu D13 Změny č. 1 ÚP)  

Součástí ploch drážní dopravy je rovněž areál bývalého hospodářského a skladového zázemí ČD, a.s., 
pod lázeňským areálem Kyselka. Dlouhodobě je nevyužívaný a nabízí tak možnost přestavby na novou 
funkci. Změnou č. 1 ÚP je v souladu s požadavkem zadavatele a investora přestavby navržena 
realizace výrobního areálu společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, a.s. 

c) LETECKÁ DOPRAVA 

d) VODNÍ DOPRAVA 

e) DOPRAVA V KLIDU   

(k bodu D16 Změny č. 1 ÚP)  

V souladu s požadavkem schváleného zadání Změny č. 1 ÚP je přehodnocen způsob využití plochy 
Z34 navržený v ÚP, primárně z důvodu charakteru navazujícího území, zadruhé i s ohledem na polohu 
v aktivní zóně záplavového území. Území podél toku Bíliny má v jižní části města dosud přírodní 
charakter, bez sevření řeky do umělého betonového koryta, jako je tomu při průchodu centrem a 
severní průmyslovou zónou města. Tomu odpovídá i charakter území s významným podílem sportovně 
rekreačních ploch. Stávající sportoviště a veřejná zeleň by měla být optimálně doplněna další zelení tak, 
aby vznikl souvislý prostupný pás podél řeky a umožňoval další volnočasové aktivity obyvatel. Rozšíření 
plochy N12 do původní plochy Z34 je nezbytným krokem k dosažení tohoto cíle. 

(k bodu D17 Změny č. 1 ÚP)  

Vypuštění původně navržených ploch pro parkování a garážování vozidel souvisí s požadavkem 
zadavatele na přehodnocení lokalizace vymezených ploch, s ohledem na nové potřeby města. Na 
základě prověření a po konzultaci se zadavatelem byly pro tento účel vytipovány nové plochy a původní 
byly z důvodu neaktuálnosti vypuštěny. 

(k bodu D18 Změny č. 1 ÚP)  

Na základě požadavku zadavatele byly prověřeny vhodné lokality pro vybudování nových parkovacích 
domů. Bylo nutné vymezit plochy pro řešení dopravy v klidu pro 2 skupiny uživatelů: 

1) návštěvníci města, jejichž cílem je především historické centrum města (P44) 

2) obyvatelé města, zejména na vysokopodlažních panelových sídlištích (P14, P45, Z75) 

ad 1) Pro odstavování vozidel návštěvníků města jsou určeny 2 nové parkovací domy na hraně 
historického jádra, pro přijíždějicí ze severu na Pivovarském náměstí, pro přijíždějicící z jihu na křížení 
ulic 5.května - Opletalova - Pražská, v obou případech v blízkosti hlavní dopravní tepny města (silnice 
I/13) a zároveň v docházkové vzdálenosti do 400m od centra. Nabídka odstavení vozidla nejen sníží 
dopravní intenzity projíždějících vozidel okolo Mírového náměstí, ale zejména umožní redukovat 
kapacitu parkovacích stání na hlavním veřejném prostoru města, které namísto společenské funkce plní 
čistě funkci parkoviště. Poloha obou navržených parkovacích domů je výhodná i z důvodu 
majetkoprávních vztahů (pozemky ve vlastnictví města). Předpokladem je umístění 150 parkovacích 
stání v ploše P44, přesná kapacita bude prověřena podrobnější dokumentací. 

ad 2) Navržené parkovací domy jsou určeny pro potřeby odstavování vozidel na sídlišti Za Chlumem 
(sever P42, jih Z75), sídliště Pražské Předměstí (P45) a sídliště v okolí ulic Antonína Sovy / M. 
Švabinského (P14). Na rozdíl od původně uvažovaných parkovišť dle ÚP nabídnou parkovací domy 
výrazně vyšší kapacitu i komfort., tím může dojít k redukci odstavných míst na stávajících parkovištích a 
jejich využití pro rozšíření sídlištní zeleně. Hlavním kritériem při vymezení ploch pro nové parkovací 
domy byla poloha na okraji obytného celku tak, aby dopravní obsluha nenavyšovala dopravní zátěž a 
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nenarušovala pohodu bydlení místních obyvatel.  Dalším podstatným sledovaným aspektem byla 
přednostní lokalizace na pozemcích ve vlastnictví města.  

Předpokládaná kapacita navržených parkovacích domů je následující: 

P14 - 150 parkovacích míst 

P42 - 350 parkovacích míst 

Z75 - 450 parkovacích míst 

P45 - 150 - 200 parkovacích míst 

Jde nicméně pouze o orientační údaj, přesná kapacita bude prověřena podrobnější dokumentací. 

 (k bodu D19 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  

f) CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA 

(k bodu D20 Změny č. 1 ÚP)  

Součástí řešení cyklistické dopravy, navrženého Změnou č. 1 ÚP, je propojení stávajících úseků 
cyklotras a cyklostezek na území sousedních obcí. V návaznosti na nově vymezený koridor cyklostezky 
podél silnice III/25316 na území obce Světec okolo vlakové stanice Chotějovice (návrh ÚP Světec) je 
vymezena cyklostezka i ve správním území Bíliny, po komunikaci paralelní se silnicí I/13, dále po ul. 
Teplická kde se v místě Náměstí větví na úsek podél Teplické ul. až k Pivovarskému náměstí a na úsek 
podél Radovesické ulice. Úsek od Světce podél Teplické ul. je převzat z dokumentace pro stavební 
povolení „Rekonstrukce Teplické ulice v Bílině“ (AZ Consult, spol. s r.o., 2/2012) a „Bílina, Náměstí - 
křížení ulic Teplická a Radovesická (AZ Consult spol. s r.o., 3/2013). Nová cyklostezka bude v celém 
úseku součástí stávající pěší komunikace, bez nutnosti výstavby samostatného tělesa stezky, tedy bez 
dalších územních nároků. 

Zajištění návaznosti tras pro cyklistickou dopravu je nezbytné k tomu, aby byly funkční a využívané. 
Vytvoření adekvátních podmínek pro cyklistickou dopravu posílí její atraktivitu a může přispět ke 
zvýšení podílu této dopravy na území města a tím i sekundárně k ozdravění ovzduší s vysokou imisní 
zátěží (doprava, těžba a energetika, lehký průmysl). 

(k bodu D21 Změny č. 1 ÚP)  

Rekultivované území Radovesické výsypky představuje ideální prostor pro rozvoj cyklostezek. 
Dlouhodobě sledovaný cíl je již zčásti realizován, postupně je obnovována i základní silniční síť, 
přerušená dřívějšími těžebními aktivitami. Zásadní pro obnovu historických propojení byla v této části 
hnědouhelné pánve realizace silnice mezi Kostomlaty pod Milešovkou a Bílinou (zde navazuje ulicí 
Litoměřická). Součástí záměru, vymezeného již v ÚP Bílina, je i výstavba cyklostezky paralelní s touto 
silnicí, Změnou č. 1 ÚP vymezená jako plocha Z68. Podkladem pro vymezení přesné trasy byla 
dokumentac pro územní rozhodnutí „Cyklostezka Bílina - Kostomlaty“ (Báňské projekty Teplice, a.s., 
05/2011) a následná dokumentace pro stavební povolení „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“ 
(Báňské projekty Teplice, a.s., 12/2011). Na území Bíliny cyklostezka dále pokračuje po stávajících 
komunikacích jako cyklotrasa, až do centra města. 

(k bodu D22 Změny č. 1 ÚP)  

Vymezení nového úseku v Radovesické ulici reaguje na vymezení cyklostezky ve směru od obce 
Světec a dále do Teplické ulice. Oddělení samostatné větve cyklostezky na Náměstí směřuje 
k propojení této radiální cyklostezky s další radiální cyklostezkou od centra města - plocha Z68, od 
Litoměřické ulice přes Radovesickou výsypku směr Kostomlaty pod Milešovkou. Obě komunikace jsou 
dopravně propojeny přeložkou ulice Radovesická (plocha Z48), která je využita jak pro silniční, tak 
cyklistické propojení. Cyklisté si tak budou moci výrazně zkrátit trasu ve směru sever - východ, bez 
nutnosti projíždět centrem města. S realizací paralelní cyklostezky uvažuje i ÚS Teplické Předměstí 
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v Bílině (BRAK architects, 04/2017), která byla jedním ze základních podkladů pro zpracování Změny č. 
1 ÚP. 

(k bodu D23 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  

g) DOPRAVNÍ VYBAVENOST 

(k bodu D24 Změny č. 1 ÚP)  

Součástí úprav v oblasti dopravní infrastruktury, které byly převzaty z ÚS Teplické Předměstí (BRAK 
architects, 04/2017), bylo rovněž řešení dopravní vybavenosti, resp. Návrh přemístění stávající točny 
autobusů hromadné dopravy u křižovatky Litoměřická a Okružní do nové polohy východně směrem 
k zázemí sportovně rekreačního parku v ploše Z69. Důvodem je jednak předpoklad prodloužení linek 
hromadné dopravy, které vyvolá potřebu zřízení nové obousměrné zastávky, v druhé řadě i upřesnění 
uspořádání území územní studií, které v místě stávající točny předpokládá úpravy křižovatky a obytnou 
zástavbu v bezprostředně navazujícím území. Posun točny umožní efektivně využít řešené rozvojové 
území a zajistit jeho rovnoměrnou obsluhu.  

(k bodu D25 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  

G.4.2. Technická infrastruktura  

(k bodu D27 Změny č. 1 ÚP)  

Vymezení ploch a zařízení technické infrastruktury vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu 
zajišťuje nezbytný soulad textové a grafické části. 

V grafické dokumentaci jsou zobrazeny pouze hlavní trasy do větších navrhovaných lokalit a do lokalit, 
které nepřetíná stávající vedení. Přesné situování včetně výškového uložení, umístění jednotlivých 
přípojek apod. bude řešeno po přesné specifikaci a lokalizaci jednoltivých objektů zástavby a 
dopravního systému v území. 

a) ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 

(k bodu D28 Změny č. 1 ÚP) 

Změnou č. 1 ÚP jsou respektována stávající vedení plynu. Jako podklad pro informace o vedení plynu 
byly převzaty z ÚAP ORP Bílina 2016. Město Bílina je napojeno na vysokotlaký plynovod DN 500 Lovosice - 
Most a vysokotlaký plynovod DN 300 ve směru od Teplic. V souladu s §23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, bylo zajištěno napojení na sítě technické infrastruktury pro 
všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby, nově vymezené Změnou č. 1 ÚP. Napojení je 
navrženo následovně:  

a) V blízkosti plochy P47 se nachází regulační stanice Lázně Kyselka, kam je zaústěn VTL 
plynovod. V souladu se zpracovanou dokumentací pro stavební povolení „Rozšíření areálu 
výroby a skladování Bílinské kyselky“ (PRECISARCHITECTURE, 9/2018) je uvažováno s novou 
plynovou přípojkou do této RS, přičemž plyn bude v novém výrobním areálu využíván pro 
vytápění a technologie (ohřev). 

b) Způsob zásobování ploch Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B je stanoven dle 
ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017).  

Řešeným územím prochází vedení VTL plynovodu DN 300, z kterého je napojena VTL regulační 
stanice (kapacita 2000m3/hod.) v severní části území u křižovatky ulice Čsl. armády u bývalé 



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

119 
 

kotelny. Z regulační stanice je napojena severním směrem NTL plynovodní síť, která zásobuje 
zástavbu rodinnými domy a jižním směrem STL plynovodní síť, která zásobuje panelové sídliště. 
Řešené území je zásobeno odbočkou z STL sítě plynovodu. Rozvody plynovodu budou 
umístěny pod vozovkou v souběhu s kanalizačními a vodovodními řady. Rozvody plynovodu 
musí být umístěny tak, aby umožnily výsadbu stromořadí v uličním profilu. V řešeném území se 
nachází nefunkční VTL plynovod DN 500, plynárenské zařízení je odstaveno od provozované 
části VTL plynovodní sítě. V případě nutnosti budou části tohoto potrubí odstraněny. 

c) Způsob zásobování ploch Z20A, Z20B, Z20C, Z20D je stanoven dle ÚS Pod Chlumem (ing. arch. 
František Pospíšil, PhD., 3/2017). 

V rámci dvoucestného zásobování energiemi je navrženo zásobování ploch zemním plynem, 
který bude sloužit k vytápění, přípravě TUV a k vaření. Kapacita plynovodní sítě 
v bezprostředním okolí ploch je pro připojení navrhované zástavby dostačující. Majitelem a 
provozovatelem plynovodů je společnost RWE Distribuční služby, s.r.o.  

Výpočet potřeby plynu: 

-  Hodinová potřeba 1,5 m3/byt v RD; 

-  Celková hodinová potřeba, rozhodující pro posouzení kapacitní schopnosti plynovodní sítě činí 
min. 31,5 m3/hod; 

-  Roční potřeba zemního plynu činí cca 42 tis. m3/rok.  

Zásobování plynem je navrženo napojením na stávající středotlaký plynovod ve veřejné pozemní 
komunikaci, na pozemku parc. č. 1636/96 k.ú. Bílina, v ul. Sídliště Za Chlumem. Navrhovaný 
STL plynovod bude uložen v přidruženém dopravním prostoru.  

Využití ploch respektuje navrhovaný STL plynovod při jižní hraně řešeného území dle ÚP a 
v případě potřeby lze napojení na stávajíc STL plynovody řešit variantně s napojení na STL 
plynovod DN 100 v ul. Litoměřická. 

d)  

Zástavba v ploše P41 je napojitelná ze stávajícího STL plynovodu, který je veden po hraně 
plochy, ulicí Bílinská.  

Napojení plochy Z74 vzhledem k charakteru navrhovaného využití plochy není uvažováno.  

(k bodu D29 Změny č. 1 ÚP) 

Vzhledem k neznalosti konkrétního uspořádání zástavby ve vymezených plochách změn a jejich 
nárokům na kapacitu inženýrských sítí nelze Změnou č. 1 ÚP stanovit podrobnější řešení napojení. 
Specifikace polohy v koncepční rovině by byla kontraproduktivní a v případě odchylky reálné trasy by 
vedla s velkou pravděpodobností k nutnosti pořízení další změny ÚP. 

(k bodu D30 Změny č. 1 ÚP) 

Na severní straně Litoměřické ulice je umístěno stávající zařízení aktivní protikorozní ochrany VTL 
plynovodu, které malým proudem napájí plynovodní potrubí. Zařízení se sestává ze soustavy 
podzemních kabelů anodového uzemnění umístěných podél Litoměřické ulice, které jsou napojeny na 
plynovod. Další součástí je stanice katodové ochrany (SKAO) umístěná vedle stávající točny autobusů 
MHD, která je propojená s výše uvedenými kabely a je napojena na rozvod NN elektrické energie. 
V blízkosti SKAO je navržena drobná překládka přívodního napájecího kabelu z důvodu vytýčení 
pozemků.  

Jelikož je potenciální vliv interferenčních proudů od anodového uzemnění 100m všemi směry a tyto 
proudy mají negativní vliv na kovová zařízení uložená v zemi (železobetonové základy budov, kovové 
inženýrské sítě, uzemňovací soustavy, čerpadla ve studních atd.), je doporučeno v dalších projektových 
fázích provést v místě stavby korozní průzkum a výsledky korozního průzkumu zohlednit v projektové 
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dokumentaci výše uvedeného stavebního zájmu včetně navržených opatření. Variantním řešením je 
přemístění zařízení aktivní protikorozní ochrany VTL plynovodu východním směrem mimo vliv na 
navrženou zástavbu. Jako vhodné místo se nabízí nezastavěné pole jižně od Litoměřické ulice a 
východně od plynovodu VTL v části na veřejných pozemcích. Nová stanice SKAO by se přemístila do 
prostoru u parkoviště a zázemí pro sportovně rekreační park. 

Návrh přemístění antikorozní ochrany VTL plynovodu je převzat z ÚS Teplické Předměstí v Bílině 
(BRAK architects, 4/2017). 

(k bodu D31 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

b) ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

(k bodu D32 Změny č. 1 ÚP) 

Změnou č. 1 ÚP jsou respektována stávající vedení CZT. Jako podklad pro informace o vedení byly 
převzaty z ÚAP ORP Bílina 2016.  Největším tepelným centrálním zdrojem v řešeném území je 
elektrárna Ledvice, která dodává odpadní teplo do parních a horkovodních sítí. Rozvody CZT se 
nachází zejména v oblastech hustě obydlených panelových sídlišť a ve vnitřní části města. Pro napojení 
na CZT jsou vhodné pouze plochy v dosahu tohoto vedení. 

V rozvojových územích řešených v rámci ÚS Pod Chlumem a ÚS Teplické Předměstí v Bílině není 
zásobování teplem prostřednictvím sítí CZT navrženo. U ostatních ploch vzhledem k charakteru jejich 
navrhovaného využití a ekonomickým aspektům případných nutných přípojek není o napojení na CZT 
rovněž uvažováno. 

Jako podklad pro informace o teplovodním vedení byly převzaty z ÚAP ORP Bílina 2016. 

(k bodu D33 Změny č. 1 ÚP) 

Vzhledem k neznalosti konkrétního uspořádání zástavby ve vymezených plochách změn a jejich 
nárokům na kapacitu inženýrských sítí nelze Změnou č. 1 ÚP stanovit podrobnější řešení napojení. 
Specifikace polohy v koncepční rovině by byla kontraproduktivní a v případě odchylky reálné trasy by 
vedla s velkou pravděpodobností k nutnosti pořízení další změny ÚP. 

(k bodu D34 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

c) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

(k bodu D35 Změny č. 1 ÚP) 

Plocha Z02 byla již z převážné části zastavěna, včetně zajištění napojení na elektrickou energii. 
Trafostanice navržená v ÚP Bílina nebyla realizována. 

(k bodu D36 Změny č. 1 ÚP) 

Změnou č. 1 ÚP jsou respektována stávající vedení elektrické energie. Jako podklad pro informace o 
vedení byly převzaty z ÚAP ORP Bílina 2016.  V souladu s §23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, bylo zajištěno napojení na sítě technické infrastruktury pro všechny 
zastavitelné plochy a plochy přestavby, nově vymezené Změnou č. 1 ÚP. Napojení je navrženo 
následovně:  

a) V blízkosti plochy P47 se nachází VN vedení do lázeňského areálu Kyselka. V souladu se 
zpracovanou dokumentací pro stavební povolení „Rozšíření areálu výroby a skladování Bílinské 
kyselky“ (PRECISARCHITECTURE, 9/2018) je uvažováno s novou VN přípojkou do tohoto 
vedení, pod ul. Kyselská. 
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b) Způsob zásobování ploch Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B je stanoven 
dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017). 

Rozvojovým územím prochází nadzemní vedení VVN, které ovšem není určeno pro přímou 
obsluhu území. Pro napojení řešeného území jsou určeny dvě trafostanice VN, jedna u 
křižovatky ulice Čsl. armády u bývalé kotelny a druhá u Litoměřické ulice u obchodního domu. 
V řešeném území je navržena jedna nová trafostanice 400 kVA v Litoměřické ulici propojená 
kabelovými rozvody VN se stávajícími trafostanicemi. Z těchto trafostanic jsou vedeny podzemní 
kabelové rozvody NN 0,4 kV k jednotlivým odběrným místům. V případě nutnosti je možno 
umístiti druhou trafostanici na jižní konec plochy Z13A. Rozvody elektrické energie musí být 
umístěny tak, aby umožnily výsadbu stromořadí v uličním profilu. 

c) Způsob zásobování ploch Z20A, Z20B, Z20C, Z20D je stanoven dle ÚS Pod Chlumem (ing. arch. 
František Pospíšil, PhD., 3/2017). 

Kapacita elektrorozvodné sítě v bezprostředním okolí ploch je pro připojení navrhované zástavby 
dostačující. Majitelem a provozovatelem elektrorozvodů je společnost ČEZ Distribuce a.s. 
Řešené území se nachází v dosahu trafostanice č. 56, 2 x 630 kVA. V případě potřeby je 
možná výstavba nové distribuční trafostanice na pozemku parc. č. 1636/1 k.ú. Bílina. 

Bilance nárůstu potřeby elektrické energie: 

- počet RD 21, instalovaný příkon v RD na 1 byt/11 kW, součinitel soudobosti β=0,28. 

Výpočtem vychází nárůst soudobého příkonu o 0,06 MW.  

V území jsou navrženy nové podzemní kabelové rozvody NN s napojení na navrhovanou 
distribuční trafostanici, která bude zásobena prostřednictví kabelového vedení VN napojeného 
v ul. Litoměřická, na pozemku parc. č. 1056/1 k.ú. Bílina. 

Souběžně nebo ve sdružené trase s rozvodem NN mohou být vedeny i telekomunikační rozvody. 

V řešeném území bude vybudováno veřejné osvětlení, napájené ze stávající sítě, která je 
provozována Městskými technickými službami Bílina. Nárůst příkonu pro veřejné osvětlení je 
s ohledem na celkový nárůst elektrického příkonu zanedbatelný. 

d)  

Plocha P41 se nachází ve vnitřní části města, nejbližší dostupné VN vedení je trasováno ulicí 
5. května. Současný komerčně - výrobní areál je na toto vedení připojen NN přípojkou, do 
budoucna se způsob napojení měnit nebude. 

Plocha Z74 se nachází vně zástavby města, za koridorem navrženého obchvatu, mimo dosah 
stávajících inženýrských sítí. V blízkosti (lokalita Teplické Předměstí) je trasováno VVN a VN 
vedení se dvěma trafostanicemi VN (ul. Čsl. armády, ul. Litoměřická). V souvislosti 
s uvažovanou obytnou zástavbou je v tomto území navržena nová trafostanice na křížení ul. Čsl. 
armády a ul. Litoměřická, do které může sběrný dvůr rovněž napojen.  

(k bodu D37 Změny č. 1 ÚP) 

Vzhledem k neznalosti konkrétního uspořádání zástavby ve vymezených plochách změn a jejich 
nárokům na kapacitu inženýrských sítí nelze Změnou č. 1 ÚP stanovit podrobnější řešení napojení. 
Specifikace polohy v koncepční rovině by byla kontraproduktivní a v případě odchylky reálné trasy by 
vedla s velkou pravděpodobností k nutnosti pořízení další změny ÚP. Konkrétní požadavky na zajištění 
příkonu budou projednány s dodavatelem energie a provozovatelem energetických zařízení. 

(k bodu D38 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

d) TELEKOMUNIKACE, SPOJE 
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(k bodům D39 - D40 Změny č. 1 ÚP) 

Změnou č. 1 ÚP jsou respektována stávající vedení elektronických komunikací. Jako podklad pro 
informace o vedení komunikačních tras byly převzaty z ÚAP ORP Bílina 2016. Celé správní území má 
jednotnou komunikační síť, Doly Bílina mají samostatnou telekomunikační síť. Stávající komunikační síť 
umožňuje budoucí připojení optickým kabelem, konkrétní trasování bude řešeno až v dalších stupních 
projektové dokumentace na základě konzultace s provozovatelem sítě. Přednostně budou kabely 
umisťovány v přidružených prostorech veřejných komunikací. 

Vzhledem k neznalosti konkrétního uspořádání zástavby ve vymezených plochách změn nelze Změnou 
č. 1 ÚP stanovit podrobnější řešení napojení. Specifikace polohy v koncepční rovině a měřítku ÚP by 
byla kontraproduktivní a v případě odchylky reálné trasy by vedla s velkou pravděpodobností k nutnosti 
pořízení další změny ÚP.  

(k bodu D41 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost aktualizace dle skutečného stavu a tím zajištění platného znění ÚP Bílina 
po vydání Změny č. 1 ÚP. 

e) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

(k bodu D42 Změny č. 1 ÚP) 

Záměr v ploše Z02 byl již z převážné části realizován, včetně napojení na vodovodní síť. 

(k bodu D43 Změny č. 1 ÚP) 

Město je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu OP-M-TP.007. Zdrojem vody je přívodní řad 
DN 600 vodárenské soustavy Přísečnice, který zásobuje vodou vodojemy na vrchu Chlum a Pražská.  

V souladu s §23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, bylo zajištěno 
napojení na sítě technické infrastruktury pro všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby, nově 
vymezené Změnou č. 1 ÚP. Jako podklad pro informace o vedení vodovodních řadů byly převzaty 
z ÚAP ORP Bílina 2016. Napojení je navrženo následovně:  

a) V blízkosti plochy P47 se nachází vodovodní řad do lázeňského areálu Kyselka. V souladu se 
zpracovanou dokumentací pro stavební povolení „Rozšíření areálu výroby a skladování Bílinské 
kyselky“ (PRECISARCHITECTURE, 9/2018) je uvažováno s novou přípojkou do tohoto řadu, 
pod ul. Kyselská. Tato DSP navrhuje rovněž novou přípojku minerální Bílinské kyselky ze 
stávající čerpací místnosti umístěné v nedalekém lázeňském parku. 

b) Způsob zásobování ploch Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B je stanoven 
dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017). 

Řešené území je napojeno na vodojemy VDJ Bílina – Chlum starý – 2 x 1000 m3 (279,65 / 
284,55 m n. m.) a VDJ Bílina – Chlum nový 1 x 1000 m3 (279,65 / 284,55 m n. m.). Řešené 
území lze napojit ve dvou místech – v Litoměřické ulici na vodovodní řad LT 150 a v severní 
části v ulici Sídliště Za Chlumem na vodovodní řad LT 125. Nové vodovodní řady jsou 
navrhovány v ose nových komunikací v souběhu se splaškovou kanalizací a jsou propojeny do 
jednoho okruhu. 

c) Způsob zásobování ploch Z20A, Z20B, Z20C, Z20D je stanoven dle ÚS Pod Chlumem (ing. arch. 
František Pospíšil, PhD., 3/2017). 

Kapacita vodovodní sítě v bezprostředním okolí ploch je pro připojení navrhované zástavby 
dostačující. Majitelem vodovodních inženýrských sítí je společnost SVS a.s., provozovatelem 
spol. SčVK, a.s. Řešené území se nachází v tlakovém pásmu VDJ Chlum 3000 m3 
(279,65/284,55 m n. m.) a nejbližším zařízením SVS a.s. je vodovodní řad DN 200. 

Bilance potřeby pitné vody (hodnoty pro výpočet podle vyhlášky MZ č. 120/2011 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu): 
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- počet obyvatel při obsazenosti 2,4 obyv./byt v RD tj. cca 50 obyvatel, specifická potřeba 100 
l/obyvatele a den; 

- koeficient denní nerovnoměrnosti 1,4; 

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,8. 

Výpočtem vychází: 

- denní potřeba pitné vody 5,04 m3/den; 

- maximální hodinová potřeba 0,47 m3/hod; 

- okamžitá potřeba 0,13 l/s. 

Řešené území bude zásobováno z místního vodovodního řadu DN LT 200 napojením v nově 
navrhované místní obslužné komunikaci kategorie D, na pozemku parc. č. 1636/1 k.ú. Bílina. 
Možností je napojení řešené lokality na vodovodní řad DN LT 100 v ulici Sídliště Za Chlumem. 
Zdrojem požární vody budou hydranty, jejichž umístění bude předmětem územního řízení. 

d)   

Plocha P41 se nachází ve vnitřní části města, v dostupnosti několika vodovodních řadů, nejbližší 
rozvod je trasován ulicí Bílinská. Současný komerčně - výrobní areál je na toto vedení připojen, 
do budoucna se nepředpokládá změna způsobu napojení. 

Plochou Z74 prochází stávající vodovodní řad, který dříve zásoboval objekty související s těžbou 
a následnou rekultivací území Radovesické výsypky. Tyto objekty již nejsou využívány, již 
v podstatě došlo k jejich úplné demolici, funkčnost a využitelnost vodovodního řadu je nutno 
prověřit, případně lze plochu napojit na nové vodovodní rozvody v rozvojovém území Teplické 
Předměstí. 

(k bodu D44 Změny č. 1 ÚP) 

Vzhledem k neznalosti konkrétního uspořádání zástavby ve vymezených plochách změn a jejich 
nárokům na kapacitu inženýrských sítí nelze Změnou č. 1 ÚP stanovit podrobnější řešení napojení. 
Specifikace polohy v koncepční rovině by byla kontraproduktivní a v případě odchylky reálné trasy by 
vedla s velkou pravděpodobností k nutnosti pořízení další změny ÚP.  

(k bodu D45 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

f) KANALIZACE 

(k bodu D46 Změny č. 1 ÚP) 

Záměr v ploše Z02 byl již z převážné části realizován, včetně napojení na kanalizační síť.  

(k bodu D47 Změny č. 1 ÚP) 

V souladu s §23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, bylo zajištěno 
napojení na sítě technické infrastruktury pro všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby, nově 
vymezené Změnou č. 1 ÚP, včetně napojení do ČOV Bílina. Jako podklad pro informace o vedení 
kanalizačních stok byly převzaty z ÚAP ORP Bílina 2016. Napojení je navrženo následovně:  

a) V blízkosti plochy P47 se nachází kanalizační řad do lázeňského areálu Kyselka. V souladu se 
zpracovanou dokumentací pro stavební povolení „Rozšíření areálu výroby a skladování Bílinské 
kyselky“ (PRECISARCHITECTURE, 9/2018) je uvažováno s novou přípojkou do tohoto řadu, 
pod ul. Kyselská. Vzhledem k místním poměrům je kanalizace řešena jako tlaková. Přípojka 
bude napojena na stávající kanalizační stoku ve vzdálenosti cca 150 m od objektu. Splaškové 
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vody budou svedeny do ČOV a následně do čerpací šachty ze které je voda tlačena do hlavní 
stoky kanalizace před hlavním objektem Bílinské kyselky. 

V souladu s DSP budou veškeré srážkové vody ze střech a zpevněných ploch svedeny 
areálovou dešťovou kanalizací do nově navrhovaného vsaku. V rámci realizace komunikace 
budou vybudovány zasakovací šachty. 

b) Způsob odkanalizování ploch Z13A, Z13B, Z13C, Z13D, Z16, Z17A, Z17B, Z19A, Z19B je 
stanoven dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017). 

Odkanalizování území je navrženo dvěma větvemi jednotné kanalizace připojené na centrální 
čistírnu odpadních vod v severní části Bíliny. Jedna větev kanalizační sítě vede severním 
směrem ulicí Čsl. armády a druhá větev západním směrem Litoměřickou ulicí. Vzhledem 
k terénním poměrům lze jižní část řešeného území napojit na stávající větev DN 300 podél 
Litoměřické ulice a zbývající severní část území na větev DN 600 v ulici Čsl. armády. Nové 
kanalizační řady budou realizovány v ose nových komunikací v souběhu s veřejným vodovodem. 
V jižní části ul. Sídliště Za Chlumem lze přípojky napojit přímo do stávající kanalizace. 
Odkanalizování budovy zázemí sportovně rekreačního parku je nutné řešit přípojkou 
s přečerpáním nebo vedením přípojky přes plochu Z13C.  

Vzhledem k neexistenci samostatné dešťové kanalizace bude dešťová voda přednostně 
vsakována přímo v území. K tomu budou určeny travnaté pásy podél komunikací. Případná 
nevsáknutá voda bude povrchově odtékat přirozeným spádem směrem k rozsáhlejším travnatým 
plochám nebo k vodoteči v údolí. V souladu s ÚS se předpokládá výstavba 3 vodních ploch 
(případně poldrů) na vodoteči v ploše N03, které budou zajišťovat odvod dešťové vody z celé 
rozvojové lokality. Dešťové vody z parcel budou likvidovány na jednotlivých pozemcích vsakem 
nebo druhotným využitím. 

c) Způsob napojení ploch Z20A, Z20B, Z20C, Z20D je stanoven dle ÚS Pod Chlumem (ing. arch. 
František Pospíšil, PhD., 3/2017). 

Kapacita kanalizačních stok v bezprostředním okolí ploch je pro připojení navrhované zástavby 
dostačující. Majitelem kanalizace je společnost SVS a.s., provozovatelem spol. SčVK, a.s.   

Pro stanovení množství splaškových vod bude rozhodující množství splaškových vod 
z rodinných domů. Zde platí, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované 
množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody.  

Výpočtem vychází: 

- denní maximální množství odpadních vod 5,28 m3/den. 

Splaškové vody z navrhovaných rodinných domů budou odvedeny veřejnou splaškovou 
kanalizací do stávající kanalizační stoky DN BE 500 v ul. Litoměřická, na pozemku parc. č. 
1056/1 k.ú. Bílina. 

Odvádění dešťových (srážkových) vod bude řešeno odděleně od splaškových vod. Pro 
minimalizaci množství srážkových vod budou pěší komunikace a přidružené dopravní prostory 
provedeny s polopropustným povrchem.  

Veškeré srážkové vody se spadem na soukromé pozemky a přidružené dopravní prostory musí 
být likvidovány v místě spadu buď akumulačními nádržemi, nebo retencí v podobě zasakovacích 
jímek, zářezů, trativodů apod.  

Srážková voda se spadem v hlavních dopravních prostorech pozemních komunikací musí být 
odvedena do přidružených dopravních prostor co nejblíže místu spadu vytvořením vhodného 
spádu nebo pomocí povrchových žlabů se sklonem k nejbližším retenčním plochám. Do 
splaškové kanalizace je absolutně zakázáno vypouštět jakékoliv odpadní srážkové vody. 

d) Plochou P41 prochází stávající jednotná kanalizační stoka, do které je napojen současný 
komerčně - výrobní areál. Do budoucna se nepředpokládá změna způsobu odkanalizování. 
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Plochou Z74 prochází stávající kanalizační stoka, která dříve napojovala objekty související 
s těžbou a následnou rekultivací území Radovesické výsypky. Tyto objekty již nejsou využívány, 
již v podstatě došlo k jejich úplné demolici, funkčnost a využitelnost kanalizační stoky je nutno 
prověřit, případně lze plochu napojit na novou kanalizační síť v rozvojovém území Teplické 
Předměstí. 

(k bodu D48 Změny č. 1 ÚP) 

Vzhledem k neznalosti konkrétního uspořádání zástavby ve vymezených plochách změn a jejich 
nárokům na kapacitu inženýrských sítí nelze Změnou č. 1 ÚP stanovit podrobnější řešení napojení. 
Specifikace polohy v koncepční rovině by byla kontraproduktivní a v případě odchylky reálné trasy by 
vedla s velkou pravděpodobností k nutnosti pořízení další změny ÚP.  

(k bodu D49 Změny č. 1 ÚP) 

Požadavek je stanoven z důvodu snížení nároků na kapacitu jednotné kanalizační sítě a zároveň 
snížení rizika povodní. V maximální možné míře je třeba zajistit povrchovou retenci vod, případně svod 
dešťových vod do místních recipientů a vodotečí, přičemž je žádoucí respektovat zásady zpoždění 
povrchového odtoku. Podmínka pro plochu P14 byla stanovena na základě požadavku Povodí Ohře, 
s.p., v rámci námitky uplatněné k Návrhu Změny č. 1 ÚP Bílina. 

(k bodu D50 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

g) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

(k bodu D51 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem vypuštění ploch pro nový sběrný dvůr vymezených v ÚP Bílina jsou legislativní požadavky a 
nevyhovující poloha v blízkosti obytné zástavby. Stávající sběrný dvůr v areálu Městských technických 
služeb Bílina na Teplickém Předměstí ani původně vymezené plochy P07 a Z05 na Mosteckém 
Předměstí nesplňují podmínky pro umístění třídičky odpadů, kterou bude muset město do budoucna 
provozovat. Umístění třídičky odpadů v blízkosti obytné zástavby je z hlediska hygienických limitů 
(zejména hluk) značně problematické. 

(k bodu D52 Změny č. 1 ÚP) 

Plocha pro nový sběrný dvůr byla vymezena na základě požadavku zadavatele, na základě 
následujících kritérií:  

 umístění po směru větru od obytné zástavby 

 vazba na dopravní napojení (pro nákladní automobily) 

 vyloučení hygienické zátěže (hluk) na obytnou zástavbu 

 plocha pozemku nad 0,5ha s možností výhledového rozšíření areálu 

Zvolená poloha vně zastavěného území města, na hraně Radovesické výsypky těsně za koridorem 
navrhovaného obchvatu je z hlediska těchto kritérií optimální. Izolovaná poloha a možnost dopravní 
obsluhy po ul. Radovesická zajistí minimalizaci zátěže obytných částí města. 

(k bodu D53 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

G.4.3. Občanská vybavenost 

(k bodu D54 Změny č. 1 ÚP)  
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Vymezení ploch a zařízení občanského vybavení vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný 
soulad textové a grafické části. 

a) VEŘEJNÁ SPRÁVA 

b) KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ 

(k bodu D58 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění souladu s terminologií dle platných právních předpisů, tedy 
přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  

c) KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 

(k bodu D60 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu D58 

d) UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 

(k bodu D62 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu D58  

e) ŠKOLSTVÍ 

(k bodu D63 Změny č. 1 ÚP) 

Úprava rozsahu stabilizované plochy občanského vybavení sleduje účelnost a celistvost plochy, 
dotčené pozemky tvoří předprostor areálu mateřských škol. 

(k bodu D64 Změny č. 1 ÚP) 

Změna reaguje na skutečný stav využití pozemků. Mateřská škola v ul. Palackého 14 již neplní svoji 
původní funkci, v současné době je ve vlastnictví soukromého subjektu, který budovu včetně 
souvisejícího pozemku využivá pro účely bydlení.  

(k bodu D66 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu D58  

f) TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

(k bodu D67 Změny č. 1 ÚP) 

Zpřesnění rozsahu plochy Z16 je převzato z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), 
která v souladu s požadavkem ÚP Bílina prověřila uspořádání celého rozvojového území v lokalitě 
Teplické Předměstí. 

V ploše Z16 je (spolu s navazující plochou N03) navržen sportovně rekreační park, tzv. Velký park. 
V jeho jižní části (Z16) je navržena sportovní zóna, kde jsou umístěny venkovní plochy např. pro bikros, 
skate park, dopravní hřiště apod. Konkrétní využití a velikost těchto ploch může být měněna na základě 
aktuální nabídky a poptávky (např. lanové centrum). Ve sportovní části podél Litoměřické ulice je 
umístěno parkoviště a budova zázemí pro celý areál. Parkoviště může sloužit nejen pro návštěvníky 
areálu, ale i pro lidi, kteří vyráží mimo město pěšky nebo na kole. Architektonické řešení parkoviště by 
mělo být řešeno způsobem zapadajícím do přírody, členěné stromy, propustný povrch (štěrk) apod. 
V ploše nejsou navrhovány větší sportovní stavby celoměstského významu.  



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

127 
 

(k bodu D69 Změny č. 1 ÚP) 

a) Změnou č. 1 ÚP je stabilizováno veřejné dopravní hřiště, jehož realizace (obnova) v současné 
době probíhá, s předpokladem otevření v září 2019. Hřiště bude určeno přednostně pro dopravní 
výuku dětí z mateřských a základních škol, nejen z Bíliny, ale i okolních obcí, s možností využití 
veřejností v době mimo výuku a o víkendu. Využití navazuje na historické dopravní hřiště, které 
bylo v této ploše v minulosti provozováno několik desetiletí, než bylo nahrazeno po roce 1989 
sběrnou. Součástí hřiště je i parkoviště a nezbytné zázemí pro návštěvníky. 

b) Změnou č. 1 ÚP je formálně upraven rozsah plochy, který využívá Myslivecký spolek Bořeň. 
Úprava reaguje na změnu majetkoprávních vztahů a současný způsob využití objektů, které se 
zde nachází a které jsou součástí zařízení MS Bořeň. 

(k bodu D71 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu D58  

g) ZDRAVOTNICTVÍ 

(k bodu D73 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu D58  

h) SOCIÁLNÍ PÉČE 

(k bodu D74 Změny č. 1 ÚP) 

Úprava rozsahu stabilizované plochy občanského vybavení sleduje účelnost a celistvost plochy, 
dotčené pozemky jsou součástí areálu sociálních služeb (DPS a Dům dětí). 

(k bodu D76 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu D58  

i) LÁZEŇSTVÍ 

(k bodu D77 Změny č. 1 ÚP) 

Úprava rozsahu stabilizované plochy občanského vybavení sleduje účelnost a celistvost plochy, 
dotčené pozemky jsou součástí lázeňského parku. 

j) HŘBITOVY 

(k bodu D79 Změny č. 1 ÚP) 

Návrh rozšíření hřbitova vyplývá z požadavku zadavatele a Technických služeb města Bílina, důvodem 
je nedostatečná kapacita stávajícího hřbitova vzhledem k současnému demografickému vývoji. Rozvoj 
do plochy P08 (areál bývalého zahradnictví) byl schválen rozhodnutím Rady města Bílina na zasedání 
dne 5.2.2019. Poloha je výhodná vzhledem k možnosti rozvoje stávajícího areálu bez zakládání zcela 
nové plochy hřbitova s novým ochranným pásmem a možným omezením využití navazujícího území. 
Morfologie terénu bude nicméně vyžadovat výrazné terénní úpravy. 

(k bodu D81 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

k) VĚZEŇSTVÍ 

(k bodu D82 Změny č. 1 ÚP) 
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Plocha P02 byla v ÚP Bílina vymezená pro smíšené výrobní aktivity, s podmíněně přípustným 
umístěním věznice. Změnou č. 1 ÚP je plocha P02 vymezena jako stabilizovaná, vzhledem k lokalizaci 
výrobních a skladovacích činností, s výstavbou věznice již nadále není uvažováno.  

(k bodu D83 Změny č. 1 ÚP) 

Bod je vypuštěn v návaznosti na vypuštění možnosti umístění věznice v ploše P08. Obsahově následně 
kapitola postrádá opodstatnění. 

l) OBRANA STÁTU 

(k bodu D85 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu D58 

G.4.4. Veřejná prostranství 

k bodu D87 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem je realizace záměrů vymezených v ÚP Bílina. 

(k bodu D88 Změny č. 1 ÚP)  

Vymezení plochy Z60 je převzato z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), která 
v souladu s požadavkem ÚP podrobně prověřila a navrhla uspořádání zástavby včetně dopravní 
obsluhy celého rozvojového území Teplické Předměstí. Komunikace je určena pro obsluhu obytné 
zástavby v plochách Z17A, Z17B, Z19A a Z19B. 

(k bodu D89 Změny č. 1 ÚP)  

Nové plochy veřejných prostranství jsou vymezeny zejména s cílem zajištění přístupu do zastavitelných 
ploch a zajištění obsluhy území, případně ke zlepšení prostupnosti území. 

Plochy Z71 a Z73 jsou vymezeny v souladu s ÚS Pod Chlumem (ing. arch. František Pospíšil, PhD., 
3/2017). Plocha Z71 je určena pro dopravní napojení celé rozvojové lokality (plochy Z20A, Z20B, Z20C, 
Z20D), namísto stávajícího zaústění lokality do křižovatky ul. Litoměřická, Zadní, Čapkova a Chlumská, 
které je nevyhovující z hlediska šířkového i výškového uspořádání a bezpečnosti. Toto zaústění je 
dopravní závadou nejen z důvodů, že pětiramenná průsečná křižovatka je půdorysně nevýhodná, ale i 
proto, že sklon výše zmíněné komunikace je při vstupu do řešené lokality prudký, že zejména v případě 
náledí v  zimních měsících bude při výjezdu zdrojem rizikových situací. 

Plocha Z73 je vymezena pro jednosměrné obratiště (obslužná komunikace pro RD v plochách Z20A, 
Z20B, Z20C a Z20D je uvažována jako jednosměrná) a pro odstavná stání pro parkování návštěv 
rezidentů i uživatelů přilehlých zahrádek.  

Součástí obou silničních komunikací budou i komunikace pro pěší. 

Plocha P40 je vymezena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Zajišťuje 
veřejný přístup do stávajícího sběrného dvora města ve východní části areálu bývalých vojenských 
kasáren v Bílině z ul. Radovesická přes pozemky p.p.č. 1681/2, 1681/43, 1681/44, k.ú. Bílina (pozemky 
soukromého výrobního areálu). Vymezení komunikace je převzato z dokumentace DÚR + DSP 
„Skladové haly Bílina“ (Báňské projekty Teplice, s.r.o., 1/2018). 

(k bodu D91 Změny č. 1 ÚP)  

a) Úprava reaguje na vymezení ploch P26, P29, P37 jako stabilizovaných ploch a na nové 
vymezení ploch Z71, Z73 a P40. 

b-c) Důvodem úpravy je nutnost zajištění souladu s terminologií a požadavky dle platných právních 
předpisů, tedy přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
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územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 
znění. 

(k bodu D92 Změny č. 1 ÚP)  

Vymezení ploch veřejných prostranství vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný 
soulad textové a grafické části. 

G.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreace, dobývání nerostů, aj. 

(k bodu E01 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy je nutnost zajištění souladu s obsahovými požadavky ÚP dle platných právních 
předpisů, tedy přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 

G.5.1. Koncepce uspořádání krajiny  

(k bodu E03 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy je nutnost zajištění souladu s terminologií dle platných právních předpisů, tedy 
přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 

G.5.2. Vymezení ploch v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

(k bodu E04 Změny č. 1 ÚP)  

Plocha N06 je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), pro krajinnou 
zeleň, která vytvoří přechod nové zástavby do přírodního zázemí okolo Bezovky a Pohádkového lesa. 
V ploše je uvažováno s propojením novými pěšími cestami. ÚS byla pořízena v souladu s požadavkem 
ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě. Plocha bude mít charakter lesoparku 
s pobytovými loukami.  

Plocha N57 je vymezena s ohledem na připravované stanovení dobývacího prostoru Braňany, na 
rozhraní správních území obcí Bílina a Braňany. DP je již začleněn do návrhu Změny č. 1 ÚP Braňany 
(17.8.2020 proběhlo veřejné projednání), v zájmu koordinace s ÚPD sousedních obcí na něho 
vymezená plocha navazuje. Záměr umožní využití zbývajících zásob, v rámci území, které bylo po 
posunu závazné linie těžby (usnesení Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015) uvolněna pro další postup 
těžebních aktivit. 

(k bodu E05 Změny č. 1 ÚP) 

a) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, jedná se o plochu výroby 
související s těžebními aktivitami.  

b) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a s ohledem na uvažovanou 
výstavbu cyklostezku ve stopě stávající komunikace. Vymezení územní rezervy sleduje 
výhledový stav využití území po realizaci obchvatu města (přeložka silnice I/13). 

c) Změna je provedena s ohledem na realizaci navrženého odvodňovacího kanálu, za účelem 
sjednocení způsobu využití území výrobního areálu až k hranici kanálu a zajištění účelného 
využívání území. 
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d) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a s ohledem na uvažovanou 
výstavbu cyklostezku ve stopě stávající komunikace. Vymezení územní rezervy sleduje 
výhledový stav využití území po realizaci obchvatu města (přeložka silnice I/13). 

e) Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území, pozemek je součástí obytné 
zástavby na přilehlých pozemcích.  

f) Změna je provedena s ohledem na aktualizaci rozsahu navrženého suchého polderu v Žižkově 
údolí v ploše N43, na základě Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Suchá 
nádrž Syčivka“ (Sweco Hydroprojekt, a.s., 04/2017). V návaznosti na úpravu (redukci) rozsahu 
plochy N43 byly některé pozemky vymezeny jako stabilizované plochy dle skutečného způsobu 
využití.  

(k bodu E06 Změny č. 1 ÚP) 

a) Změna je provedena v souladu s aktualizovaným Plánem rekultivace území dotčeného těžbou 
Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018) a v návaznosti na změnu závazné linie těžby 
(stanovení nové hranice územně ekologických limitů těžby na Lomu Bílina) dle usnesení Vlády 
ČR č. 827 ze dne 19.10.2015.  

b) b.1. Změna je provedena v souladu s aktualizovaným Plánem rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018).  

b.2. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území a v souladu 
s aktualizovaným Plánem rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 
s.r.o., 12/2018).  

b.3. Změna je provedena v souladu se skutečným stavem využití území (navržené vodní kanály 
již byly realizovány) a v souladu s aktualizovaným Plánem rekultivace území dotčeného těžbou 
Dolů Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). 
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Způsob řešení rekultivace lomu Bílina dle ÚP Bílina  
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Způsob řešení rekultivace lomu Bílina dle Změny č. 1 ÚP Bílina 
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Způsob řešení rekultivace území Radovesické výsypky dle ÚP Bílina  Způsob řešení rekultivace území Radovesické výsypky dle Změny č. 1 ÚP Bílina 
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(k bodu E07 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení ploch v krajině vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný soulad 
textové a grafické části. 

(k bodu E08 Změny č. 1 ÚP) 

a) viz odůvodnění bodu (E01) 

b) b.1 Vymezení nového způsobu využití ploch změn v krajině vyplývá z nutnosti vytvořit podmínky 
pro realizaci těžebních aktivit. Ostatní plochy s rozdílným způsobem využití to neumožňují. 

b.2 Přečíslování reaguje na vložení nové odrážky. 

c) c.1. viz odůvodnění bodu (E01) 

c.2. viz odůvodnění bodu (E04) 

c.3. Plochy N34, N35, N36, N37 jsou vypuštěny s ohledem na záměr vybudování cyklostezky ve 
stopě stávající komunikace, v návaznosti na cyklostezku na území Světce dle předaného 
podkladu (ČEZ) s navazujícím úsekem v ul. Teplická dle zpracované DSP Rekonstrukce 
Teplické ulice v Bílině (AZ Consult, spol. s r.o., 2/2012). Plochy N38, N39, N40, N41, N42 jsou 
vypuštěny z důvodu realizace vymezeného záměru. 

c.4. Výměra plochy N13 se mění z důvodu redukce plochy o část, v níž byla realizována obytná 
zástavba. Výměra plochy N43 se mění z důvodu aktualizace rozsahu navrženého suchého 
poldru dle DÚR – Suchá nádrž Syčivka (04/2017). 

c.5. Změna celkové výměry reaguje na změny ve vymezení ploch (vypuštění ploch, nové plochy, 
změny výměr ploch).  

d) viz odůvodnění bodu (E01) 

a)  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

(k bodu E09 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu (E01) 

b) PLOCHY LESNÍ 

(k bodu E10 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu (E01) 

c)  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

(k bodu E11 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu (E01) 

d) PLOCHY PŘÍRODNÍ  

(k bodu E12 Změny č. 1 ÚP) 

viz odůvodnění bodu (E01) 

(k bodu E13 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 
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e)  OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ KRAJINY 

(k bodu E14 Změny č. 1 ÚP) 

Změna je provedena z důvodu aktualizace Plánu rekultivace území, který je hlavním podkladem pro 
řešení uspořádání krajiny po ukončené těžbě. Poslední dostupná verze dokumentace (R-Princip Most, 
s.r.o.) je z prosince 2018 a je platná pro rok 2019. Definuje rozsah pozemků pro současnou a budoucí 
těžbu na lomu Bílina a charakter realizované či plánované rekultivace (zázemí lomu Bílina, Radovesická 
výsypka). 

(k bodu E15 Změny č. 1 ÚP) 

Upřesnění je provedeno na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. 

(k bodu E16 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

G.5.3. Územní systém ekologické stability 

(k bodu E17 Změny č. 1 ÚP)  

Vymezení skladebných částí ÚSES vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. V rámci Změny č. 1 ÚP jsou provedeny určité úpravy 
ve vymezení ÚSES provedeného v Územním plánu Bílina. Z důvodu propojení textové a grafické části 
se uvádí odkaz na příslušný výkres Změny č. 1 ÚP. 

a)  REGIONÁLNÍ ÚSES 

(k bodu E18 Změny č. 1 ÚP)  

Vypuštění RBC1364 a RBK584, resp. jejich přemístění vně správního území Bílina, je provedeno z 
důvodu potřeby reagovat na úpravy limitů těžby na dole Bílina, které byly provedeny usnesením vlády 
ČR č. 827 ze dne 19.10.2015 Posunutí limitů těžby vyvolalo potřebu úpravy vymezení územnísho 
stysému ekologické stability. Krajský úřad Ústeckého kraje proto zajistil  dokumentaci „Návrh řešení 
koncepce územního systému ekologické stability pro území dotčené změnou územně ekologického 
limitu na Lomu Bílina“ (Atelier T-Plan, spol. s r.o., 12/2016).  Úpravy ÚSES na regionální a 
nadregionální úrovni navržené uvedeným dokumentem byly odsouhlaseny Krajským úřadem Ústeckého 
kraje dne 16. 3. 2017, pod číslem JID 12161/2017/KUUK. Součástí vyjádření KÚÚK je požadavek, aby 
byla tato dokumentace respektována v ÚPD dotčených obcí. 

Změna ÚSES podle uvedené dokumentace byla zahrnuta do Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje, která byla vydána dne 22.6.2020 a změna územního vymezení skladebných prvků 
ÚSES v nové poloze západně od lomu Bílina je tak pro Změnu č. 1 ÚP závazné. V souladu 
s nadřazenou dokumentací tak Změna č. 1 ÚP Bílina obsahuje návrh vypuštění úseku regionálního 
biokoridoru RBK 854 a části regionálního biocentra RBC 1364, které jsou vymezeny v platném ÚP na 
území města.  

RBC1364 „Libkovice“ je v návrhu nahrazeno regionálním biocentrem RBC 1364 „Růžodolská výsypka“ 
na území obce Mariánské Radčice, regionální biokoridor RBK  584 Libkovice - Niva Bíliny je nahrazen 
regionálním biokoridorem RBK 584 „Růžodolská výsypka – Niva Bíliny“ na území obcí Mariánské 
Radčice, Most, Braňany a Želenice, s návrhem nových lokálních biocenter umístěných v jeho trase.  

Předmětem 2.aktualizace ZÚR ÚK je úprava vymezení ÚSES na úrovni celého kraje.  

(k bodu E19 Změny č. 1 ÚP)  
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Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

b)  LOKÁLNÍ ÚSES A INTERAKČNÍ PRVKY 

(k bodu E20 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem pro vymezení LBK2139 je propojení LBC1146 a LBC20 na území obce Braňany k zajištění 
spojitosti a funkčnosti ÚSES. Důvodem pro vymezení LBK39 je propojení LBC20 a LBC21 na území 
obce Braňany k zajištění spojitosti a funkčnosti ÚSES. Vymezený biokoridor navazuje na LBK39 na 
území obce Braňany vymezený v návrhu Změny č. 1 ÚP Braňany. 

(k bodu E21 Změny č. 1 ÚP)  

a-b) Úprava je provedena v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP na prověření 
ÚSES dle ve vztahu k aktuální hornické činnosti Severočeských dolů, a.s. Pro úpravu vymezení 
LBK2165 a LBC1459 byl využit aktualizovaný Plán rekultivace území dotčeného těžbou Dolů 
Bílina (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). Cílem změny vymezení skladebných částí je zajištění 
spojitosti a funkčnosti ÚSES. 

a) Důvodem redukce je vyloučení střetu LBC1142/1 se stabilizovanou zástavbou. 

(k bodu E22 Změny č. 1 ÚP)  

a) Důvodem je zajištění přehledného a logického členění kapitoly E.3. 

b-c)   Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

e) Důvodem je úprava vymezení LBC1459. 

f) Důvodem je specifikace navrženého opatření. 

G.5.4. Prostupnost krajiny 

(k bodu E23 Změny č. 1 ÚP)  

Nová cyklostezka směřuje k obnově historických dopravních propojení na Radovesické výsypce, 
přerušených těžbou, ke zlepšení prostupnosti území a ke zkvalitnění podmínek pro cyklo a pěší turistiku. 
Trasa je vymezena v souběhu s realizovanou silniční komunikací, dle DSP „Cyklostezka přes 
Radovesickou výsypku“ (Báňské projekty Teplice, a.s., 12/2011). 

G.5.5. Protierozní opatření 

G.5.6. Ochrana před povodněmi 

(k bodu E25 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem vypuštění ploch je realizace vymezených záměrů.  

(k bodu E26 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy rozsahu plochy je upřesnění územních nároků stavby v DÚR Suchá nádrž Syčivka 
(Sweco Hydroprojekt, a.s., 4/2017). Součástí stavby je sypaná hráz a sdružený objekt pro převádění 
běžných i povodňových průtoků, s totožnou výškou (11,4m), opatřený nehrazenou spodní výpustí a 
nehrazeným bezpečnostním přelivem.  

Technické parametry navržené hráze dle DÚR: 
Kóta koruny hráze 242,00 m n. m.  
Kóta nejnižšího místa nádrže 230,60 m n. m.  
Výška hráze 11,4 m  
Sklon vzdušného svahu 1:3,0  
Sklon návodního svahu 1:3,5  
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Šířka koruny 4,0 m  
Délka koruny hráze 186 m 

Technické parametry navrženého sdruženého objektu dle DÚR:  
Kóta přelivné hrany 240,00 m n. m.  
Délka přelivné hrany 2 x 20 m  
Maximální hladina 241,00 m n. m. 

(k bodu E27 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

G.5.7. Rekreační využívání krajiny 

(k bodu E28 Změny č. 1 ÚP)  

Vypuštění ploch územní rezervy R07 a R10 je provedeno v souladu s požadavkem schváleného Zadání 
Změny č. 1 ÚP. Důvodem je dostatečná kapacita ploch změn pro individuální rekreaci vymezených v 
ÚP Bílina, tato kapacita je pro potřeby rozvoje města v příštích 15-20letech zcela dostačující.  

(k bodu E29 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem je vypuštění plochy územní rezervy R10 Změnou č. 1 ÚP a tedy nutnost zajištění platného 
znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  

G.5.8. Dobývání nerostů 

(k bodu E30 Změny č. 1 ÚP)  

Předmětem Změny č. 1 ÚP je pouze aktualizace vymezení ploch pro dobývání nerostů dle ÚAP ORP 
Bílina (2016). Ve správním území obce se nachází: 

Dobývací prostory: 

 30049 Bílina (surovina: uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 

 30101 Pařidla (surovina: uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 

Chráněná ložisková území: 

 07570000 Bílina (surovina: uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 

 22740000 Most (surovina: uhlí hnědé, organizace: Palivový kombinát Ústí, s.p.) 

Výhradní ložiska: 

 B3075700 Bílina – Lom Bílina (surovina: uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., 
Chomutov) 

 B3227401 Pařidla (surovina: uhlí hnědé, organizace: Severočeské doly, a.s., Chomutov) 

(k bodu E31 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem je plánované stanovení dobývací prostoru Braňany VII, dle součástí dokumentace záměru 
„Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019-2035“, v souladu s § 8 zákona č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Na tento záměr bylo dne 30.7.2019 
vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí 

(k bodu E32 Změny č. 1 ÚP)  

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 
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G.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

(k bodu F01 ÚP) 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Základním cílem stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití je vytvoření předpokladů pro zajištění kvalitního trvale 
udržitelného rozvoje urbanizovaného a přírodního prostředí a zachování přírodních hodnot včetně 
ochrany krajinného rázu.  

Stanovení hlavního, přípustného a podmíněné přípustného využití vyplývá z požadavků přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP.   

(k bodu F02 ÚP) 

Vysvětlení pojmů použitých v ÚP je nezbytné z důvodu jednoznačného výkladu jednotlivých ustanovení, 
zejména podmínek pro využití vymezených ploch. Tyto pojmy jsou běžně používány, avšak nejsou 
kodifikovány v právních předpisech.  

(k bodu F03 ÚP) 

Pro určení typu struktury zástavby je určující zejména převládající způsob formování veřejného prostoru 
zástavbou, tj. zda je zástavba umístěna na veřejně přístupných či soukromých pozemcích, zda vytváří 
souvislou kompaktní hranu (uliční frontu) nebo je rozvolněná a prostupná. Dle převládající formy 
uspořádání bylo vymezeno 6 základních typů struktury zástavby, které zahrnují všechny existující i 
navrhované způsoby prostorového uspořádání území. 

a) Kompaktní struktura zástavby představuje tradiční urbanistické uspořádání historických jader 
měst. V Bílině je vymezena v centrální části města okolo Mírového náměstí a navazující husté 
smíšené zástavbě podél ul. 5.května a Břežánská. Jako kompaktní struktura je rovněž 
vymezena zástavba bytových domů v ul. Důlní jako významné dopravní a urbanistické osy a 
zástavba řadových rodinných domů pod ul. Jenišovská, v ul. Sklářská, Hasičská, Studentská a 
Jiřího z Poděbrad. Zachování této struktury je nezbytné k udržení charakteru zástavby, zejména 
v městském centru, i veřejných prostranství, která vymezuje. Objemové uspořádání zástavby 
s kompaktní strukturou v centrální části města přispívá k potvrzení významového těžiště území. 
V polohách mimo městské centrum kompaktní struktura potvrzuje stávající charakter historické i 
novodobé zástavby, která je integrována do okolí a nepředstavuje její zásadní narušení, 
vyžadující změnu.  

b) Struktura rozvolněná zarovnaná zpravidla ve vnitřní části měst přebírá roli blokové struktury 
jedinečně utvářející uliční prostor. Napomáhá tak doložit jádro původní zástavby. Rozvolněná 
struktura zarovnaná posiluje kompoziční význam páteřních dopravních os, kterými jsou 
především ul. Pražská, Bořeňská, Litoměřická, Teplická, Čsl. armády, Mostecká, Kyselská, 
Boženy Němcové, Důlní, a zároveň posiluje estetickou kvalitu a přívětivost uličního prostoru 
(vnitřní komunikace v obytné zástavbě). Zachování této struktury je nezbytné k udržení 
charakteru zástavby i veřejného prostranství, které vymezuje. Právě v případě chybějící 
kompaktní struktury zástavby je rozvolněná struktura zarovnaná nejvhodnější formou městského 
prostředí se smíšenými funkcemi, kde svým objemovým uspořádáním přispívá k potvrzení 
těžiště města či jeho center jeho jednotlivých částí. 

c) Struktura rozvolněná nezarovnaná plynule navazuje na rozvolněnou strukturu zarovnanou, 
přičemž se odlišuje nerespektováním jednotného odstupu od hrany veřejného prostranství, 
někdy není zachována ani jednotná orientace. Vizuální a prostorová prostupnost zástavby však 
zůstává identická. Tento typ struktury je charakteristický zejména pro okrajové polohy obytné 
zástavby města (Výsluní, Pražské Předměstí, Žižkovo údolí, Bezovka) a pro rekreační zástavbu 
v chatách a zahrádkových osadách. 
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Rozvolněná zástavba tvoří nejpřirozenější typ zástavby ve vztahu ke krajinnému prostředí a je 
nejvhodnější strukturou pro zajištění harmonického přechodu do volné krajiny, zejména pak 
rozvolněná zástavba nezarovnaná. 

d) Volná struktura je založena na samostatných objektech, které jsou volně přístupné ve veřejném 
prostranství, bez oplocení či ohraničení. K veřejnému prostranství přiléhají zpravidla jen 
výjimečně, obvykle však respektují orientaci do veřejného prostranství. Volná struktura nemá 
městotvornou funkci a z urbanistického hlediska je tedy spíše doplňková. V Bílině je volná 
struktura zastoupena především obytnou zástavbou panelového sídliště na Újezdském, 
Pražském a Teplickém Předměstí, dále pak velkoprostorovými objekty komerčního vybavení a 
solitérními stavbami veřejné a sportovní vybavenosti. 

e) Areálovou strukturu tvoří obvykle rozsáhlejší zařízení tvořené skupinou objektů se specifickým 
prostorovým uspořádáním, často se jedná o halovou či pavilonovou zástavbu. Z provozního 
hlediska se jedná o objekty s omezenou přístupností pro veřejnost (vzdělávací, sportovní či 
rekreační zařízení) nebo o uzavřené soukromé výrobní a skladovací areály. Zástavba v těchto 
areálech je velmi různorodá, závislá na způsobu využití a nezbytných technologiích, a nelze 
stanovit konkrétnější podmínky, a to ani z hlediska výšky zástavby. Areálová struktura obvykle 
svým rozsahem výrazně zasahuje do půdorysu zástavby města, v Bílině je to zřejmé především 
v severní části města, kde tvoří areálová struktura v zástavbě dominantní podíl (Elektrárna 
Ledvice, areál Dolů Bílina, sklárna Chudeřice), v menší míře pak v jižní části města podél toku 
Bíliny (sportovní areály, lázeňský areál Kyselka).  

f) Struktura parkových ploch se solitérními drobnými stavbami je specifickou kategorií 
zástavby. Je vymezena v území, kde se v podstatě žádná zástavba nepředpokládá, pokud ano, 
pak jen doplňková, pro nezbytnou potřebu využití dotčeného území, avšak s minimálním 
rozsahem i objemem a bez narušení celkového vizuálního vnímání území i jeho prostorotvorné 
funkce. Jedná se zpravidla o veřejná prostranství, kde se jedná o drobné stavby doplňující jeho 
sociální význam. Struktura parkových ploch se solitérními drobnými stavbami je samostatně 
vymezena jen na takových veřejných prostranstvích a plochách veřejné zeleně, která mají větší 
rozsah či kompoziční význam (Mírové náměstí, Žižkovo náměstí, nábřeží řeky Bíliny, lesopark 
Chlum), ostatní prostranství jsou integrována do přilehlých ploch s odlišnou strukturou zástavby. 
Struktura parkových ploch je dále vymezena v plochách hřbitovů, kde je možné realizovat 
drobné sakrální stavby (hřbitovní kaple) nebo jen menší objekty nezbytné pro provoz.  

(k bodu F04 ÚP) 

Stanovená maximální výška zástavby označuje převládající maximální výšku zástavby objektů ve 
vymezené ploše, vyjma zařízení technické infrastruktury a nezbytných technologických zařízení, u 
kterých není možné či žádoucí výšku objektů definovat.  

Maximální výšková hladina je stanovena pro potřeby zajištění stávajícího charakteru zástavby a 
ochrany krajinného rázu. Maximální výšková hladina je stanovena stupňovitě s postupným navýšením 
směrem k urbanistickému a významovému centru zástavby, za účelem jeho posílení. 

Maximální výšková hladina je u bydlení a rekreace stanovena uvedením maximálního počtu 
nadzemních podlaží, pro stavby výroby a občanského vybavení, u kterých nelze přesně stanovit 
průměrnou výšku podlaží s ohledem na různorodost nároků dle použitých výrobních technologií a u 
kterých obvyklá konstrukční výška podlaží výrazně převyšuje průměrnou výšku podlaží bytových staveb, 
je maximální výška stanovena v metrech. V případě umístění specifické technologie územní plán 
umožňuje výjimku z této maximální výšky, která vyplývá z nezbytných prostorových nároků této 
technologie. Výška se měří od paty stavby po nejvyšší bod střechy (nepočítají se komíny, antény, 
hromosvody apod.).  

Stanovená maximální výška zástavby je vymezena pro zastavěné a zastavitelné území a definuje cílový 
stav území. 
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Na území městské památkové rezervace není účelné maximální výšku definovat, podrobné podmínky 
pro novou zástavbu, přestavby či dostavby stanoví příslušný orgán památkové péče, v souladu se 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

(k bodu F05 ÚP) 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu 
zajišťuje nezbytný soulad textové a grafické části. 

(k bodu F06 ÚP) 

a) Předmětem změny je pouze upřesnění hlavního využití ploch PV. Důvodem je skutečnost, že 
zeleň na veřejných prostranstvích je hlavním využitím ploch veřejné zeleně (ZV), zatímco 
v plochách (PV) je pouze doplňková. Součástí veřejných prostranství mohou být rovněž drobné 
stavby, které s využitím prostranství souvisí. 

b) Náhrada malovýroby za lehkou výrobu je v souladu se záměrem na výstavbu skladových hal 
v původní ploše P02 - dle DÚR a DSP „Skladové haly Bílina“ (Báňské projekty Teplice, s.r.o., 
1/2018). Podmínka vyloučení negativního vlivu na životní prostředí zajišťuje ochranu okolního 
(zejména obytného) prostředí. 

c) Důvodem je nadbytečnost, zahrady a sady jsou druhem pozemku ZPF. 

d) Důvodem je způsob vymezení ploch NP, do kterých jsou začleněny rovněž travní porosty a orná 
půda (dle údajů z katastru nemovitostí), tedy pozemky s primárním hospodářským využitím. 

(k bodu F07 ÚP) 

a) Plocha Z02 již byla z větší části využita pro bydlení v RD, zástavbu je vhodné doplnit dalšími 
rodinnými domy, které nenaruší charakter území. Způsob využití ploch Z19 a Z20 byl upraven 
v souladu s ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017) a ÚS Pod Chlumem (Ing. 
arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), které předpokládají výhradně nízkopodlažní obytnou 
zástavbu (RD). 

b) Důvodem je zajištění možnosti umisťování nezbytného veřejného občanského vybavení, 
souvisejícího s bydlením, i v rámci samostatných staveb, které jsou pro některé provozy 
nezbytné. Možnost umisťování zařízení ostatních druhů občanského vybavení je stanovena 
novou podmínkou v podmíněně přípustném využití. 

c) c.1. Důvodem je upřesnění terminologie dle použitých pojmů, za účelem jednoznačného 
pochopení významu slova. 

c.2. Nevýrobní služby tvoří nedílnou součást obytných území, přispívají ke zvyšování kvality 
bydlení. 

d) d.1. Uvedené stavby a zařízení tvoří běžnou a nedílnou součást veřejných prostranství. Doplnění 
pozemních garáží je v souladu s řešením ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 
3/2017). 

d.2. Plocha P29 byla Změnou č. 1 ÚP vypuštěna, podmínka tak postrádá smysl. 

e) Plocha Z33 byla Změnou č. 1 ÚP vypuštěna, podmínka tak postrádá smysl. 

f) Cyklotrasy a cyklostezky tvoří běžnou a nedílnou součást ploch dopravní infrastruktury. 

g) Doplnění možnosti umisťování fotovoltaických zařízení v plochách výroby reaguje na trend 
výroby elektrické energie z alternativních , resp. ekologických zdrojů. Fotovoltaické panely 
mohou stavby pro výrobu vhodně doplnit, aniž by narušily charakter území nebo krajinný ráz. 

h) Úprava zohledňuje skutečný stav - areál sběrného dvora a kanceláře v ploše VS (ul. Teplická). 
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i) Venkovní sportoviště tvoří nedílnou součást ploch veřejných prostranství. Doplnění polderů 
sleduje možnost vybudování polderů dle ÚS Teplické Předměstí (pro záměr nelze vymezovit 
konkrétní plochu, protože rozsah zatím není prověřen podrobnější dokumentací). 

j) Umístění dopravní a technické infrastruktury by mohlo vést k narušení funkčnosti a celistvosti 
vodních a vodohospodářských ploch. Jejich umístění v případně nezbytnosti je upraveno v 
podmíněně přípustném využití. 

k) Rozsah přípustného využití byl upraven s ohledem na skutečný účel zemědělských ploch a na 
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění. Případné umístění dalších staveb a 
zařízení je upraveno v podmíněně přípustném využití. 

l-m) Rozsah přípustného využití byl upraven s ohledem na skutečný účel lesních ploch a na zákon č. 
289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. Případné umístění dalších staveb a zařízení je 
upraveno v podmíněně přípustném využití. 

n) Umístění dopravní a technické infrastruktury by mohlo vést k narušení funkčnosti a celistvosti 
přírodních ploch. Jejich umístění v případně nezbytnosti je upraveno v podmíněně přípustném 
využití. 

(k bodu F08 ÚP) 

a) Důvodem je nutnost zajištění ochrany charakteru území před nevhodnými stavbami, které do 
zástavby vnáší nový nepůvodní a nesourodý prvek, který nerespektuje objemové uspořádání 
navazujících staveb, zejména výšku a vztah k veřejnému prostranství (umístění a orientace). 

b) Ustanovení je vypuštěno z důvodu nadbytečnosti. Z definice hlavního, přípustného, případně též 
podmíněně přípustného využití jednoznačně vyplývá, jaké využití je v plochách nepřípustné. 

(k bodu F09 ÚP) 

a) Nová podmínka reaguje na úpravu přípustného využití, kterou byla zúžena možnost umisťování 
občanského vybavení pouze na vybavenost veřejnou. Nová podmínka připouští umisťování i 
jiných druhů občanského vybavení (nevýrobní služby), musí se však jednat o provozy, které jsou 
kompatibilní s funkcí bydlení (tj. hlavním využitím plochy) a nepůsobí na ni rušivě, tedy nesnižují 
pohodu a kvalitu bydlení. 

b) Podmínky biologického průzkumu vyplývá ze stanoviska KÚÚK, odbor životního prostředí a 
zemědělství, podmínka odborného posouzení vlivu záměru na odtokové poměry v území pak z 
námitky Povodí Ohře, s.p., k návrhu Změny č. 1 ÚP Bílina. Ostatní stanovené podmínky jsou 
převzaty z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017). 

c) Důvodem je upřesnění terminologie dle použitých pojmů, za účelem jednoznačného pochopení 
významu slova, a zajištění žádoucí kvality obytného prostředí. 

d) Stanovení podmínky bylo podmínkou souhlasného stanoviska KÚÚK, odbor životního prostředí 
a zemědělství, k návrhu Změny č. 1 ÚP Bílina. 

e) Plocha Z38 byla Změnou č. 1 ÚP vypuštěna, podmínka tak postrádá smysl. 

f) Doplnění podmínky vyplývá z logického postupu výstavby obou dopravních staveb.  

g) Doplnění možnosti umisťování fotovoltaických zařízení v plochách výroby reaguje na trend 
výroby elektrické energie z alternativních , resp. ekologických zdrojů. Fotovoltaické panely na 
střecách výrobních / skladových objektů mohou stavby vhodně doplnit, aniž by narušily celistvost 
a funkčnost areálu.  

h) h.1. Doplnění možnosti umisťování fotovoltaických zařízení v plochách výroby reaguje na trend 
výroby elektrické energie z alternativních , resp. ekologických zdrojů. Fotovoltaické panely na 
střecách výrobních / skladových objektů mohou stavby vhodně doplnit, aniž by narušily celistvost 
a funkčnost areálu.  
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h.2. Opravny a služby musí tvořit pouze doplňkové využití, jinak by se již jednalo o jiný způsob 
využití plochy s odlišným charakterem a vlivem na okolní území. 

i) Plocha P02 byla Změnou č. 1 ÚP vypuštěna, podmínka tak postrádá smysl. 

j) Ostranění omezení výměry zvyšuje flexibilitu ve využití území. Nahrazení plochy N06 plochou 
N03 souvisí s úpravami uspořádání území dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 
4/2017). 

k-o) Upravené znění jednoznačně definuje možnosti umisťování staveb a zařízení dle §18, odst. 5 
stavebního zákona v nezastavěném území. Podmíny pro využití ploch zemědělských zohledňuje 
požadavky zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF. 

p) Důvodem doplnění podmínky je dosud probíhající těžba v lomu Bílina. Těžební aktivity mohou 
vyvolat potřebu nových staveb a stavebních úprav, které by však měly být pouze dočasného 
charakteru. 

(k bodu F10 ÚP) 

a) Změnou č. 1 ÚP jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání (maximální výšková hladina 
a typ urbanistické struktury změny), vyjádřené v grafické části Změny č. 1 ÚP.  

b) Podmínky stanovené v ÚP Bílina jsou v plném rozsahu nahrazeny a zpřesněny nově 
stanovenými podmínkami prostorového uspořádání  Změnou č. 1 ÚP. 

c) Pro vybrané plochy s rozdílným způsobem využití je stanovena míra zastavění pozemku, která 
zajišťuje ochranu území před nežádoucím zahušťováním (přehušťováním) zástavby, které by 
vedlo k degradaci charakteru území a neúměrnému navyšování nároků na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Konkrétní koeficient zohledňuje charakter dotčeného a navazujícího 
území, včetně způsobu využití plochy.  

d) Stanovení maximální plochy staveb směřuje k ochraně území před nekontrolovanou expanzí 
zástavby, živelnou přestavbou chat na stavby pro trvalé bydlení a související změnou charakteru 
území. 

e) Minimální podíl zeleně je stanoven z důvodu ochrany stávajícího charakteru zástavby a kvality 
prostředí, dále z důvodů estetických, ekologických (zlepšení mikroklimatických podmínek) a 
hydrologických (zvýšení přirozené absorbce dešťové vody).  Konkrétní koeficient zohledňuje 
charakter a uspořádání zástavby v dotčeném území. 

f) Plocha N03 byla Změnou č. 1 ÚP vymezena pro rekreační park se vzrostlou zelení. Rozsah 
upravené plochy N03 je výrazně širší než původní rozsah v ochrannému pásmu vedení VVN, 
které bylo důvodem pro stanovení této podmínky v ÚP. 

Plocha N04 byla Změnou č. 1 ÚP vypuštěna, podmínka tak postrádá smysl. 

(k bodu F11 ÚP) 

Plochy těžby nerostů jsou vymezeny v souladu s §18 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. Důvodem je nutnost zajištění podmínek pro 
využívání nerostů v připravovaném dobývacím prostoru. Stanovení podmínek pro využití ploch je 
v souladu s požadavky přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na 
obsah ÚP. 

(k bodu F12 ÚP) 

Koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny ve smyslu §2, odst. 1, písm. i) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 43 tohoto zákona. 
Neexistence podrobnějšího podkladu pro vymezení trasy vede k nemožnosti vymezit pro navržené 
dopravní napojení konkrétní plochu. Stanovení podmínek pro využití koridorů je v souladu s požadavky 
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přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. 

(k bodu F13 ÚP) 

Principem vymezení koridoru je vymezení maximálního možného rozsahu navržené stavby, pro kterou 
dosud není zpracována podrobnější dokumentace. Reálně tak rozsah koridoru neodpovídá potřebám 
budoucí stavby a je nutné stanovit způsob využití zbývající části koridoru. Po upřesnění územních 
nároků a následnému vydání správního rozhodnutí na realizaci stavby lze nedotčenou část koridorů 
nadále využívat pro původně určený účel.  

(k bodu F14 ÚP) 

Důvodem úprav je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

G.7. 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 

(k bodu G01 ÚP) 

Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. l, zák. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou vymezeny navržené sítě dopravní infrastruktury včetně 
cyklistické dopravy, napojení na stávající dopravní síť a nutných přeložek stávajících komunikací, 
navržené komunikace pro obsluhu rozvojových ploch a koridory sítí a objektů technické infrastruktury 
včetně napojení rozvojových ploch a realizace sběrného dvora. 

Vymezené VPS v oblasti dopravní i technické infrastruktury jsou převzaty z dostupných podkladů, 
zejména ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017) a ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. 
František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), které podrobněji prověřily uspořádání zástavby a napojení 
rozvojových ploch dle předpokládaných potřeb. Ostatní VPS jsou vymezeny v souladu s požadavkem 
zadavatele na řešení dopravy v klidu a řešení koncepce odpadového hospodářství. 

Podrobné odůvodnění vymezení jednotlivých ploch je uvedeno v kapitolách Odůvodnění Změny č. 1 ÚP 
- G.4.1. Dopravní infrastruktura a G.4.2. Technická infrastruktura. 

(k bodu G02 ÚP) 

a) Komunikace zajišťuje nezbytný dopravní přístup do ploch bydlení Z17A, Z17B, Z19A, Z19B. 
Vymezení je převzato z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017). 

b) Komunikace již byla zčásti realizována, VPS je vymezena pouze v rozsahu zbývajícího 
navrženého úseku. V souladu se skutečným stavem je určena pro přístup do areálu 
Mysliveckého spolku Bořeň. 

c) Jako součást komunikace je nově navržena cyklostezka, která byla v ÚP Bílina vymezena ve 
výkrese dopravní infrastruktury pouze liniově. Vzhledem k paralelnímu vedení motorové i 
cyklistické a pěší dopravy lze sdružit oba druhy dopravy do jedné plochy, bez nutnosti zachování 
původně samostatné VD35. 

d) Upřesnění reaguje na vymezení cyklostezky v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí 
„Cyklostezka Bílina - Kostomlaty“ (Báňské projekty Teplice, a.s., 05/2011) a následnou 
dokumentací pro stavební povolení „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“ (Báňské projekty 
Teplice, a.s., 12/2011). 

e) Návrh nového STL plynovodu je převzat z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 
4/2017). 
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f) Návrh nového vodovodu je převzat z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017). 

g) Upřesnění reaguje na již realizovanou zástavbu ve větší části plochy Z02, včetně vodovodních 
přípojek. 

h) Návrh nové splaškové kanalizace je převzat z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 
4/2017). 

(k bodu G03 ÚP) 

Vypuštění uvedených VPS reaguje na skutečnost, že navržené záměry již byly realizovány, případně je 
navržen jiný způsob napojení na dopravní či technickou infrastrukturu, dle ÚS Teplické Předměstí v 
Bílině (BRAK architects, 4/2017) a ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017). 

Veřejně prospěšné stavby VD17, VD18 a VD19 byly vypuštěny z důvodu neexistence podrobnějšího 
podkladu pro stanovení konkrétního místa přemostění toku Bíliny. 

(k bodu G04 ÚP) 

Koridor VPS je vymezen v návaznosti na zpřesnění uspořádání navazujícího rozvojového území dle ÚS 
Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017). Důvodem je potřeba zajištění dopravního 
napojení nové radiální komunikace (prodloužení ul. Sídliště na Chlumem, dle ÚS ul. Nad kotelnou) na 
vnější dopravní síť města, tedy navrhovanou komunikaci v ploše Z48 (přeložka ul. Radovesická). 
Nezbytnost propojení je nezpochybnitelná (zlepšení prostupnosti území, zkrácení přepravních 
vzdáleností, odlehčení centra města a obytných území), vzhledem k morfologii terénu a výškovým 
parametrů komunikace v ploše Z48, která se mimoúrovňově kříží s obchvatem města, však nelze 
upřesnit polohu nového napojení a to bude muset být v rámci kondoru zpřesněno podrobnější 
dokumentací.  

(k bodům G05 - G06 ÚP) 

Veřejně prospěšná opatření jsou vymezena v souladu s § 2, odst. 1, písm. m, zák. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou územním plánem vymezeny navrhované skladebné prvky 
územní systému ekologické stability. 

Změnou č. 1 ÚP dochází ke změnám ve vymezení vedení ÚSES z důvodu úpravy limitů těžby na dole 
Bílina dle usnesení vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015, z důvodu upřesnění rozsahu ploch rekultivace 
dle Plánu rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, aktualizace pro rok 2019 (R-Princip Most, 
s.r.o., prosinec 2018) a s ohledem na zajištění návaznosti na ÚSES na území sousedních obcí. 

Podrobné odůvodnění změn ve vymezení ÚSES je součástí Odůvodnění Změny č. 1 ÚP - G.5.3. - 
Územní systém ekologické stability. 

(k bodu G08 ÚP) 

Vymezené asanační území VA01 vychází ze ZÚR Ústeckého kraje a má nadmístní význam. Hranice je 
v územním plánu zpřesněna v souladu s Plánem rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina, 
aktualizace pro rok 2019 (R-Princip Most, s.r.o., 12/2018). Cílem asanace je příprava podmínek pro 
průběžnou rekultivaci území s ohledem na potřeby, specifika a hodnoty území a realizace opatření pro 
ochranu okolního stávajícího osídlení.  

(k bodu G09 ÚP) 

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci vyplývá 
z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah 
ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný soulad textové a grafické části. 

(k bodu G10 ÚP) 
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Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

(k bodu G11 ÚP) 

Důvodem úpravy opatření VK06 je aktualizace rozsahu rozsahu navrženého suchého polderu v Žižkově 
údolí v ploše N43, na základě Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Suchá nádrž 
Syčivka“ (Sweco Hydroprojekt, a.s., 04/2017).  

Důvodem úpravy plochy VA01 je prolomení územně ekologických limitů,  v rozsahu dle usnesení Vlády 
ČR č. 827 ze dne 19.10.2015, a změna rozsahu plochy rekultivací dle aktuálního podkladu - Plán 
rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina (R-Princip Most, 12/2018). 

G.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo 

(k bodu H01 ÚP) 

Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v souladu s § 2, odst. 1, písm. l, zák. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, jsou vymezeny stavby veřejného vybavení. 

Plocha hřbitova je součástí veřejné infrastruktury. S ohledem na demografický vývoj a kapacitu 
stávajícího areálu hřbitova je jeho rozšíření nezbytné pro pokrytí budoucích potřeba města na pietní a 
úctyhodné pohřbívání zemřelých obyvatel. 

(k bodu H02 ÚP) 

Veřejná prostranství jsou vymezena v souladu s § 2, odst. 1, písm. k, zák. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Jako veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, jsou územním plánem vymezeny plochy veřejné zeleně v rozvojovém území na Teplickém 
Předměstí.  

(k bodu H03 ÚP) 

V souladu s aktuálně platným zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
nelze pro předkupním právo vymezit plochy ochranné a izolační zeleně (PK04, PK09, PK10, PK11, 
PK12, PK13, PK14, PK17) ani plochy lesa (PK19). 

Plochy v lokalitách Teplické Předměstí a Pod Chlumem (PK07) byly vypuštěny z důvodu změny řešení 
těchto území v souladu s ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017) a ÚS Pod 
Chlumem (Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017). 

Další plochy byly vypuštěny z důvodu požadavku schváleného Zadání (PK08, PK15, PK18) nebo 
s ohledem na majetkoprávní vztahy - v současné době jsou již ve vlastnictví města Bílina (PK05). 

(k bodu H04 ÚP) 

Změna rozsahu a navrhovaný způsob využití reaguje na řešení prověřené v ÚS Teplické Předměstí v 
Bílině (BRAK architects, 4/2017). 

(k bodu H05 ÚP) 

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství vyplývá z požadavků přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném 
výkresu zajišťuje nezbytný soulad textové a grafické části. 

(k bodu H06 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 
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G.9. Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního 
zákona 

(k bodu I01 ÚP) 

Kompenzační opatření stanovuje orgán ochrany přírody (KÚ Ústeckého kraje) v případě, že z 
posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že územní plán má 
významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad územního rozvoje z hlediska těchto 
vlivů.  

Pro Změnu č. 1 ÚP nebylo posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 zpracováno, KÚ ve svém 
stanovisku ze dne 19.10.2017 vyloučil její vliv na předmět předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje..  

G.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

(k bodu J01 Změny č. 1 ÚP) 

Plochy územních rezerv jsou vymezeny v souladu s § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění. Jako plochy územních rezerv jsou vymezena území, kde navržené 
funkční využití je určeno k prověření a k realizaci v dlouhodobém horizontu. V plochách územních 
rezerv nesmí být povolovány žádné stavby, změny a činnosti, které by znemožnily budoucí využití 
plochy územní rezervy. 

Odůvodnění vymezení ploch územních rezerv je uvedeno v následující tabulce:  

označení rezervy odůvodnění vymezení 

R14 Plocha územní rezervy je vymezena s ohledem na cílový stav území, tedy zrušení 
stávající komunikace po výstavbě nové komunikace v ploše Z48 a integrace 
plochy do ochranné zeleně podél obchvatu města. Výhledově uvažovaná zeleň 
vhodně doplní území okolo nových komunikací a jejich křižovatek. Vzhledem 
k předpokládanému časovému horizontu výstavby obchvatu je záměr vymezen 
jako výhledový, protože realizace obchvatu je podmínkou pro změny 
v navazujícím území. 

R15 Plochy územních rezerv jsou vymezeny s ohledem na cílový stav území, tedy 
zrušení stávající komunikace po výstavbě nové komunikace v ploše Z48 a 
integrace plochy do rekultivovaného území Radovesické výsypky. Vzhledem 
k předpokládanému časovému horizontu výstavby obchvatu je záměr vymezen 
jako výhledový, protože realizace obchvatu je podmínkou pro změny 
v navazujícím území. 

R16 

R17 Plochy územních rezerv jsou vymezeny s ohledem na cílový stav území, tedy 
zrušení stávající komunikace po výstavbě obchvatu města a nové komunikace 
v ploše Z44 a integrace do plochy přírodní. Výhledově uvažovaná zeleň vhodně 
doplní území okolo nových komunikací a jejich křižovatek. Vzhledem 
k předpokládanému časovému horizontu výstavby obchvatu je záměr vymezen 
jako výhledový, protože realizace obchvatu je podmínkou pro změny 
v navazujícím území. 

R18 

(k bodu J02 Změny č. 1 ÚP) 

Základním předpokladem pro zrušení komunikace v plochách R14, 15 a R16 a změnu jejich využití je 
realizace obchvatu města, po kterém bude možné realizovat přeložku ul. Radovesické (plocha Z48) 
včetně jejího mimoúrovňového křížení s obchvatem. Vzhledem navrhované trase přeložky ul. 
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Radovesické paralelně se stávající komunikací a výškovému uspořádání stavby obchvatu (v zářezu) již 
nebude účelné zachovat obě komunikace.  

(k bodu J03 Změny č. 1 ÚP) 

Základním předpokladem pro zrušení komunikace v plochách R17 a R18 a změnu jejich využití je 
realizace obchvatu města, po kterém bude možné převést dopravu v navazujícím území do okolních 
komunikací (navazující úsek silnice I/13 v prodloužení současné ul. Bílinská). Vzhledem k územním 
nárokům na napojení obchvatu města na silniční síť nižší kategorie včetně nezbytných křížení již 
nebude možné ani potřebné dotčenou komunikaci zachovat .  

(k bodu J04 Změny č. 1 ÚP) 

a) Potřeba vymezení plochy R09 pro rozvoj sportu byla prověřena v rámci ÚS Teplické Předměstí 
v Bílině (BRAK architects, 4/2017) a nebyla vyhodnocena jako účelná. Disponibilní kapacita 
zastavitelných ploch a ploch přestavby pro tělovýchovu a sport vymezených v ÚP Bílina je pro 
potřeby města v příštích 15 – 20 letech zcela dostačující, ÚS naopak počítá se stabilizací 
současných garáží a rozšířením počtu odstavných míst.  

b) Důvodem vypuštění plochy R01 je současný stav využití - v ploše se nachází funkční výrobní 
areál, který je Změnou č. 1 ÚP stabilizován. Pro rozvoj bydlení jsou v ÚP vymezeny jiné 
vhodnější polohy, zejména plochy brownfields, případně plochy v nezastavěném území na hraně 
stávající zástavby.  

Potřeba vymezení plochy R08 byla prověřena a nebyla vyhodnocena jako účelná. Disponibilní 
kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení, vymezených v ÚP Bílina, je pro 
potřeby města v příštích 15 – 20 letech zcela dostačující.  

c) Plocha R06 byla redukována pouze na část podél ul. Boženy Němcové z důvodu funkčního a 
prostorového scelení uliční hrany. Obytná zástavba vhodně dotvoří charakter navazujícího 
území. Zahrádková rekreace ve vzdálenější poloze od páteřní komunikace byla stabilizována 
jako vhodné využití. 

d) Potřeba vymezení ploch R04 a R05 byla v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny 
č. 1 ÚP prověřena a nebyla vyhodnocena jako účelná. Disponibilní kapacita zastavitelných ploch 
a ploch přestavby pro bydlení, vymezených v ÚP Bílina, je pro potřeby města v příštích 15 – 20 
letech zcela dostačující. Zahrádková rekreace byla stabilizována jako vhodné využití vzhledem 
ke vzdálenější poloze od páteřní komunikace (ul. Boženy Němcové) a přímé vazbě na volnou 
zemědělskou krajinu. 

e) Důvodem je vymezení plochy R02 jako plochy přestavby P41, pro stejný způsob využití. 

f) Potřeba vymezení plochy R07 byla v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 
ÚP prověřena a nebyla vyhodnocena jako účelná. Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a 
ploch přestavby pro individuální rekreaci vymezených v ÚP Bílina je pro potřeby města v příštích 
15 – 20 letech zcela dostačující. 

g) Potřeba vymezení plochy R10 byla v souladu s požadavkem schváleného Zadání Změny č. 1 
ÚP prověřena a nebyla vyhodnocena jako účelná. Plocha územní rezervy R10 je  vymezena 
v nezastavěném území, což s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona zaručuje 
dostatečnou ochranu území před změnami, které by znemožnily případné budoucí využití plochy 
pro zahrádkovou osadu. 

(k bodu J05 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný 
soulad textové a grafické části. 
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(k bodu J06 Změny č. 1 ÚP) 

a) Důvodem je vložení nových kapitol v souladu s požadavky přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. 

b-h)  Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  

G.11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci 

(k bodu K02 Změny č. 1 ÚP) 

Vložení nové kapitoly Změnou č. 1 ÚP vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Do ÚP Bílina je kapitola vložena za účelem zajištění 
platného znění ÚP po vydání Změny č. 1 ÚP. 

G.12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie 

(k bodu L01 Změny č. 1 ÚP) 

Stanovení podmínky pořízení územní studie pro plochu P41 vyplývá z její polohy v těsné blízkosti 
historického jádra města a uvnitř městské památkové zóny, kde by nevhodná zástavba mohla narušit 
hodnotu a ráz území, včetně dálkových pohledů a panoramata města. Podmínka je v souladu se 
stanoviskem orgánu památkové péče. Zároveň je nezbytné podrobněji řešit uspořádání zástavby 
s ohledem na riziko záplav. 

(k bodu L02 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem je neaktuálnost podmínky pořízení územní studie. Pro plochy Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, 
N02, N03, N04, N06 již byla zpracována ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), pro 
plochu Z20 byla zpracována ÚS Pod Chlumem ((Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017). V případě 
ploch P09 a P29 územní studie pořízena nebyla, lhůta pro jejich pořízení stanovená v ÚP nicméně již 
marně uplynula. 

(k bodu L03 Změny č. 1 ÚP) 

a) Důvodem je vložení nových kapitol v souladu s požadavky přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. 

b-d)   Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP.  

G.13. Vymezení plocha a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu 

(k bodu M02 Změny č. 1 ÚP) 

Změna názvu kapitoly vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Do ÚP Bílina je kapitola vložena za účelem zajištění platného 
znění ÚP po vydání Změny č. 1 ÚP. 
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G.14. Stanovení pořadí změn v území 

(k bodu N01 Změny č. 1 ÚP) 

Změnou č. 1 ÚP je stanoveno pořadí změn v lokalitě Pod Chlumem, která byla podrobněji prověřena 
územní studií ÚS Pod Chlumem ((Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017). Stanovení pořadí změn 
je převzato z této ÚS a zohledňuje navržené využití území.  

Pořadí změn v území (etapizace) je stanoveno z důvodu zajištění logického a racionálního postupu 
výstavby v plochách tak, aby výstavba postupovala vždy důsledně postupně ve směru od zastavěného 
území dále do volné krajiny. Cílem je zabránit vysoké míře rozestavěnosti území, tedy zabránit, aby 
výstavba probíhala naráz nahodile na velké ploše území a naopak zajistit, aby se výstavba vždy 
koncentrovala do území v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Cílem je rovněž hospodárné 
nakládání s veřejnými rozpočty a hospodárné využívání veřejné dopravní a technické infrastruktury. 
Postupný rozvoj zástavby od zastavěného území do volné krajiny umožňuje vždy napojení dané plochy 
na stabilizovanou veřejnou infrastrukturu přilehlého zastavěného území, bez zásadních vyvolaných 
veřejných investic. 

(k bodu N02 Změny č. 1 ÚP) 

Podmínky využití ploch zařazených do 2. etapy jsou stanoveny z důvodu eliminace nežádoucí 
souběžné rozestavěnosti v různých izolovaných polohách v rozvojovém území a s cílem koncentrace 
nové zástavby do vždy uceleného celku.    

S cílem zabezpečení možné plynulosti výstavby není podmínkou využití plochy zařazené do 2. etapy 
využití 100% výměry plochy zařazené do etapy předcházející, ale je umožněno již při využití 80% 
výměry plochy zařazené do předchozí etapy. 

(k bodu N03 Změny č. 1 ÚP) 

Stanovení pořadí změn v území vyplývá z požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný soulad 
textové a grafické části. 

(k bodu N04 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 

G.15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

(k bodu O01 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb vyplývá z požadavků přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, na obsah ÚP. Toto vymezení nelze 
provést plošně, jako tomu bylo v ÚP Bílina, pouze výčtem konkrétních staveb. U těchto staveb může 
architektonickou část projektové dokumentace zpracovat výhradně autorizovaný architekt ČKA, dle 
zákona 360/1992 Sb., v platném znění. 

Jako architektonicky nebo urbanisticky významné stavby byly vymezeny pouze výrazné solitérní objekty, 
pohledové dominanty a rozsáhlejší historické areály, ostatní hodnotné stavby na území MPZ a nemovité 
kulturní památky mají ochranu zajištěnu zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění, jejich stavební úpravy tak podléhají vyjádření památkového ústavu. 

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky hodnotných staveb je provedeno z důvodu zachování 
jedinečného charakteru a vysoké hodnoty území MPZ, historických prostorových vazeb a dominant jako 
typických znaků města. 

specifikace stavby umístění odůvodnění  
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specifikace stavby umístění odůvodnění  

stáčírna v Lázních 
Kyselka 

Mostecké Předměstí čp. 122 
(p.p.č. 1945, k.ú. Bílina) 

Součást areálu lázní Kyselka z let 1875-1900, 
postaveného podle návrhu architekta Sablicka v 
neorenesančním slohu. Dochovaný příklad 
průmyslové architektury 19. století. 

Lázeňský dům Bílina Mostecké Předměstí čp. 153 
(p.p.č. 1949, k.ú. Bílina) 

Součást areálu lázní Kyselka z let 1875-1900, 
postaveného podle návrhu architekta Sablicka v 
neorenesančním slohu. Osově symetrická kompozice, 
dominanta lázeňského areálu. 

inhalatorium v Lázních 
Kyselka 

Mostecké Předměstí čp. 229 
(p.p.č. 1947, k.ú. Bílina) 

Součást areálu lázní Kyselka z let 1875-1900, 
postaveného podle návrhu architekta Sablicka v 
neorenesančním slohu.  

lesní kavárna v Lázních 
Kyselka 

Mostecké Předměstí čp. 131 
(p.p.č. 1948, k.ú. Bílina) 

Bývalý expoziční pavilon Lobkowiczů z jubilejní 
zemské výstavy v Praze 1891. Jedná se o dřevěný 
pavilon ve švýcarském stylu. 

ZŠ Lidická Mostecké Předměstí čp. 31 
(p.p.č. 1785, k.ú. Bílina), 

Monumentální historická budova, osově symetrická 
kompozice. Ukázka prvorepublikové architektury. 

kostel sv. Petra a Pavla ul. Seifertova (p.p.č. 67, k.ú. 
Bílina) 

Trojlodní gotický kostel ze 13. st. s pozdně gotickým 
kněžištěm postaveným po r. 1568 a s trojboce 
uzavřeným odsazeným presbytářem a věží 
v západním průčelí. Kostel byl stavebně upravován 
v letech 1731, 1801 a 1873. Dominanta centra města. 

zámek Bílina čp. 98 (p.p.č. 780, k.ú. Bílina) Rozsáhlý areál barokního zámku z let 1675-1682, 
realizovaný na místě staršího hradu z doby Václava I., 
který vznikl na původním slovanském hradišti z 11. 
století.  

budova Městského 
úřadu 

Břežánská čp. 50 (p.p.č. 1, 
k.ú. Bílina 

Secesní budova postavená v letech 1908-1911 podle 
projektu architekta Friedricha Kicka. Nároží 
zvýrazněné věží, obrácenou do náměstí, dominanta 
města. 

Husitská bašta  p.p.č. 88, k.ú. Bílina Zbytek víceboké hradební bašty z kamenného zdiva, 
pocházející z období kolem roku 1470. Je analogický 
s podobnými stavbami v Táboře a Žatci, nemá však s 
husity nic společného. 

bývalý pivovar ul. Litoměřická (p.p.č. 784/1 a 
785, k.ú. Bílina 

Historický areált pivovaru z roku 1695, později 
upravovaný. Dochovaný příklad průmyslové 
architektury 17. století.  

budova železničního 
nádraží Bílina  

p.p. č. 2267/3, k.ú. Bílina Jedinečný příklad bruselského stylu, patrný na vnější 
podobě objektu, tak na vnitřních detailech z chromu, 
skleněných tvárnic a kamene. Symetrická kompozice 
s dominantou středové odjezdové haly. 

(k bodu O02 Změny č. 1 ÚP) 

Vymezení v příslušném výkresu zajišťuje nezbytný soulad textové a grafické části. 

(k bodu O03 Změny č. 1 ÚP) 

Důvodem úpravy je nutnost zajištění platného znění ÚP Bílina po vydání Změny č. 1 ÚP. 
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H. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Součástí Změny č. 1 ÚP nejsou záměry, které by přesahovaly přes hranici správního území města 
Bílina a nebyly řešeny v platných Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje. 

I. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

I.1. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území dle §55a a §55b 

V souladu se závěrem zjišťovacího řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, posoudil zprávu o uplatňování ÚP Bílina dle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzováí 
vlivů a životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, nebylo nutné Změnu č. 1 ÚP Bílina posoudit  
z hlediska vlivů na životní prostředí. Závěr zjišťovacího řízení byl KUUK OŽP vydán dne 19.10.2017 
pod č.j. 3924/ZPZ/2017/SEA, JID: 168671/2017/KUUK.  

V uvedeném stanovisku orgán ochrany přírody konstatoval, v souladu s §45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, že lze vyloučit vliv zprávy o uplatňování ÚP Bílina, 
samostatně nebo ve spojení s jinými, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
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V rámci veřejného projednání v souladu s §55b odst. (2) stavebního zákona zaslal KÚ ÚK OŽPZ – 
SEA  k návrhu Z1 ÚP stanovisko č.j.: KUUK/114910/2019/ZPZ ze dne 21.08.2019, kterým stanovil 
požadavek: „Posoudit návrh Změny č. 1 ÚP Bílina z hlediska vlivů na životní prostředí“. Důvodem 
stanovení tohoto požadavku bylo vymezení plochy P39 o výměře 4,38 ha. Vzhledem k této skutečnosti 
byla plocha P39 byla z návrhu pro opakované veřejné projednání vypuštěna.   

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání dospěl pořizovatel spolu s určeným 
zastupitelem k závěru, že úpravy, které z veřejného projednání vyplynuly, jsou podstatnou úpravou, 
která vyžaduje opakované veřejné projednání. Vzhledem k této skutečnosti si pořizovatel vyžádal 
v souladu s § 53 odst. (2) stavebního zákona stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného 
orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Krajský úřad vydal na základě předaných podkladů dne 04.05.2020 stanovisko č.j.: KUUK/048322/2020 
(viz příloha č. 7 - Stanovisko KÚ ÚK dle §53 odst. (2) SZ), kterým konstatoval:    

 k úpravě návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK) a v souladu s § 53 odst. 2 
stavebního zákona. 

Lze vyloučit možnost, že navrhovaný obsah úpravy návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina bude mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany, popř. celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 k úpravě návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina podle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
§ 53 odst. 2 stavebního zákona. 

Změnu návrhu č. 1 Územního plánu Bílina není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní 
prostředí. 
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I.2. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Vzhledem ke skutečnosti, že ze stanovisek uplatněných dle § 55a odst. (2) písm. d) a e) stavebního 
zákona ani podkladů předaných v souladu s § 53 odst. (2) stavebního zákona příslušnému úřadu a 
příslušnému orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, nevyplynula 
povinnost zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí,  nebylo toto stanovisko dle § 50 odst. (5) 
stavebního zákona (pro změnu pořizovanou zkráceným postupem dle § 55b odst. (5) stavebního 
zákona) vydáno. 
 

I.3. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly 
Vzhledem ke skutečnosti, že ze stanovisek uplatněných dle § 55a odst. (2) písm. d) a e) stavebního 
zákona ani podkladů předaných v souladu s § 53 odst. (2) stavebního zákona příslušnému úřadu a 
příslušnému orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, nevyplynula 
povinnost zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí,  nebylo stanovisko dle § 50 odst. (5) 
stavebního zákona (pro změnu pořizovanou zkráceným postupem dle § 55b odst. (5) stavebního 
zákona) vydáno. 
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J. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH 

Zastavitelné plochy, které jsou vymezeny Změnou č. 1 ÚP, nejsou určeny pro bydlení, rekreaci, 
občanské vybavení ani výrobu, pro rozvoj těchto způsobů využití je v platném ÚP vymezen dostatečný 
rozsah zastavitelného území.  

Předmětem Změny č. 1 ÚP je vymezení ploch veřejné dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
prostranství a sídelní zeleně. Plocha zeleně je přitom nezastavitelnou plochou.  

Potřeba vymezení zastavitelných ploch je obecně odůvodněna následovně:  

Plochy dopravní infrastruktury a plochy veřejných prostranství 

 nezbytnost zajištění či zkvalitnění dopravního napojení stávající / navrhované zástavby 

 nezbytnost zajištění či zkvalitnění prostupnosti území a zkrácení přepravních vzdáleností 

 nutnost řešit vzrůstající nároky na dopravu v klidu a odvést dopravu z centra města 

 nezbytnost zajištění odstavných stání pro rozvojová území dle normových požadavků 

 nutnost zajištění nezbytného zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu 

Plochy Z70 a Z76 jsou vymezeny na základě Územní studie Teplické Předměstí, plochy Z71 a Z73 na 
základě Územní studie Pod Chlumem. Z metodického hlediska se sice jedná o nové zastavitelné plochy, 
avšak pouze s ohledem na způsob využití. Plochy jsou součástí rozsáhlého rozvojového území, které 
bylo vymezeno již v ÚP Bílina a navrženo pro bydlení v rodinných domech. V ÚP byla zároveň 
stanovena podmínka prověření podrobnějšího uspořádání celého rozvojového území územní studií, 
která definuje mimo jiné i základní komunikační síť. Plochy nových komunikací z ÚS byly převzaty do 
Změny č. 1 ÚP, přičemž potřeba jejich vymezení je dána nezbytností zajištění dopravního napojení a 
dopravní obsluhy nové zástavby, případně též nezbytností zajištění či zkvalitnění prostupnosti území a 
zkrácení přepravních vzdáleností. 

Plocha Z75 je vymezena v návaznosti na řešení převzaté z Územní studie Teplické Předměstí. Reaguje 
na požadavek města na řešení dopravy v klidu pro rozsáhlé sídliště Za Chlumem. Původní koncepce 
vysokopodlažní zástavby v poměru k rozsahu dostupných odstavných ploch již neodpovídá současným 
potřebám a stupni automobilizace a dochází k živelnému odstavování vozidel na stávajících komunikací 
i v úsecích, kde se tímto způsobem snížuje propustnost a tím i bezpečnost. Řešením je vybudování  
parkovacích domů, které pokryjí současné, případně i budoucí potřeby uživatelů území. V ÚP Bílina 
nejsou plochy pro odstavování vozidel na celoměstské úrovni vymezeny a jiné již vymezené plochy pro 
dopravní infrastrukturu nebo jiný způsob využití nelze využít z urbanistických, dopravních a 
hygienických důvodů. Byť se jedná z metodického hlediska o novou zastavitelnou plochu, v ÚP je tato 
plocha již pro další rozvoj navržena, jako plocha změn, pouze se mění způsob využití.  

Plocha Z69 řeší pouze přesun stávající točny autobusů do vzdálenější polohy, nejedná se o nový záměr. 
Je rovněž vymezena na základě Územní studie Teplické Předměstí. V ÚP Bílina tato plocha vymezena 
nebyla, protože dosud nebylo známé uspořádání zástavby dle zmíněné ÚS. Po realizaci navrženého 
řešení, tedy zastavění rozvojového území, již nebude možné stávající plochu točny využít a je nutné 
zajistit její umístění v jiné poloze tak, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost veřejné dopravy.   
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Rozvojové území Teplické Předměstí v ÚP Bílina Rozvojové území Teplické Předměstí ve Změně č. 1 
ÚP (zpřesnění dle ÚS)  

Plocha Z68, určená pro cyklostezku, je vymezena na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 
1 ÚP na zajištění prostupnosti krajinou pro pěší a cyklisty, na obecné úrovni i v souladu s požadavkem 
ZÚR Ústeckého kraje na obnovu historické dopravní sítě a podporu budování cyklostezek. Zároveň 
zohledňuje již zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí, potřeba jejího vymezení tedy vyplývá i 
z nutnosti zajištění kontinuity v rozhodování o změnách v území. V ÚP Bílina je navržená cyklostezka 
součástí plochy dopravní infrastruktury Z63, jejíž část (silnice Bílina - Kostomlaty pod Milešovkou) již 
byla realizována a Změnou č. 1 ÚP je vymezena jako stabilizovaná plocha. 

Prostupnost Radovesické výsypky v ÚP Bílina Prostupnost Radovesické výsypky ve Změně č. 1 ÚP  

Plochy technické infrastruktury 

 nezbytnost vybudování sběrného dvora dle platných právních předpisů normových požadavků 

Plocha Z74 je vymezena na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP z důvodu nutnosti 
výstavby nového sběrného dvora města. Současný sběrný dvůr v areálu Městských technických služeb 
Bílina na Teplickém Předměstí nesplňuje podmínky pro umístění třídičky odpadů, kterou bude muset 
město do budoucna provozovat. V ÚP Bílina jsou pro nový sběrný dvůr vymezeny plochy P07 a Z05, 
tyto plochy jsou s ohledem na požadavky nových právních předpisů a nežádoucí hygienickou zátěž 
třídičky odpadu (zejména hluk) rovněž problematické. Změnou č. 1 ÚP se proto plochy P07 a Z05 
vymezují jako zastavitelná plocha pro bydlení, v souladu s charakterem navazujícího území, a pro nový 
sběrný dvůr byla vymezena nová plocha na hraně Radovesické výsypky, za koridorem obchvatu a 
souvislým pásem zeleně, kde nebude docházet k negativním dopadům na zastavěné (obytné území) 
města. 
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Plochy vymezené pro sběrný dvůr v ÚP Bílina Plocha vymezená pro sběrný dvůr ve Změně č. 1 ÚP  

Potřeba vymezení ploch přestavby vyplývá obecně z požadavků PÚR (republikové priority) a ZÚR 
Ústeckého kraje (pritory územního plánování kraje) na účelné využívání území, tedy na přednostní 
využívání proluk a dalších prostorových rezerv uvnitř zastavěného území (brownfields). Omezením 
plošného růstu sídla je zároveň sledována ochrana volné krajiny a ochrana zemědělské půdy.  
Odůvodnění vymezení ploch přestavby tak není předmětem této kapitoly. 

K. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

K.1. Zemědělský půdní fond 

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu je provedeno v souladu se zákonem č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a vyhláškou č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění (příloha 
č. 3). 

V tabulce vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF jsou vyhodnoceny všechny plochy změn, 
nově vymezené či rozšířené Změnou č. 1 územního plánu (tj. plochy zastavitelné, plochy přestavby a 
plochy nezastavitelné) a představující zábor ZPF. Plochy se záborem ZPF jsou zobrazeny v grafické 
části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Výkres č. II.3– Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.   

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Výchozím podkladem ochrany ZPF pro územně plánovací činnost jsou bonitované půdně ekologické 
jednotky – BPEJ. BPEJ vyjadřuje klimatický regionu, hlavní půdní region, číselnou kombinaci skeleto-
vosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany ZPF. 

CHARAKTERISTIKA TŘÍD OCHRANY  

I Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, 
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zeměděl-
ského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

II Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu 
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také 
jen podmíněně zastavitelné. 
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III Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou pro-
dukční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro 
případnou výstavbu. 

IV Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

V Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které předsta-
vují především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zeměděl-
ské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených 
pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.  

Zdrojem pro určení druhu pozemku byla katastrální mapa, pro určení BPEJ byly využity údaje z ÚAP 
2016 (poskytovatelem je Státní pozemkový úřad), údaje z těchto relevantních zdrojů však nejsou 
v souladu. 
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF DLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 

Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

P 03 Bílina 0,920 1344/2 0,000 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,000 0,920 SM 0,000 

1674/2 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,010 SM 0,000 

1674/3 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,073 SM 0,000 

1674/9 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,007 SM 0,000 

1676/1 orná půda 1.10.10 1 0,000 SM 0,000 

1674/24 ostatní plocha - - 0,007 SM 0,000 

1674/10 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,006 SM 0,000 

1674/26 ostatní plocha - - 0,038 SM 0,000 

1344/1 zahrada 1.10.10 1 0,000 SM 0,000 

1674/6 ostatní plocha - - 0,064 SM 0,000 

1674/1 ostatní plocha - - 0,710 SM 0,000 

1674/11 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,006 SM 0,000 

1676/12 orná půda 1.10.10 1 0,000 SM 0,000 

1674/5 ostatní plocha - - 0,000 SM 0,000 

P 08 Bílina 0,530 1997/2 0,441 ostatní plocha - - 0,003 0,089 OH 0,000 

1998 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,058 OH 0,000 

1997/4 zahrada 1.8.2010 2 0,002 OH 0,000 

1997/3 zahrada 1.8.2010 2 0,095 OH 0,000 

1996/1 zahrada 1.8.2010 2 0,000 OH 0,000 

1999 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,013 OH 0,000 

2003/1 ostatní plocha - - 0,000 OH 0,000 

2003/6 ostatní plocha - - 0,000 OH 0,000 

1997/1 zahrada 1.8.2010 2 0,344 OH 0,000 

2001/1 ostatní plocha - - 0,000 OH 0,000 

1995 zahrada 1.8.2010 2 0,000 OH 0,000 

2001/2 ostatní plocha - - 0,016 OH 0,000 

2003/7 ostatní plocha - - 0,000 OH 0,000 

2000/1 ostatní plocha - - 0,000 OH 0,000 

P 14 Bílina 0,242 1682/13 0,000 ostatní plocha - - 0,000 0,242 DS 0,000 

1683/93 ostatní plocha - - 0,051 DS 0,000 

1683/139 ostatní plocha - - 0,007 DS 0,000 

1683/143 ostatní plocha - - 0,027 DS 0,000 

1682/8 ostatní plocha - - 0,019 DS 0,000 

1683/138 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,026 DS 0,000 

1683/4 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,106 DS 0,000 

1683/142 ostatní plocha - - 0,006 DS 0,000 

1682/18 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 
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Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

1683/141 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

1683/92 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

P 17 Bílina 0,027 1761/1 0,000 ostatní plocha - - 0,005 0,027 DS 0,000 

2270/1 ostatní plocha - - 0,014 DS 0,000 

1760/1 ostatní plocha - - 0,009 DS 0,000 

2272/6 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

P 40 Bílina 0,046 1681/2 0,000 ostatní plocha - - 0,000 0,046 PV 0,000 

1681/43 ostatní plocha - - 0,028 PV 0,000 

1681/44 ostatní plocha - - 0,018 PV 0,000 

P 41 Bílina-Újezd 1,055 20.9 0,000 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,001 1,055 SM 0,000 

20.11 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,056 SM 0,000 

20/15 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,020 SM 0,000 

20/18 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,006 SM 0,000 

20/19 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,039 SM 0,000 

20/25 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,002 SM 0,000 

20/31 ostatní plocha - - 0,004 SM 0,000 

19.3 zahrada 1.28.14 4 0,000 SM 0,000 

24.4 ostatní plocha - - 0,000 SM 0,000 

160/27 ostatní plocha - - 0,031 SM 0,000 

11 zahrada 1.60.00 1 0,000 SM 0,000 

3144/4 ostatní plocha - - 0,000 SM 0,000 

15 zahrada 1.28.14 4 0,000 SM 0,000 

15 zahrada 1.60.00 1 0,000 SM 0,000 

20.10 ostatní plocha - - 0,066 SM 0,000 

20/13 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,039 SM 0,000 

20/16 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,022 SM 0,000 

19.1 zahrada 1.28.14 4 0,000 SM 0,000 

20/14 ostatní plocha - - 0,102 SM 0,000 

20/23 ostatní plocha - - 0,132 SM 0,000 

20/26 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,002 SM 0,000 

13 zahrada 1.60.00 1 0,000 SM 0,000 

20/17 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,066 SM 0,000 

20/24 ostatní plocha - - 0,021 SM 0,000 

20/29 ostatní plocha - - 0,014 SM 0,000 

20/20 ostatní plocha - - 0,169 SM 0,000 

20/21 ostatní plocha - - 0,079 SM 0,000 

20/30 ostatní plocha - - 0,082 SM 0,000 

3144/9 ostatní plocha - - 0,000 SM 0,000 
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Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

20/27 ostatní plocha - - 0,048 SM 0,000 

21.2 zahrada 1.28.14 4 0,000 SM 0,000 

20/28 ostatní plocha - - 0,036 SM 0,000 

20/32 ostatní plocha - - 0,017 SM 0,000 

1728/1 ostatní plocha - - 0,000 SM 0,000 

P 42 Bílina 0,508 1636/24 0,000 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,000 0,508 DS 0,000 

1636/25 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,000 DS 0,000 

1636/96 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

1636/1 ostatní plocha - - 0,508 DS 0,000 

P 44 Bílina 0,383 167 0,000 ostatní plocha - - 0,020 0,383 DS 0,000 

169/2 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,009 DS 0,000 

170 ostatní plocha - - 0,010 DS 0,000 

168 ostatní plocha - - 0,017 DS 0,000 

171 ostatní plocha - - 0,024 DS 0,000 

166 ostatní plocha - - 0,001 DS 0,000 

169/8 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,009 DS 0,000 

169/1 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,292 DS 0,000 

172/1 ostatní plocha - - 0,001 DS 0,000 

397/25 ostatní plocha - - 0,001 DS 0,000 

P 45 Bílina 0,279 336/12 0,000 ostatní plocha - - 0,088 0,279 DS 0,000 

336/11 ostatní plocha - - 0,179 DS 0,000 

383/3 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,002 DS 0,000 

388/29 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,000 DS 0,000 

397/20 ostatní plocha - - 0,004 DS 0,000 

397/19 ostatní plocha - - 0,002 DS 0,000 

397/26 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

336/115 ostatní plocha - - 0,003 DS 0,000 

336/101 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

397/1 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

P 47 Bílina 0,412 1934 0,000 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,071 0,412 VL 0,000 

1935 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,008 VL 0,000 

1936 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,024 VL 0,000 

1937/2 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,074 VL 0,000 

1937/1 ostatní plocha - - 0,234 VL 0,000 

1932/14 ostatní plocha - - 0,000 VL 0,000 

1938 ostatní plocha - - 0,000 VL 0,000 

CELKEM PLOCHY PŘESTAVBY 4,402   0,441 
        

3,961 
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Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

Z 03 Bílina 0,025 1979/1 0,025 trvalý travní porost 1.40.89 5 0,000 0,000 BI 0,000 

1978/2 ostatní plocha - - 0,000 BI 0,000 

1980/2 trvalý travní porost 1.40.89 5 0,000 BI 0,000 

1980/1 trvalý travní porost 1.40.89 5 0,025 BI 0,000 

Z 04 Bílina 0,361 2163 0,342 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,020 0,020 BI 0,000 

2165/1 zahrada 1.10.10 2 0,185 BI 0,000 

2164 zahrada 1.10.10 2 0,157 BI 0,000 

2165/2 zahrada 1.10.10 2 0,000 BI 0,000 

2162 ostatní plocha - - 0,000 BI 0,000 

2167/1 orná půda 1.10.10 2 0,000 BI 0,000 

Z 09 Chudeřice u Bíliny 0,059 251/14 0,000 lesní pozemek - - 0,059 0,059 VL 0,000 

251/15 ostatní plocha - - 0,000 VL 0,000 

Z 10 Bílina 0,133 1678 0,000 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,095 0,133 VD 0,000 

1679 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,023 VD 0,000 

1680 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,016 VD 0,000 

1666/3 ostatní plocha - - 0,000 VD 0,000 

Z 12 Bílina 0,289 1667/2 0,232 ostatní plocha - - 0,037 0,057 VD 0,000 

1669/2 ostatní plocha - - 0,020 VD 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.10 1 0,022 VD 0,000 

1675/1 orná půda 1.10.00 1 0,051 VD 0,000 

1675/1 orná půda 1.10.10 1 0,160 VD 0,000 

Z 13A Bílina 1,845 1675/17 1,722 orná půda 1.10.00 1 0,012 0,124 BI 0,000 

1667/2 ostatní plocha - - 0,040 BI 0,000 

1675/6 orná půda 1.10.00 1 0,010 BI 0,000 

1669/2 ostatní plocha - - 0,013 BI 0,000 

1670 ostatní plocha - - 0,071 BI 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.00 1 1,544 BI 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.10 1 0,154 BI 0,000 

1675/1 orná půda 1.10.00 1 0,002 BI 0,000 

Z 13B Bílina 0,601 1674/8 0,000 ostatní plocha - - 0,152 0,601 BI 0,000 

1674/5 ostatní plocha - - 0,448 BI 0,000 

Z 13C Bílina 1,991 1663/3 1,991 orná půda 1.10.00 1 0,516 0,000 BI 0,000 

1663/4 orná půda 1.10.00 1 0,022 BI 0,000 

1663/13 orná půda 1.10.00 1 0,397 BI 0,000 

1663/1 orná půda 1.10.00 1 1,056 BI 0,000 

Z 13D Bílina 3,592 1663/3 2,862 orná půda 1.10.00 1 0,812 0,730 BI 0,000 

1674/13 ostatní plocha - - 0,034 BI 0,000 

1674/21 ostatní plocha - - 0,008 BI 0,000 
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Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

1663/12 orná půda 1.10.00 1 0,084 BI 0,000 

1662/1 ostatní plocha - - 0,000 BI 0,000 

1636/108 ostatní plocha - - 0,000 BI 0,000 

1663/13 orná půda 1.10.00 1 0,151 BI 0,000 

1663/1 orná půda 1.10.00 1 1,815 BI 0,000 

1674/12 ostatní plocha - - 0,072 BI 0,000 

1674/20 ostatní plocha - - 0,147 BI 0,000 

1674/25 ostatní plocha - - 0,004 BI 0,000 

1056/1 ostatní plocha - - 0,000 BI 0,000 

1674/5 ostatní plocha - - 0,464 BI 0,000 

Z 16 Bílina 3,566 1663/2 3,177 orná půda 1.10.00 1 0,112 0,389 OS 0,000 

1664/288 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,000 OS 0,000 

1663/8 orná půda 1.10.00 1 0,000 OS 0,000 

1663/1 orná půda 1.10.00 1 3,047 OS 0,000 

1663/10 orná půda 1.10.00 1 0,017 OS 0,000 

1664/182 ostatní plocha - - 0,228 OS 0,000 

1664/295 ostatní plocha - - 0,161 OS 0,000 

Z 17A Bílina 2,800 1661/3 2,800 orná půda 1.10.00 1 0,373 0,000 BI 0,000 

1661/3 orná půda 1.37.15 5 0,230 BI 0,000 

1661/4 orná půda 1.10.00 1 0,598 BI 0,000 

1661/4 orná půda 1.37.15 5 1,383 BI 0,000 

1661/2 orná půda 1.10.00 1 0,207 BI 0,000 

1661/2 orná půda 1.37.15 5 0,009 BI 0,000 

Z 17B Bílina 0,827 1661/4 0,827 orná půda 1.10.00 1 0,156 0,000 BI 0,000 

1661/4 orná půda 1.37.15 5 0,141 BI 0,000 

3038/3 orná půda 1.10.00 1 0,059 BI 0,000 

3038/3 orná půda 1.37.15 5 0,471 BI 0,000 

Z 19A Bílina 0,672 937/54 0,648 ostatní plocha - - 0,000 0,025 BI 0,000 

1653 orná půda 1.10.00 1 0,007 BI 0,000 

1653 orná půda 1.37.15 5 0,249 BI 0,000 

1651/1 orná půda 1.10.00 1 0,012 BI 0,000 

1651/2 orná půda 1.10.00 1 0,253 BI 0,000 

1651/2 orná půda 1.37.15 5 0,127 BI 0,000 

1652/1 ostatní plocha - - 0,025 BI 0,000 

Z 19B Bílina 1,630 1655 1,613 orná půda 1.37.15 5 0,168 0,017 BI 0,000 

1655 orná půda 1.37.55 5 0,024 BI 0,000 

1659/1 trvalý travní porost 1.37.55 5 0,496 BI 0,000 

1656/1 orná půda 1.37.15 5 0,121 BI 0,000 
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Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

1656/1 orná půda 1.37.55 5 0,087 BI 0,000 

1653 orná půda 1.37.15 5 0,023 BI 0,000 

1656/2 orná půda 1.37.15 5 0,006 BI 0,000 

1656/2 orná půda 1.37.55 5 0,009 BI 0,000 

1659/3 trvalý travní porost 1.37.15 5 0,052 BI 0,000 

1659/3 trvalý travní porost 1.37.55 5 0,626 BI 0,000 

1654/1 ostatní plocha - - 0,017 BI 0,000 

2896/1 orná půda 1.37.55 5 0,000 BI 0,000 

Z 20A Bílina 0,168 1627/31 0,168 ostatní plocha - - 0,000 0,000 BI 0,000 

1630/2 orná půda 1.37.45 5 0,168 BI 0,000 

Z 20B Bílina 0,255 1627/31 0,255 ostatní plocha - - 0,000 0,000 BI 0,000 

1630/2 orná půda 1.37.45 5 0,255 BI 0,000 

Z 20C Bílina 0,239 1630/2 0,239 orná půda 1.37.45 5 0,239 0,000 BI 0,000 

Z 20D Bílina 0,591 1630/2 0,591 orná půda 1.37.45 5 0,591 0,000 BI 0,000 

Z 24 Bílina - Újezd 0,764 397 0,049 ostatní plocha - - 0,016 0,715 SM 0,000 

398/1 ostatní plocha - - 0,013 SM 0,000 

399/6 ostatní plocha - - 0,016 SM 0,000 

411/5 orná půda 1.37.55 5 0,011 SM 0,000 

395 ostatní plocha - - 0,000 SM 0,000 

399/2 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,000 SM 0,000 

411/3 orná půda 1.37.55 5 0,001 SM 0,000 

396 zahrada 1.37.55 5 0,037 SM 0,000 

399/7 ostatní plocha - - 0,041 SM 0,000 

391 ostatní plocha - - 0,000 SM 0,000 

399/1 ostatní plocha - - 0,293 SM 0,000 

26.1 ostatní plocha - - 0,000 SM 0,000 

399/8 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,000 SM 0,000 

398/3 ostatní plocha - - 0,336 SM 0,000 

Z 60 Bílina 0,601 1655 0,560 orná půda 1.37.15 5 0,034 0,041 PV 0,000 

1659/1 trvalý travní porost 1.37.15 5 0,000 PV 0,000 

1659/1 trvalý travní porost 1.37.55 5 0,080 PV 0,000 

1656/1 orná půda 1.37.15 5 0,033 PV 0,000 

1661/4 orná půda 1.10.00 1 0,061 PV 0,000 

1661/4 orná půda 1.37.15 5 0,118 PV 0,000 

2898 ostatní plocha - - 0,000 PV 0,000 

1653 orná půda 1.10.00 1 0,022 PV 0,000 

1653 orná půda 1.37.15 5 0,048 PV 0,000 

1656/2 orná půda 1.37.15 5 0,002 PV 0,000 
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Katastrální území 
Celková plocha 
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Investice do půdy 

1660 ostatní plocha - - 0,036 PV 0,000 

1651/1 orná půda 1.10.00 1 0,002 PV 0,000 

1659/3 trvalý travní porost 1.37.15 5 0,036 PV 0,000 

1659/3 trvalý travní porost 1.37.55 5 0,056 PV 0,000 

1654/1 ostatní plocha 1.37.15 5 0,003 PV 0,000 

1651/2 orná půda 1.10.00 1 0,067 PV 0,000 

3062 ostatní plocha 1.37.15 5 0,000 PV 0,000 

1652/1 ostatní plocha 1.10.00 1 0,003 PV 0,000 

2896/1 orná půda 1.37.15 5 0,000 PV 0,000 

2896/1 orná půda 1.37.55 5 0,000 PV 0,000 

Z 68 Bílina 0,255 2991/1 0,000 ostatní plocha - - 0,006 0,255 PV 0,000 

2991/145 ostatní plocha - - 0,000 PV 0,000 

2991/24 ostatní plocha - - 0,047 PV 0,000 

2991/23 ostatní plocha - - 0,092 PV 0,000 

1662/7 ostatní plocha - - 0,005 PV 0,000 

2991/142 lesní pozemek - - 0,105 PV 0,000 

Z 69 Bílina 0,145 1663/1 0,145 orná půda 1.10.00 1 0,145 0,000 DS 0,000 

Z 70 Bílina 0,586 1663/3 0,343 orná půda 1.10.00 1 0,063 0,243 DS 0,000 

1636/108 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

1663/13 orná půda 1.10.00 1 0,050 DS 0,000 

1663/1 orná půda 1.10.00 1 0,230 DS 0,000 

1674/5 ostatní plocha - - 0,243 DS 0,000 

Z 71 Bílina 0,068 1630/95 0,000 orná půda 1.28.54 5 0,000 0,068 PV 0,000 

1636/96 ostatní plocha - - 0,000 PV 0,000 

1636/1 ostatní plocha - - 0,068 PV 0,000 

Z 73 Bílina 0,251 1627/27 0,239 ostatní plocha - - 0,000 0,013 PV 0,000 

1630/144 orná půda 1.37.45 5 0,000 PV 0,000 

1626/78 zahrada 1.37.45 5 0,000 PV 0,000 

1630/145 orná půda 1.37.45 5 0,000 PV 0,000 

1626/1 zahrada 1.37.45 5 0,000 PV 0,000 

1627/26 ostatní plocha - - 0,000 PV 0,000 

1627/28 ostatní plocha - - 0,000 PV 0,000 

1630/2 orná půda 1.37.45 5 0,238 PV 0,000 

1083/2 ostatní plocha - - 0,013 PV 0,000 

1083/1 ostatní plocha - - 0,000 PV 0,000 

1627/17 ostatní plocha - - 0,000 PV 0,000 

Z 74 Bílina 0,985 3130/28 0,000 ostatní plocha - - 0,985 0,985 TO 0,000 

Z 75 Bílina 0,305 937/54 0,305 ostatní plocha - - 0,000 0,000 DS 0,000 
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půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

1651/1 orná půda 1.10.00 1 0,003 DS 0,000 

1651/1 orná půda 1.37.15 5 0,004 DS 0,000 

1651/2 orná půda 1.10.00 1 0,014 DS 0,000 

1651/2 orná půda 1.37.15 5 0,284 DS 0,000 

1652/1 ostatní plocha - - 0,000 DS 0,000 

Z 76 Bílina 0,422 1675/17 0,311 orná půda 1.10.00 1 0,034 0,111 DS 0,000 

1667/2 ostatní plocha - - 0,024 DS 0,000 

1675/6 orná půda 1.10.00 1 0,044 DS 0,000 

1669/2 ostatní plocha - - 0,010 DS 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.00 1 0,194 DS 0,000 

1675/1 orná půda 1.10.00 1 0,039 DS 0,000 

1674/5 ostatní plocha - - 0,077 DS 0,000 

CELKEM PLOCHY ZASTAVITELNÉ 24,026    19,443 
        

4,582 
    

N 02 Bílina 0,194 1675/17 0,166 orná půda 1.10.00 1 0,016 0,029 ZO 0,000 

1667/2 ostatní plocha - - 0,015 ZO 0,000 

1675/6 orná půda 1.10.00 1 0,024 ZO 0,000 

1669/2 ostatní plocha - - 0,014 ZO 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.10 1 0,087 ZO 0,000 

1675/1 orná půda 1.10.00 1 0,032 ZO 0,000 

1675/1 orná půda 1.10.10 1 0,006 ZO 0,000 

1674/5 ostatní plocha - - 0,000 ZO 0,000 

N 03 Bílina 10,731 1663/3 8,471 orná půda 1.10.00 1 0,120 2,260 ZV 0,000 

1667/1 ostatní plocha - - 0,042 ZV 0,000 

1669/1 ostatní plocha - - 0,022 ZV 0,000 

1671/62 orná půda 1.10.00 1 0,026 ZV 0,000 

1671/63 ostatní plocha - - 0,008 ZV 0,000 

1674/8 ostatní plocha - - 0,017 ZV 0,000 

1674/23 ostatní plocha - - 0,005 ZV 0,000 

1663/4 orná půda 1.10.00 1 0,113 ZV 0,000 

1667/2 ostatní plocha - - 0,031 ZV 0,000 

1674/14 ostatní plocha - - 0,194 ZV 0,000 

1675/6 orná půda 1.10.00 1 0,384 ZV 0,000 

1663/8 orná půda 1.10.00 1 0,003 ZV 0,000 

1671/67 orná půda 1.10.00 1 0,063 ZV 0,000 

1671/66 ostatní plocha - - 0,002 ZV 0,000 

1668 orná půda 1.10.00 1 0,886 ZV 0,000 

1675/7 ostatní plocha - - 0,045 ZV 0,000 
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Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

1663/9 orná půda 1.10.00 1 0,088 ZV 0,000 

1674/22 ostatní plocha - - 0,014 ZV 0,000 

1669/2 ostatní plocha - - 0,004 ZV 0,000 

1675/10 ostatní plocha - - 0,003 ZV 0,000 

1675/14 ostatní plocha - - 0,007 ZV 0,000 

1663/13 orná půda 1.10.00 1 0,061 ZV 0,000 

1663/1 orná půda 1.10.00 1 0,589 ZV 0,000 

1670 ostatní plocha - - 0,130 ZV 0,000 

1675/11 ostatní plocha - - 0,201 ZV 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.00 1 5,814 ZV 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.10 1 0,310 ZV 0,000 

1663/10 orná půda 1.10.00 1 0,015 ZV 0,000 

1674/5 ostatní plocha - - 1,182 ZV 0,000 

1664/298 ostatní plocha - - 0,002 ZV 0,000 

1664/182 ostatní plocha - - 0,274 ZV 0,000 

1675/2 ostatní plocha - - 0,076 ZV 0,000 

N 12 Bílina 0,491 1728/26 0,491 ostatní plocha - - 0,000 0,000 ZV 0,000 

1911/1 trvalý travní porost 1.60.00 1 0,491 ZV 0,000 

2269/1 vodní plocha - - 0,000 ZV 0,000 

N 28a Bílina 1,937 1676/5 0,774 ostatní plocha - - 0,038 1,163 ZO 0,000 

1676/9 ostatní plocha - - 0,025 ZO 0,000 

3131/1 ostatní plocha - - 0,220 ZO 0,000 

1676/4 trvalý travní porost 1.10.00 1 0,000   0,000 

1676/4 trvalý travní porost 2.53.13 5 0,320 ZO 0,000 

1676/6 ostatní plocha - - 0,000 ZO 0,000 

1676/14 ostatní plocha - - 0,024 ZO 0,000 

1676/7 ostatní plocha - - 0,248 ZO 0,000 

1676/13 ostatní plocha - - 0,123 ZO 0,000 

1676/15 ostatní plocha - - 0,019 ZO 0,000 

3131/3 orná půda 1.10.10 1 0,053 ZO 0,000 

1676/31 ostatní plocha - - 0,027 ZO 0,000 

1676/17 ostatní plocha - - 0,095 ZO 0,000 

3131/2 orná půda 1.10.10 1 0,369 ZO 0,000 

3131/4 orná půda 1.10.10 1 0,032 ZO 0,000 

3131/5 ostatní plocha - - 0,008 ZO 0,000 

1676/29 ostatní plocha - - 0,035 ZO 0,000 

1676/30 ostatní plocha - - 0,281 ZO 0,000 

3130/25 ostatní plocha - - 0,019 ZO 0,000 
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Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

N 28b Bílina 1,724 1676/1 1,635 orná půda 1.10.00 1 0,011 0,089 ZO 0,000 

1675/6 orná půda 1.10.00 1 0,115 ZO 0,000 

1675/7 ostatní plocha - - 0,046 ZO 0,000 

1675/31 trvalý travní porost 1.10.00 1 0,000 ZO 0,000 

1675/31 trvalý travní porost 2.53.13 5 0,027 ZO 0,000 

1676/12 orná půda 1.10.00 1 0,010 ZO 0,000 

1676/12 orná půda 1.10.10 1 1,108 ZO 0,000 

1675/1 orná půda 1.10.00 1 0,364 ZO 0,000 

1675/37 ostatní plocha - - 0,042 ZO 0,000 

N 48 Bílina 0,986 1655 0,489 orná půda 1.37.15 5 0,000 0,497 ZV 0,000 

1659/1 trvalý travní porost 1.37.55 5 0,016 ZV 0,000 

1661/1 orná půda 1.10.00 1 0,006 ZV 0,000 

1661/3 orná půda 1.37.15 5 0,022 ZV 0,000 

1656/1 orná půda 1.37.15 5 0,000 ZV 0,000 

1661/4 orná půda 1.37.15 5 0,060 ZV 0,000 

1653 orná půda 1.10.00 1 0,023 ZV 0,000 

1653 orná půda 1.37.15 5 0,010 ZV 0,000 

1660 ostatní plocha - - 0,495 ZV 0,000 

1651/1 orná půda 1.10.00 1 0,002 ZV 0,000 

1661/2 orná půda 1.10.00 1 0,261 ZV 0,000 

1661/2 orná půda 1.37.15 5 0,011 ZV 0,000 

1654/1 ostatní plocha - - 0,000 ZV 0,000 

1651/2 orná půda 1.10.00 1 0,078 ZV 0,000 

1056/1 ostatní plocha - - 0,000 ZV 0,000 

1652/1 ostatní plocha - - 0,001 ZV 0,000 

N 49 Bílina 0,136 1655 0,128 orná půda 1.37.15 5 0,000 0,009 ZV 0,000 

1653 orná půda 1.37.15 5 0,127 ZV 0,000 

1654/1 ostatní plocha - - 0,009 ZV 0,000 

N 50 Bílina 0,095 1627/30 0,095 ostatní plocha - - 0,000 0,000 ZO 0,000 

1630/147 orná půda 1.37.45 5 0,002 ZO 0,000 

1627/31 ostatní plocha - - 0,000 ZO 0,000 

1627/29 ostatní plocha - - 0,000 ZO 0,000 

1630/146 orná půda 1.37.45 5 0,002 ZO 0,000 

1630/2 orná půda 1.37.45 5 0,091 ZO 0,000 

N 51 Bílina 0,189 1667/2 0,183 ostatní plocha - - 0,006 0,006 ZV 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.00 1 0,182 ZV 0,000 

1671/1 orná půda 1.10.10 1 0,001 ZV 0,000 

N 52 Bílina 0,576 1663/3 0,576 orná půda 1.10.00 1 0,147 0,000 ZV 0,000 
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Kód 
plochy 

Katastrální území 
Celková plocha 

(ha) 
Číslo  

parcely 

Z toho půda 
náležející do ZPF 

(ha) 
Druh pozemku ZPF dle KN BPEJ  

Třída ochrany 
ZPF 

Rozsah záboru 
plochy parcely 

Nezemědělská 
půda (ha) 

Navrhovaný 
způsob využití 

Investice do půdy 

1663/1 orná půda 1.10.00 1 0,429 ZV 0,000 

N 53 Bílina 

0,371 2869/1 0,287 lesní pozemek - - 0,085 0,085 ZS 0,000 

873/6 trvalý travní porost 1.60.00 1 0,042 ZS 0,000 

873/7 trvalý travní porost 1.60.00 1 0,051 ZS 0,000 

773/2 lesní pozemek - - 0,000 ZS 0,000 

873/5 trvalý travní porost 1.60.00 1 0,129 ZS 0,000 

873/5 trvalý travní porost - - 0,000 ZS 0,000 

873/8 trvalý travní porost 1.60.00 1 0,065 ZS 0,000 

806/1 vodní plocha 1.60.00 1 0,000 ZS 0,000 

806/1 vodní plocha - - 0,000 ZS 0,000 

N 54 Bílina 0,392 390/1 0,392 zahrada 1.08.50 3 0,118 0,000 ZS 0,000 

390/1 zahrada 1.40.77 5 0,013 ZS 0,000 

390/2 zahrada 1.40.77 5 0,244 ZS 0,000 

390/3 zahrada 1.01.10 1 0,000 ZS 0,000 

390/3 zahrada 1.08.50 3 0,015 ZS 0,000 

390/3 zahrada 1.40.77 5 0,001 ZS 0,000 

3155 orná půda 1.08.50 3 0,000 ZS 0,000 

3155 orná půda 1.40.77 5 0,000 ZS 0,000 

3154 orná půda 1.08.50 3 0,000 ZS 0,000 

N 55 Bílina - Újezd 0,252 428 0,237 ostatní plocha - - 0,015 0,015 ZS 0,000 

429/2 zastavěná plocha a nádvoří - - 0,000 ZS 0,000 

429/1 trvalý travní porost 1.37.55 5 0,184 ZS 0,000 

430 trvalý travní porost 1.37.55 5 0,052 ZS 0,000 

N 56 Bílina 0,395 2445/1 0,395 trvalý travní porost 1.28.51 4 0,395 0,000 ZS 0,000 

420 ostatní plocha - - 0,000 ZS 0,000 

2447/1 ostatní plocha - - 0,000 ZS 0,000 

CELKEM PLOCHY NEZASTAVITELNÉ 18,469    14,318 

        

4,150 

    

CELKEM ZMĚNA č. 1 ÚP BÍLINA 46,897    34,203 
        

12,690 
    

 
pozn. Dle §2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění, se mezi zemědělské pozemky řadí orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, nezemědělskými pozemky jsou lesní 
pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. 
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁBORU PŮDY ZE ZPF DLE DRUHU POZEMKU  

Kultura zemědělské 
půdy 

Výměra 
k odnětí 
celkem 
(ha) 

Z toho třída ochrany 

I. II. III. IV. V. 

orná půda 29,845 24,445 0,000 0,000 0,000 5,400 

trvalý travní porost 3,145 0,778 0,000 0,000 0,395 1,972 

ovocné sady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

zahrady 1,213 0,000 0,783 0,134 0,000 0,295 

chmelnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

vinice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CELKEM 34,203 25,223 0,783 0,134 0,396 7,667 

TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁBORU PŮDY ZE ZPF DLE ZPŮSOBU VYUŽITÍ PLOCH  

Navrhované 
využití plochy 

Výměra 
k odnětí 
celkem (ha) 

Z toho třída ochrany 

I. II. III. IV. V. 

pro bydlení 14,082 8,239 0,342 0,000 0,000 5,501 

pro rekreaci 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

smíšené obytné 
0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 

pro občanské 
vybavení  3,618 3,177 0,441 0,000 0,000 0,000 

pro veřejná 
prostranství 

0,799 0,151 0,000 0,000 0,000 0,647 

pro výrobu 0,232 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 

pro dopravu 1,104 0,816 0,000 0,000 0,000 0,288 

pro technické 
vybavení 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

pro zeleň 14,318 12,605 0,000 0,133 0,395 1,183 

plochy přírodní, 
zemědělské a lesní 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CELKEM 34,203 25,223 0,783 0,134 0,396 7,667 

 

ODŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZPF 

Při vymezování nových rozvojových ploch byly prioritně využity plochy v zastavěném území či 
v návaznosti na zastavěné území. Lokalizace ploch zohledňuje výskyt půd I. a II. třídy ochrany. 

Jako nové záměry s novým záborem ZPF jsou vymezeny pouze plochy změn Z03 (rozšíření), Z71, P41, 
N53, N54, N55 a N56. 

U většiny vyhodnocených ploch se nejedná o nový zábor, nýbrž o změnu rozsahu ploch, případně jejich 
navrženého způsobu využití (zábor ZPF již tedy byl vyhodnocen v ÚP Bílina): 

N 02 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N02 (ZO) a Z12 (VD) 
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N 03 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N02 (ZO), N03 (ZO), Z12 (VD), Z13 (BI) a Z16 (OS) 

N 12 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z34 (DS) 

N 28a zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy N28 (ZO), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

N 28a zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy N28 (ZO), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

N 28b zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy N28 (ZO), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

N 28b zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy N28 (ZO), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

N 48 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N06 (ZV), Z17 (BI), Z19 (BI) a Z60 (DS) 

N 48 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N06 (ZV), Z17 (BI), Z19 (BI) a Z60 (DS) 

N 49 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z19 (BI) 

N 50 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z20 (BI) 

N 51 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z13 (BI) 

N 52 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z13 (BI) 

P 03 zábor již z části vyhodnocen v ÚP v rámci plochy P03 (SM), jiný způsob využití a rozšíření plochy 

P 08 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy P08 (BI), změna využití bez změny rozsahu plochy 

Z 04 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch Z05 (TO) a P07 (TO), změna využití bez změny rozsahu 
plochy 

Z 12 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N02 (ZO) a Z13 (BI) 

Z 13A zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N02 (ZO) a Z13 (BI) 

Z 13C zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z13 (BI), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

Z 13D zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z13 (BI), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

Z 16 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N03 (ZO) a Z16 (OS) 

Z 17A zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z17 (BI), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

Z 17B zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N06 (ZV), Z17 (BI) a Z19 (BI) 

Z 19A zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N06 (ZV) a Z19 (BI) 

Z 19B zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z19 (BI) 

Z 19B zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z19 (BI) 

Z 20A zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z20 (BI), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

Z 20B zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z20 (BI), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

Z 20C zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z20 (BI), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

Z 20D zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z20 (BI), navrhované využití se nemění, pouze rozsah 
záboru (redukce) 

Z 24 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z24 (SM)  

Z 24 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z24 (SM)  

Z 60 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N06 (ZV), Z17 (BI), Z19 (BI) a Z60 (DS) 
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Z 60 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N06 (ZV), Z17 (BI), Z19 (BI) a Z60 (DS) 

Z 69 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci ploch N03 (ZO) a Z16 (OS) 

Z 70 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z13 (BI) 

Z 73 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z20 (BI) 

Z 73 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy Z20 (BI) 

Z 75 zábor již vyhodnocen v ÚP v rámci plochy N06 (ZV) 

Z 76 zábor již z převážné části vyhodnocen v rámci ploch N02 (ZO), Z12 (VD) a Z13 (BI) 

Z ploch, dotčených Změnou č. 1 ÚP, nejsou vyhodnoceny plochy: 

 Z43 - dochází ke změně začlenění části vymezené plochy do jiné plochy se stejným způsobem 
využití (P36) - zábor pro daný způsob využití již vyhodnocen v ÚP Bílina 

 N06, N43, N57 - plochy změn v krajině, které se v souladu s metodikou nevyhodnocují 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny zastavitelné plochy vně zastavitelného území. Ve všech případech 
jde pouze o úpravu hranice ploch změn již vymezených v ÚP Bílina či vymezení části zastavitelného 
území pro jiný způsob využití. 

Z04 – plocha je vymezena pro rozšíření již schváleného záměru v platném ÚP pro zástavbu v rodinných 
domech. Rozšíření je navrženo do plochy původně určené pro zřízení sběrného dvora, pro jeho 
umístění je z legislativních a hygienických důvodů vytipována jiná poloha (Z74) a v proluce v původních 
plochách P07 a Z05 je tak umožněno rozšířit obytnou zástavbu až k ul. Boženy Němcové, jako hlavní 
urbanistické osy území západně od koridoru dráhy. Rozšíření plochy bydlení umožní smysluplně využít 
stávající plochu a funkčně i prostorově scelit smíšené území podél ul. Boženy Němcové. Zároveň 
nabídne další možnosti obytné výstavby na území města. 

Z12 – plocha je vymezena pro rozšíření již schváleného záměru v platném ÚP pro pro plochu drobné a 
řemeslné výroby v severní části města. V souladu s ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 
4/2017) je upraveno uspořádání celého navazujícího rozvojového území, úprava hranice plochy Z12 na 
tuto změnu reaguje  a vymezuje výrobní plochu až k nově navržené komunikaci v ploše Z76, toto území 
by jinak tvořilo neobhospodařovatelnou enklávu ZPF a i jinak obtížně využitelné území.. 

Z13A, Z13B, Z13C, Z13D – Plochy jsou vymezeny dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK 
architects, 4/2017), na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla 
pořízena v souladu s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového 
území a navrhla podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě, včetně vymezení ploch dopravy a 
veřejných prostranství. Toto řešení je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Nejedná se o 
vymezení nových ploch, pouze o zpřesnění již schválené plochy bydlení Z13, tedy upřesnění již dříve 
schváleného záboru ZPF. Plochy Z13A a Z13B jsou vymezeny v severní části rozvojového území nad 
ul. Litoměřická, plochy Z13C a Z13D v jeho centrální části. Vymezení ploch reaguje na současný 
nedostatek vhodných lokalit pro novou obytnou výstavbu. Výhodou je dobrá dopravní dostupnost a 
výhledově těsná vazba na rozsáhlé rekreační zázemí na rekultivované Radovesické výsypce. Rozšíření 
zastavitelných ploch pro účely bytové výstavby nabídne obyvatelům města možnost celkového zvýšení 
komfortu a úrovně bydlení. 

Z16 – plocha je vymezena pro sportovně - rekreační využití, nachází se v okrajové poloze v SV části 
města mezi stabilizovanou vysokopodlažní obytnou zástavbou a plochou řadových garáží a 
v návaznosti na rozsáhlé plochy navrhované obytné zástavby. Výhodou je dobrá dopravní dostupnost, 
posílená výhledově i realizací přiléhající navrhované trasy obchvatu. Plocha bude tvořit postupný 
přechod do přírodního rekreačního území rekultivované Radovesické výsypky. Předmětem změny je 
úprava rozsahu plochy, v souladu s ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), která 
v souladu s požadavkem ÚP Bílina prověřila uspořádání celého rozvojového území v lokalitě Teplické 
Předměstí. V ploše Z16 je (spolu s navazující plochou N03) navržen sportovně rekreační park, 
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s několika vodními plochami ve vnitřní části. Plocha Z16 bude využita pro sportovní zónu, s umístěním 
venkovních sportovních ploch, např. pro bikros, skate park, dopravní hřiště apod. Nejedná se o nový 
zábor ZPF, pouze o upřesnění plochy, celý rozsah byl již schválen pro vynětí ze ZPF v platném ÚP 
Bílina. 

Z17A, Z17B, Z19A a Z19B – Plochy jsou vymezeny dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK 
architects, 4/2017), na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla 
pořízena v souladu s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového 
území a navrhla podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě, včetně vymezení ploch dopravy a 
veřejných prostranství. Toto řešení je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Nejedná se o 
vymezení nových ploch, pouze o zpřesnění již schválených ploch bydlení Z17 a Z19, tedy upřesnění již 
dříve schváleného záboru ZPF. Plochy jsou vymezeny v jižní části rozvojového území pod ul. 
Litoměřická. Vymezení ploch reaguje na současný nedostatek vhodných lokalit pro novou obytnou 
výstavbu. Výhodou je dobrá dopravní dostupnost a výhledově těsná vazba na rozsáhlé rekreační 
zázemí na rekultivované Radovesické výsypce. Rozšíření zastavitelných ploch pro účely bytové 
výstavby nabídne obyvatelům města možnost celkového zvýšení komfortu a úrovně bydlení. 

Z20A, Z20B, Z20C, Z20D – plochy v mírně svažitém terénu jsou určeny pro nízkopodlažní obytnou 
zástavbu, navazují na rekreační lesopark Chlum a vytváří přirozené propojení mezi stávající zástavbou 
v ul. Litoměřická, zástavbou sídliště Za Chlumem a zahrádkářskou kolonií pod Chlumem. Cenné území 
vlastního Chlumu není vymezením této plochy dotčeno. Rozšíření zastavitelných ploch pro účely bytové 
výstavby nabídne obyvatelům města možnost celkového zvýšení komfortu a úrovně bydlení. Nejedná 
se o vymezení nových ploch, pouze o zpřesnění již schválené plochy bydlení Z20, tedy upřesnění již 
dříve schváleného záboru ZPF. Rozdělení původní plochy Z20 je provedeno dle ÚS Pod Chlumem (Ing. 
arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), na základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. 
Územní studie byla pořízena v souladu s podmínkou stanovenou v ÚP a navrhla podrobné uspořádání 
zástavby v celé lokalitě, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. 

Z24 – plocha určená pro smíšenou obytnou zástavbu propojuje území se stávající zástavbou podél ul. 
Mírová, 5. května a Jižní a umožňuje doplnit přilehlou vysokopodlažní zástavbu o architektonicky 
hodnotnější a pestřejší zástavbu a obslužné městské funkce, jejichž dostupnost je na sídliště omezená. 
Rozvoj bydlení reaguje na součástný nedostatek vhodných zastavitelných rozvojových ploch pro 
bydlení a na potřebu nabídnout obyvatelům města možnost celkového zvýšení komfortu a úrovně 
bydlení. Předmětem změny je úprava způsobu využití (z bydlení na plochu smíšenou obytnou), rozsah 
záboru ZPF se oproti schválenému ÚP nemění. 

Z60 – plocha veřejného prostranství je vymezena pro realizaci nezbytné komunikace k zajištění 
přístupu do zastavitelných ploch pro bydlení Z17B, Z19A a Z19B, sekundárně též pro napojení plochy 
Z17A. Předmětem Změny č. 1 ÚP je posun navržené komunikace oproti řešení schválenému v ÚP 
Bílina, přičemž vymezení plochy Z60 je převzato z ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 
4/2017).  Nejedná se tedy o nový zábor ZPF, pouze o zpřesnění uspořádání území, které již bylo pro 
zábor schváleno v rámci platného ÚP Bílina. Tato studie v souladu s požadavkem ÚP podrobně 
prověřila a navrhla uspořádání zástavby včetně dopravní obsluhy celého rozvojového území Teplické 
Předměstí. Komunikace je určena pro obsluhu obytné zástavby v plochách Z17A, Z17B, Z19A a Z19B. 

Z69 - Plocha je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), pro točnu 
autobusů, která je navržena k přemístění do této polohy ze stávajícího křížení ul. Litoměřická - ul. 
Sídliště Za Chlumem. ÚS byla pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání 
zástavby v celé lokalitě, přemístění točny souvisí se změnou využití území stávající točny na 
nízkopodlažní bydlení a úpravou křižovatky. Nejedná se o nový zábor ZPF, pouze o zpřesnění 
uspořádání území, které již bylo pro zábor schváleno v rámci platného ÚP Bílina.  

Z70 - Plocha je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), pro novou 
místní / oblužnou komunikaci, která zajistí přístup do východní části rozvojové lokality. ÚS byla pořízena 
v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě, realizace komunikace 
je nezbytná pro přístup navržených rodinných domů v plochách Z13C a Z13D. Nejedná se o nový zábor 
ZPF, pouze o zpřesnění uspořádání území, které již bylo pro zábor schváleno v rámci platného ÚP 
Bílina (jako zastavitelná plocha Z13). 
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Z73 - Plocha je vymezena dle ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), která byla 
pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě. Plocha je 
určena pro realizaci obslužné, zklidněné komunikace a výstavbu parkovacích stání pro návštěvy 
rezidentů navržené obytné zástavby, pro uživatele přilehlé zahrádkové osady, případně pro potřebu 
správy a údržby zástavby a území.  Nejedná se o nový zábor ZPF, pouze o zpřesnění uspořádání 
území, které již bylo pro zábor schváleno v rámci platného ÚP Bílina (jako zastavitelná plocha Z20). 

Z75 - Plocha je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), pro nové 
parkoviště. Zároveň zohledňuje požadavek města na kapacitní řešení dopravy v klidu v této části města 
a umožňuje výstavbu několikapodlažního parkovacího domu, který uspokojí potřeby rezidentů 
přilehlého sídliště, zejména ul. Čapkova. Realizace nové plochy pro odstavování vozidel zčásti vyřeší 
dlouhodobý nedostatek parkovacích míst a nevyhovující živelné parkování obyvatel sídliště v ulicích, 
které snižuje propustnost komunikací a omezuje pohyb IZS. Lokalizace nového parkovacího domu byla 
schválena Radou města Bílina na jejím zasedání konaném dne 5.2.2019. Nejedná se o nový zábor 
ZPF, pouze o zpřesnění uspořádání území, které již bylo pro zábor schváleno v rámci platného ÚP 
Bílina. 

Z76 - Plocha je vymezena dle ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), která byla 
pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě. Je určena pro 
novou místní komunikaci, která napojí  ul. Sídliště Za Chlumem na přeložku ul. Radovesická a posílí tak 
radiální propojení vnitřní části města s vnější sliniční sítí. Část trasy komunikace s vyústěním na 
přeložku ul. Radovesická je upraven v souladu s řešením dle ÚP, které bylo prověřeno dopravní studií 
(VPÚ DECO a Atelier PROMIKA, 10/2009). Nejedná se o nový zábor ZPF, pouze o zpřesnění 
uspořádání území, které již bylo pro zábor schváleno v rámci platného ÚP Bílina. 

PLOCHY PŘESTAVBY  

Plochy přestavby jsou vymezeny uvnitř zastavěného území města, jedná se o optimalizaci funkčního 
využití nevyužívaných či nevhodně využívaných ploch. Plochy přestavby představují minimální zábor 
ZPF, jedná se o tyto plochy: 

P03 - plocha vymezená v ÚP Bílina pro bydlení je Změnou č. 1 ÚP navržena pro smíšené obytné využití. 
Jedná se o přestavbu areálu bývalé kotelny , která už není funkční a s obnovou její činnosti jako objektu 
technické infrastruktury již není uvažováno. Změna využití umožnít realizovat jak obytnou zástavbu, 
zároveň umístit nezbytné obslužné funkce. Vzhledem k charakteru navazujícího rozsáhlého 
rozvojového území na Teplickém Předměstí, které je určeno výhradně pro obytnou zástavbu, a stávající 
kapacitní sídlištní zástavbě, je doplnění funkcí žádoucí. Vzhledem k poloze uvnitř zastavěného území,  
mezi zastavěným územím a dalšími zastavitelnými plochami by při zachování ZPF vznikla 
neobhospodařovatelná izolovaná enkláva zemědělské půdy. 

P08 - plocha je vymezena v rozsahu bývalého zahradnictví, v ploše schválené v ÚP Bílina pro bydlení. 
Změnou č. 1 ÚP bylo využití přehodnoceno a upraveno. Návrh rozšíření hřbitova vyplývá z požadavku 
zadavatele a Technických služeb města Bílina, důvodem je nedostatečná kapacita stávajícího hřbitova 
vzhledem k současnému demografickému vývoji. Rozvoj do plochy P08 (areál bývalého zahradnictví) 
byl schválen rozhodnutím Rady města Bílina na zasedání dne 5.2.2019. Poloha je výhodná vzhledem 
k možnosti rozvoje stávajícího areálu bez zakládání zcela nové plochy hřbitova s novým ochranným 
pásmem a možným omezením využití navazujícího území. Nejedná se o nový zábor ZPF, pouze o 
změnu využití již schválené plochy při zachování jejího rozsahu. Jedná se o proluku, při zachování ZPF 
by zde vznikla  neobhospodařovatelná izolovaná enkláva zemědělské půdy. Navíc výrazná morfologie 
ani zemědělské obhospodařování reálně neumožňuje.  

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ  

Jako nezastavitelné plochy jsou vymezeny plochy zeleně (zeleň veřejná, zeleň ochranná a izolační, 
zeleň specifická) a plochy přírodní. Zábor ZPF představují tyto plochy: 

N02 – Pás zeleně zeleně je vymezen pro izolaci navrhované výrobní zóny (Z12) od navrhované obytné 
zástavby (Z13A), zkvalinění a humanizaci veřejného prostoru nové ulice. Výsadba zeleně v této poloze 
má hygienický a kompoziční význam. 
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N03 – Plocha je vymezena v souladu s ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), která 
na základě požadavku ÚP Bílina prověřila uspořádání celého rozvojového území v lokalitě Teplické 
Předměstí. V ploše N03 je (spolu s navazující plochou Z16) navržen sportovně rekreační park, 
s několika vodními plochami ve vnitřní části. V ploše N03 je upřednostněna pobytová funkce na louce, 
vybavení je na úrovni drobných cvičebních prvků, převažuje přírodní charakter území. Nejedná se o 
nový zábor ZPF, pouze o upřesnění plochy, celý rozsah byl již schválen pro vynětí ze ZPF v platném 
ÚP Bílina. 

N12 - plocha mezi tokem řeky Bíliny a trasou silnice I/13 je navržena k realizaci veřejné zeleně jako 
součást celoměstského systému zeleně, s cílem přirozeného propojení sportovního areálu v Kyselce a 
zástavbou centra města. Nejedná se o nový zábor, nýbrž pouze o přehodnocení způsobu využití již 
schválené plochy v ÚP Bílina (DS - dopravní infrastruktura) pro vhodnější účel, při zachování rozsahu 
plochy. 

N28a, N28b - Plochy jsou vymezeny v rozsahu částí původní plochy N28, pouze z metodického důvodu 
a pro lepší orientaci, kdy po předělení plochy N28 komunikací vznikly 2 samostanté plochy s totožným 
označením. Plochy jsou součástí pásu izolační zeleně podél obchvatu města, tato zeleň zajišťuje 
prostorovou a hygienickou ochranu zástavby města před negativními vlivy dopravy. Vzhledem 
k trasování stávajících i navrhovaných komunikací by při zachování ZPF vznikly izolované enklávy 
zemědělské půdy, které by nebylo možné obhospodařovat, využití pro zeleň je tedy účelné a logické. 
Zároveň se nejedná o nový zábor ZPF, nýbrž o rozvojové území, již schválené pro zábor v platném ÚP. 

N48 - Vymezení plochy je převzato ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), na 
základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla pořízena v souladu 
s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového území a navrhla 
podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě včetně vymezení ploch veřejných prostranství a veřejné 
zeleně, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Plocha odděluje dvě řady obytné zástavby 
a umožňuje realizaci obslužné komunikace při respektování stávající vzrostlé zeleně. Nejedná se o 
vymezení nové plochy, pouze o zpřesnění uspořádání rozvojového území, které bylo pro zábor 
schváleno v rámci platného ÚP Bílina. Zachováním ZPF by zde vznikla obtížně obhospodařovatelná 
enkláva zemědělské půdy. 

N49 - Vymezení plochy je převzato ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), na 
základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla pořízena v souladu 
s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového území a navrhla 
podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě včetně vymezení ploch veřejných prostranství a veřejné 
zeleně, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Plocha odděluje dva bloky obytné zástavby 
a umožňuje realizaci pěší komunikace propojující obytnou lokalitu s krajinnou zelení v zázemí 
(Pohádkový les). Nejedná se o vymezení nové plochy, pouze o zpřesnění uspořádání rozvojového 
území v zastavitelné ploše Z19, která byla pro zábor schválena v rámci platného ÚP Bílina. Zachováním 
ZPF by zde vznikla obtížně obhospodařovatelná enkláva zemědělské půdy. 

N50 - Plocha je vymezena dle ÚS Pod Chlumem (Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D, 3/2017), která 
byla pořízena v souladu s požadavkem ÚP pro upřesnění uspořádání zástavby v celé lokalitě. Navržená 
plocha zeleně doplňuje obytné území podél obslužné zklidněné komunikace a odděluje rodinné domy 
od rozsáhlé zahrádkové osady. Nejedná se o vymezení nové plochy, pouze o zpřesnění uspořádání 
rozvojového území v zastavitelné ploše Z20, která byla pro zábor schválena v rámci platného ÚP Bílina.  

N51 - Vymezení plochy je převzato ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), na 
základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla pořízena v souladu 
s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového území a navrhla 
podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě včetně vymezení ploch veřejných prostranství a veřejné 
zeleně, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Plocha je určena pro veřejný parčík mezi 
dvěma řadami obytné zástavby v ploše Z13A. Nejedná se o nový zábor ZPF, nýbrž pouze o upřesnění 
řešení rozvojového území, které již bylo schváleno pro zábor v platném ÚP Bílina jako součást 
zastavitelné plochy Z13. Zachováním ZPF by zde vznikla nepřístupná a tudíž neobhospodařovatelná 
enkláva zemědělské půdy. 
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N52 - Vymezení plochy je převzato ÚS Teplické Předměstí v Bílině (BRAK architects, 4/2017), na 
základě požadavku schváleného Zadání Změny č. 1 ÚP. Územní studie byla pořízena v souladu 
s podmínkou stanovenou v ÚP z důvodu rozsahu, polohy a významu rozvojového území a navrhla 
podrobné uspořádání zástavby v celé lokalitě včetně vymezení ploch veřejných prostranství a veřejné 
zeleně, které je Změnou č. 1 ÚP v celém rozsahu převzato. Plocha je určena pro poloveřejný parčík ve 
vnitrobloku obytné zástavby v ploše Z13D. Nejedná se o nový zábor ZPF, nýbrž pouze o upřesnění 
řešení rozvojového území, které již bylo schváleno pro zábor v platném ÚP Bílina jako součást 
zastavitelné plochy Z13. Zachováním ZPF by zde vznikla nepřístupná a tudíž neobhospodařovatelná 
enkláva zemědělské půdy. 

N53 – Plocha představuje malou obtížně obhospodařovatelnou enklávu, izolovanou mezi vodní plochou 
a pozemky lesa. Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemcích se nachází 
dlouhodobě využívané oplocené soukromé zahrady, přiléhající ke stávajícímu rekreačnímu objektu. 
S ohledem na možnost jejich dalšího využívání jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. 
V případě jejich zrušení by bylo nutné hledat náhradu v jiné části nezastavěného území, která by mohla 
mít za následek nežádoucí fragmentaci volné krajiny a narušení organizace ZPF, jejichž ochrana je 
veřejným zájmem. 

N54 - Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemcích se nachází oplocené 
soukromé zahrady, přiléhající ke stávajícímu rekreačnímu objektu. S ohledem na možnost jejich dalšího 
využívání jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. 

N55 - Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemcích se nachází oplocená 
soukromá zahrada, přiléhající ke stávajícímu rodinnému domu. S ohledem na možnost jejího dalšího 
využívání jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. 

N56 - Plocha je vymezena v souladu se skutečným stavem, na pozemcích se nachází oplocená 
soukromá zahrada, přiléhající ke stávajícímu rodinnému domu. S ohledem na možnost jejího dalšího 
využívání jsou pozemky vymezeny jako soukromá zeleň. 

K.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

V tabulce vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou 
vyhodnoceny všechny plochy změn, vymezené Změnou č. 1 územního plánu (tj. plochy zastavitelné, 
plochy přestavby a plochy nezastavitelné) a představující zábor PUPFL. Plochy se záborem PUPFL 
jsou zobrazeny v grafické části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Výkres č. II.3 – Výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu.   

Zdrojem pro identifikaci pozemků určených k plnění funkce lesa v jednotlivých lokalitách byla katastrální 
mapa a evidence ÚHUL, údaje z těchto relevantních zdrojů však nejsou zcela v souladu.  

TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ ZÁBORU PUPFL  

kód plochy navrhované 
využití 

k.ú.  číslo 
dotčeného 
pozemku 

rozsah záboru 
PUPFL (ha) 

kategorie lesa 

Z09 plocha výroby a 
skladování - 
lehký průmysl 
(VL) 

Chudeřice u 
Bíliny 

251/14 0,0587 les zvláštního 
určení 

Z68 PV - veřejná 
prostranství 

Bílina 2991/142 0,1050 les ochranný 

N53 ZS – zeleň 
soukromá a 
vyhrazená 

Bílina 2869/1 0,0846 les hospodářský 
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Do pásma 50m od hranice lesa zasahují plochy: Z09, Z68, Z74, P42, P47 a N06. 

ODŮVODNĚNÍ ZÁBORU PUPFL 

Uvedené rozvojové plochy byly vymezeny s ohledem na racionální využívání území. Zábor pozemků ve 
vzdálenosti do 50 m od hranice lesa bude řešen v rámci podrobnějšího řešení zástavby jednotlivých 
ploch.   

Z09 – plocha lehké výroby je vymezena ve vazbě na stávající areál průmyslové výroby v Chudenicích a 
je určena pro jeho rozšíření až k hranici bývalé Radovesické výsypky, kde již byla ukončena těžba a 
probíhají rekultivační práce, a trase vedení 110 kV, která je významným limitujícím liniovým prvkem, 
omezujícím využívání území. Změnou č. 1 ÚP je hranice plochy upravena (plocha je rozšířena) k hranici 
realizovaného retenčního opatření (odvodňovací kanál na hraně Radovesické výsypky) tak, aby bylo 
zajištěno hospodárné využívání území. Jedná se o velmi úzký, jinak zcela nevyužitelný pás území. 

Z68 - Plocha je vymezena v souladu s dokumentací pro stavební povolení „Cyklostezka přes 
Radovesickoku výsypku“ (Báňské projekty Teplice, a.s., 12/2011), za účelem zkvalitnění dopravních 
vazeb mezi obcemi Bílina a Kostomolaty pod Milešovkou, narušené dlouhodobými těžebními aktivitami. 
Záměr navazuje na již realizovanou silniční komunikaci, se kterou je vymezen v souběhu. Realizací 
komunikace dojde k dotvoření systému cyklotras a cyklostezek a výraznému zkrácení přepravních 
vzdáleností. Neméně významným důvodem vymezení plochy je podpora ekologických forem dopravy, 
šetrných k již tak poškozenému životnímu prostředí oblasti Severočeské hnědouhelné pánve. Zábor 
pozemků PUPFL je minimalizován na šířku cyklostezky přimknuté ke stávající silniční komunikaci. 
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L. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  

Podle §53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili 
výsledky projednání Změny č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP) a zpracovali návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Z1 ÚP  dle §55b odst. (2) a dle §52 odst. (3) ve vazbě 
na § 53 stavebního zákona. 

V zákonem stanovené lhůtě v rámci veřejného projednání v souladu s §55b odst. (2) stavebního 
zákona bylo k návrhu Z1 ÚP uplatněno 10 připomínek, ze kterých 7 připomínek (tj. č. I.-VII.) bylo 
věcně shodných:  

Připomínku uplatnili níže uvedení účastníci řízení o návrhu: 

1. Ing. Kordová Tereza, Petřín 30, Karlovy Vary 
2. Mareček Erhard, Za Chlumem 729, Bílina 
3. Janotová Dana, Za Chlumem 728, Bílina 
4. Patera David, Za Chlumem 728, Bílina 
5. Ing. Černíková Pavlína, Za Chlumem 726, Bílina 
6. Machalová Klára, Za Chlumem 727, Bílina 
7. Babáková Věra, Za Chlumem 755, Bílina 
8. Adamcová Jana, Bezovka 673, Bílina 
9. Kodadová Eva, Jiráskova 109/4, Bílina 
10. Pavel Rais, Litoměřická 17/46, Bílina 

Vypořádání připomínek: 

1) Ing. Kordová Tereza, Petřín 30, Karlovy Vary 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 19.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 32596/2015. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Když jsme se do Teplického kraje, s přítelem přestěhovali, zvažovali jsme koupi vlastní nemovitosti. 
Zvolili jsme nakonec město Bílina. Byt, který jsme koupili, nás zaujal zejména svou lokalitou. Jako jednu 
z mála předností tohoto města považuji okolní krajinu, která je vhodná k procházkám, k venčení pejsků, 
apod. zároveň jsem spatřovala obrovské plus i v přilehlém parkovišti, díky kterému máme jistotu, že 
zaparkujeme bez větších problémů. O jediné pozitivní věci na bydlení v Bílině opravdu přijít nechceme ! 

Odůvodnění: 
Zastavění plochy parkoviště (p.p.č. 1674/5 a 1674/8, k.ú, Bílina, část plochy Z 13B) způsobí redukci 
parkovacích míst, jejichž počet ani v současné době není zrovna přehnaný, ba naopak i dnes je počet 
parkovacích míst zhruba stejný jako počet automobilů. Zároveň zastavěním celé louky přijdeme o pěkný 
kus krajiny, který jsem považovala za jedno z mála pozitiv bydlení v našem městě! 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Plocha Z 13B nacházející se na pozemcích p.č. 1674/8 a 1674/5 byla do návrhu Z1 ÚP převzata 
z územní studie „Teplické předměstí v Bílině“ (dále jen ÚS), která byla pořízena v roce 2017. 
Zpracování ÚS bylo  uloženo Územním plánem Bílina s cílem zpřesnit řešení navržené územním 
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plánem. Úkolem ÚS bylo zpracovat urbanisticko – architektonickou koncepci, vymezit veřejná 
prostranství a navrhnout  řešení dopravní a technické infrastruktury. 
Jako náhradu za zrušení parkovací plochy na p.p.č.  1674/8 územní studie vymezila po obou stranách 
ul. Čsl. Armády parkovací zálivy, které svou kapacitou nahradí parkovací místa, která by byla zrušena 
v případě zahájení výstavby rodinných domů na ploše Z 13B.   

Návrhem Z1 ÚP je zároveň v docházkové vzdálenosti cca 400 m umístěn na ploše P42 parkovací dům 
(hromadné garáže).    

V případě, že dojde k realizaci výstavby na ploše Z13B, bude plocha současného parkoviště nahrazena 
výstavbou nových parkovacích ploch v docházkové vzdálenosti. 

2) Erhard Mareček, Sídliště Za Chlumem 729, Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 19.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 32596/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Nesouhlasím s výstavbou rodinných domů na tomto území (p.p.č. 1674/5 a 1674/8, k.ú, Bílina, část 
plochy Z 13B). 

Odůvodnění: 
Vykácení zeleně, likvidace jediného parkoviště v okolí, prašnost. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Plocha Z 13B nacházející se na pozemcích p.č. 1674/8 a 1674/5 byla do návrhu Z1 ÚP převzata 
z územní studie „Teplické předměstí v Bílině“ (dále jen ÚS), která byla pořízena v roce 2017. 
Zpracování ÚS bylo  uloženo Územním plánem Bílina s cílem zpřesnit řešení navržené územním 
plánem. Úkolem ÚS bylo zpracovat urbanisticko – architektonickou koncepci, vymezit veřejná 
prostranství a navrhnout  řešení dopravní a technické infrastruktury. 
Jako náhradu za zrušení parkovací plochy na p.p.č.  1674/8 územní studie vymezila po obou stranách 
ul. Čsl. Armády parkovací zálivy, které svou kapacitou nahradí parkovací místa, která by byla zrušena 
v případě zahájení výstavby rodinných domů na ploše Z 13B.   

Návrhem Z1 ÚP je zároveň v docházkové vzdálenosti cca 400 m umístěn na ploše P42 parkovací dům 
(hromadné garáže).    

V případě, že dojde k realizaci výstavby na ploše Z13B, bude plocha současného parkoviště nahrazena 
výstavbou nových parkovacích ploch v docházkové vzdálenosti. 

3) Dana Janotová, Sídliště Za Chlumem 728,  Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 21.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 36538/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 

Nesouhlasím se změnou územního plánu na ploše Z 13B (p.p.č. 1674/5 a 1674/8, k.ú, Bílina). 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Plocha Z 13B nacházející se na pozemcích p.č. 1674/8 a 1674/5 byla do návrhu Z1 ÚP převzata 
z územní studie „Teplické předměstí v Bílině“ (dále jen ÚS), která byla pořízena v roce 2017. 
Zpracování ÚS bylo  uloženo Územním plánem Bílina s cílem zpřesnit řešení navržené územním 
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plánem. Úkolem ÚS bylo zpracovat urbanisticko – architektonickou koncepci, vymezit veřejná 
prostranství a navrhnout  řešení dopravní a technické infrastruktury. 
Jako náhradu za zrušení parkovací plochy na p.p.č.  1674/8 územní studie vymezila po obou stranách 
ul. Čsl. Armády parkovací zálivy, které svou kapacitou nahradí parkovací místa, která by byla zrušena 
v případě zahájení výstavby rodinných domů na ploše Z 13B.   

Návrhem Z1 ÚP je zároveň v docházkové vzdálenosti cca 400 m umístěn na ploše P42 parkovací dům 
(hromadné garáže).    

V případě, že dojde k realizaci výstavby na ploše Z13B, bude plocha současného parkoviště nahrazena 
výstavbou nových parkovacích ploch v docházkové vzdálenosti. 

4) David Patera, Sídliště Za Chlumem 728,  Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 21.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 36539/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Nesouhlasím se změnou územního plánu, vykácením zeleně a stavbou rodinných domů (p.p.č. 1674/5 
a 1674/8, k.ú, Bílina, část plochy Z 13B). 

Odůvodnění: 
Každý den na parkovišti parkuje přes dvacet aut, kde budou parkovat potom? Podívejte se, jak to 
vypadá v naší ulici dole u rodinných domů (nedá se normálně projet kvůli autům, které parkují podél 
chodníku)…a co se zeleně týče … té není nikdy dost !!! 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Plocha Z 13B nacházející se na pozemcích p.č. 1674/8 a 1674/5 byla do návrhu Z1 ÚP převzata 
z územní studie „Teplické předměstí v Bílině“ (dále jen ÚS), která byla pořízena v roce 2017. 
Zpracování ÚS bylo  uloženo Územním plánem Bílina s cílem zpřesnit řešení navržené územním 
plánem. Úkolem ÚS bylo zpracovat urbanisticko – architektonickou koncepci, vymezit veřejná 
prostranství a navrhnout  řešení dopravní a technické infrastruktury. 
Jako náhradu za zrušení parkovací plochy na p.p.č.  1674/8 územní studie vymezila po obou stranách 
ul. Čsl. Armády parkovací zálivy, které svou kapacitou nahradí parkovací místa, která by byla zrušena 
v případě zahájení výstavby rodinných domů na ploše Z 13B.   

Návrhem Z1 ÚP je zároveň v docházkové vzdálenosti cca 400 m umístěn na ploše P42 parkovací dům 
(hromadné garáže).    

V případě, že dojde k realizaci výstavby na ploše Z13B, bude plocha současného parkoviště nahrazena 
výstavbou nových parkovacích ploch v docházkové vzdálenosti. 

5) Ing. Pavlína Černíková, Sídliště Za Chlumem 726,  Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 20.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 36067/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Podávám připomínku k tomu, že v návrhu změny č. 1 územního plánu Bílina je uvedeno území Z 13B 
(p.p.č. 1674/5 a 1674/8, k.ú, Bílina) jako zastavitelná plocha pro stavbu rodinných domů. Jedná se o 
plochu naproti panelovým domům, které z části slouží jako velké a hojně využívané parkoviště pro 
místní obyvatele, jednak jako prostor pro volné pobíhání psů dle Obecně závazné vyhlášky města Bíliny 
č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Bílina a 
vymezují prostory pro volné pobíhání psů, a to pro minimálně polovinu obyvatel Sídliště Za Chlumem. 



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

187 
 

Když již dochází k přehodnocení ploch pro výstavbu, které byly uvedeny ve stávajícím územním plánu, 
navrhuji tuto plochu z návrhu územního plánu jako zastavitelnou plochu vyjmout a nahradit její účel tak, 
aby korespondoval s nynějším využíváním. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, pro kolik stávajících obyvatel nyní tato plocha slouží jako nezbytné parkoviště či jako 
v podstatě rekreační plocha, kolik se na ní nachází vzrostlé zeleně, nevidím žádný přínos v tom, kdyby 
na ní bylo postaveno několik rodinných domů pro pár nových obyvatel. Tím by se nepoměrně snížil 
komfort obyvatel stávajících a mám za to, že město se má starat především o to, aby slušní lidé měli 
odpovídající podmínky pro svůj život ve městě a nebyli nuceni město opouštět. Problém s parkováním 
je v celé Bílině, ale hlavně na sídlištích velmi akutní, proto nevidím řešení ve stavbě vzdáleného 
parkovacího domu, když není nutné a nezbytné zabírat tuto plochu stavbou rodinných domů, v nichž 
pro město nevidím žádný velký přínos. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Plocha Z 13B nacházející se na pozemcích p.č. 1674/8 a 1674/5 byla do návrhu Z1 ÚP převzata 
z územní studie „Teplické předměstí v Bílině“ (dále jen ÚS), která byla pořízena v roce 2017. 
Zpracování ÚS bylo  uloženo Územním plánem Bílina s cílem zpřesnit řešení navržené územním 
plánem. Úkolem ÚS bylo zpracovat urbanisticko – architektonickou koncepci, vymezit veřejná 
prostranství a navrhnout  řešení dopravní a technické infrastruktury. 
Jako náhradu za zrušení parkovací plochy na p.p.č.  1674/8 územní studie vymezila po obou stranách 
ul. Čsl. Armády parkovací zálivy, které svou kapacitou nahradí parkovací místa, která by byla zrušena 
v případě zahájení výstavby rodinných domů na ploše Z 13B.   

Návrhem Z1 ÚP je zároveň v docházkové vzdálenosti cca 400 m umístěn na ploše P42 parkovací dům 
(hromadné garáže).    

V případě, že dojde k realizaci výstavby na ploše Z13B, bude plocha současného parkoviště nahrazena 
výstavbou nových parkovacích ploch v docházkové vzdálenosti. 

6) Klára Machalová, Sídliště Za Chlumem 727,  Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 20.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 38267/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Změnou územního plánu týkajícího se lokality Z13B zlikvidujete parkoviště před „bonbónky“ kde 
v současné době parkuje ve večerních hodinách cca 40-50 osobních automobilů. V územním plánu 
nejsou tyto parkovací plochy pro 72 rodin, žijících v „bonbóncích“ nahrazeny jinými parkovacími 
plochami. Kde budou tito občané měta Bíliny parkovat? Zásadně nesouhlasím se zrušením parkoviště 
bez náhrady parkovacích míst v dosažitelné vzdálenosti (cca 100m) 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Plocha Z 13B nacházející se na pozemcích p.č. 1674/8 a 1674/5 byla do návrhu Z1 ÚP převzata 
z územní studie „Teplické předměstí v Bílině“ (dále jen ÚS), která byla pořízena v roce 2017. 
Zpracování ÚS bylo  uloženo Územním plánem Bílina s cílem zpřesnit řešení navržené územním 
plánem. Úkolem ÚS bylo zpracovat urbanisticko – architektonickou koncepci, vymezit veřejná 
prostranství a navrhnout  řešení dopravní a technické infrastruktury. 
Jako náhradu za zrušení parkovací plochy na p.p.č.  1674/8 územní studie vymezila po obou stranách 
ul. Čsl. Armády parkovací zálivy, které svou kapacitou nahradí parkovací místa, která by byla zrušena 
v případě zahájení výstavby rodinných domů na ploše Z 13B.   
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Návrhem Z1 ÚP je zároveň v docházkové vzdálenosti cca 400 m umístěn na ploše P42 parkovací dům 
(hromadné garáže).    

V případě, že dojde k realizaci výstavby na ploše Z13B, bude plocha současného parkoviště nahrazena 
výstavbou nových parkovacích ploch v docházkové vzdálenosti. 

7) Věra Babáková, Miroslav Babák, Sídliště Za Chlumem 755,  Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 16.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 35796/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Zásadně nesouhlasíme se změnou Územního plánu Bílina č.1. – Z 13B! Z důvodů ztráty zeleně a další 
přírody, taktéž by ubylo mnoho parkovacích míst, už nyní ve večerních hodinách v sídlišti Za Chlumem 
lze těžko zaparkovat (Parkoviště mezi bloky 3-4 to nevyřeší… má se rozšiřovat..) 

Odůvodnění: 
Myslíme si, že v sídlišti Za Chlumem je aktuálně k řešení mnoho jiných problémů, než kácet zeleň a 
rozprodávat pozemky. I okolí Pohádkového lesa by mělo být zachováno (pole-louky). Příroda se má 
chránit – ne devastovat! 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Plocha Z 13B nacházející se na pozemcích p.č. 1674/8 a 1674/5 byla do návrhu Z1 ÚP převzata 
z územní studie „Teplické předměstí v Bílině“ (dále jen ÚS), která byla pořízena v roce 2017. 
Zpracování ÚS bylo  uloženo Územním plánem Bílina s cílem zpřesnit řešení navržené územním 
plánem. Úkolem ÚS bylo zpracovat urbanisticko – architektonickou koncepci, vymezit veřejná 
prostranství a navrhnout  řešení dopravní a technické infrastruktury. 
Jako náhradu za zrušení parkovací plochy na p.p.č.  1674/8 územní studie vymezila po obou stranách 
ul. Čsl. Armády parkovací zálivy, které svou kapacitou nahradí parkovací místa, která by byla zrušena 
v případě zahájení výstavby rodinných domů na ploše Z 13B.   

Návrhem Z1 ÚP je zároveň v docházkové vzdálenosti cca 400 m umístěn na ploše P42 parkovací dům 
(hromadné garáže).    

V případě, že dojde k realizaci výstavby na ploše Z13B, bude plocha současného parkoviště nahrazena 
výstavbou nových parkovacích ploch v docházkové vzdálenosti. 

8) Jana Adamcová, Bezovka 673, 418 01 Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 15.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 35660/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Podávám námitku proti změně územního plánu (plocha P46, p.p.č. 269/191, k.ú. Bílina) změnit tyto 
pozemky z bydlení v rodinných domech na vybudování parkovacího domu. 

Odůvodnění: 
Toto území je převážně zastaveno rodinnými domy, je to převážně klidová zástavba. Nejbližší sídliště je 
poměrně daleko, proto upřednostňuji bytovou výstavbu v RD. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se vyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
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Podání  uplatněné navrhovatelkou bylo na základě údajů z katastru nemovitostí vyhodnoceno jako 
připomínka i přes skutečnost, že bylo podáno na formuláři pro uplatnění námitek. Navrhovatelka nebyla 
v době podání připomínky, na základě doložených údajů z katastru nemovitostí, v souladu s §52 odst (2) 
stavebního zákona, vlastníkem dotčeného pozemku. 

Na základě požadavku Města Bílina, vymezil zpracovatel Změny č. 1 ÚP Bílina (dále jen Z1 ÚP) v rámci 
návrhu Z1 ÚP pro veřejné projednání sedm ploch pro umístění hromadných garáží. Jednou z dotčených 
ploch se stala vzhledem k vhodné docházkové vzdálenosti v rámci lokality PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ i 
plocha P46, která byla v návrhu pro veřejné projednání vymezena jako plocha se způsobem využití „DS 
– dopravní infrastruktura silniční“. 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl záměr města přehodnocen a zredukován 
na 5 ploch pro hromadné parkování. Plocha P46 byla z návrhu ÚP vypuštěna. Plocha P46 je vymezena 
v souladu s původní koncepcí tj. jako součást  plochy „BI – bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské“ a „ZO – ochranná zeleň“. 

9) Eva Kodadová, Jiráskova ulice 109, 41801 Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 15.08.2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 35659/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Podávám námitku na změnu územního plánu na tomto pozemku (plocha P46 p.p.č. 269/258, k.ú. Bílina) 
z bydlení v obytných domech na dopravní infrastrukturu. 

Odůvodnění: 
V místě převažuje individuální výstavba. Parkovací dům je velikostí nevhodný, v ulici Jenišovská jsou 
stále volné garáže. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se vyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 
Podání  uplatněné navrhovatelkou bylo na základě údajů z katastru nemovitostí vyhodnoceno jako 
připomínka i přes skutečnost, že bylo podáno na formuláři pro uplatnění námitek. Navrhovatelka nebyla 
v době podání připomínky, na základě doložených údajů z katastru nemovitostí, v souladu s §52 odst (2) 
stavebního zákona, vlastníkem dotčeného pozemku. 

V souladu s ÚP Bílina, který dotčený pozemek p.č. 269/258 vymezuje jako plochu „BI – bydlení 
v rodinných domech – městské a příměstské“ bylo rozhodnutím č.j: 54027/2019 ze dne 13.1.2020 
vydáno stavební povolení pro novostavbu rodinného domu, který bude umístěn na p.p.č. 269/259, k.ú. 
Bílina. Vzhledem k této skutečnosti byl záměr na umístění parkovacího domu na p.p.č. 269/258 
přehodnocen a od záměru na umístění parkovacího domu na tomto pozemku bylu upuštěno. Dotčený 
pozemek je vymezen v souladu s původní koncepcí tj. jako  plocha „BI – bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské“. 

10) Pavel Rais, Litoměřická 17, 418 01 Bílina 

Připomínka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 19.08.2019 a zaregistrována  pod č.j.: 
MUBI 35895/2019. 

TEXT PŘIPOMÍNKY: 
Ačkoli jsem si vědom, že je na mou připomínku nesnadné odpovědět, byl bych rád, kdyby se stala 
odrazovým můstkem pro další jednání. Před tím, než téma rozvedu v několika bodech na příkladu 
katastrů Z 20 či Z 17 (připomínka však platí pro celou řadu dalších zastavitelných území), budu krátce 
polemizovat nad tím, proč vůbec města rozprodávají zatím nedotčené prostory. Chápu, že lidé chtějí 
kvalitně bydlet a ani přinejmenším není snahou této připomínky někomu kazit jeho plány a sny. Jsem si 
navíc vědom, že se mění tvář planety i v globálním měřítku, takže rozpínavost měst je jen třešničkou na 
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dortu technokratického vývoje lidské společnosti. Bohužel ale vidím a vnímám, že se stále více 
ochuzujeme o možnosti, které zástavbou neznehodnocený katastr nabízí. Jako příklad uvedu nejprve 
Z20. 

Z 20 - Mrzí mě, že v územním plánu není dostatečně řešena stránka estetiky a biodiverzity. Park Z20 je 
hojně využíván lidmi k odpočinku, takže nová zástavba tuto hodnotu nenávratně zničí, stejně tak jako 
životní prostor lučních společenstev, zajíců, ježků ad. Pokud by město v zájmu rozvoje biokoridorů a 
biodiverzity nehodlalo tento prostor dále zatraktivnit (např. umělý mokřad, či napajedlo, bylinkové spirály 
apod.), mělo by jej ponechat alespoň v dosavadní péči, koneckonců se z louky posekaná hmota může 
použít k výrobě sena pro zdejší chovaná zvířata v patronaci města (ovce a kozy kamerunské). To již se 
ale dostávám ke katastru Z 17 a okolních pozemků, které jsou vytyčeny na půdě, jež vždy živila její 
obyvatelstvo. 

Z 17 - V Bílině žalostně chybí místní sedlák, který nabídne zdravé produkty rovnou „ze dvora“. Proč 
bychom měli stále podléhat deziluzi, že jsme tu v uhelné pánvi odkázaní na sebeurčení průmyslového 
města a tuto tezi nadále podporovat? Je nová zástavba klíčem ke šťastnému fungování společnosti? 

ODŮVODNĚNÍ: 
V odůvodnění se zabývám spíše ekologickými dopady, ale jsem toho názoru, že zapojení měst do 
cirkulární ekonomiky a ochrana krajiny bude mít příznivější dopad i pro sociální soužití ve městě. Jak už 
jsem zmínil, nová a nová zástavba na přírodních plochách je bohužel jednou z příčin úbytku dosavadní 
druhové rozmanitosti (biodiverzity). Důsledkem módní urbanizace měst je však také příspěvek k úbytku 
spodních vod a negativní zásah do tzv. malého vodního okruhu (naopak dešťová voda by se měla 
vsakovat tam, kde spadla – řešeno suchými poldry, mokřady, ponecháním lužních pásů apod. – a 
zbytečně neodtékat z pozemku kanalizací). Byl bych rád, kdyby povolení ke stavbě (obytné i 
průmyslové) bylo podmíněno ekologickým nakládáním se srážkovou vodou, aby tak nadále mohla 
zásobovat vodu spodní. . Tato podmíněnost by se týkala i energetické náročnosti budov, privilegia by 
měly pasivní, či alespoň nízkoenergetické stavby. Domácnosti se podílejí na spotřebě elektrické energie 
stavby. Domácnosti se podílejí na spotřebě elektrické energie nemalou měrou, další příspěvek 
k uhlíkové stopě a vysoušení pevnin v ČR je jen předání rizik klimatické krize dalším generacím. 
V případě zakládání nových obytných satelitních kolonií by bylo záhodno již od počátku mít vytvořen i 
odpadový program a směřovat zacházení s komunálním odpadem ve smyslu ZERO WASTE. 
Děkuji , pokud jste dočetli až sem. 
P.R. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ 
Připomínce se nevyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Připomínka k ploše Z20 (dle Z1 ÚP plochy Z20A, Z0B, Z20C, Z20D, N50 a Z73): 
připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Z20 (je označením plochy dle ÚP nikoli projednávané Z1) – dle Z1 ÚP se jedná o plochy Z20A, Z0B, 
Z20C, Z20D, N50 a Z73. Návrh nového členění Z20 byl do Z1 převzat z územní studie „Pod Chlumem“, 
která byla pořízena, schválena a zaevidována úřadem územního plánování v r. 2017. Zpracování ÚS 
bylo uloženo ÚP Bílina. Plocha Z20 byla v ÚP Bílina vymezena jako plocha se způsobem využití „BI – 
bydlení  v rodinných domech“. Úkolem územní studie bylo zpracování urbanisticko – architektonické 
koncepce, vymezení veřejných prostranství a návrh řešení dopravní a technické infrastruktury. Cílem 
územní studie je stanovit základní pravidla (regulativy) pro možnou budoucí zástavbu. Územní plán 
stanovuje pro plochy Z20A – Z20D, určené pro způsob využití „BI – bydlení v rodinných domech“, 
etapizaci. Plochy Z20A a Z20C tvoří I. etapu možné zástavby plochy Z20B a Z20D pak II. etapu. 
Navržený způsob vymezení jako plocha „BI“ umožňuje v případě rozhodnutí města jako vlastníka 
dotčeného p.p.č. 1630/2, k.ú. Bílina pozemek zastavět v souladu s navrženou etapizací nebo pozemek 
ponechat jako plochu veřejné zeleně, kterou plní v současnosti.  Návrh nového členění původní plochy 
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Z20 a stanovení regulativů možné budoucí zástavby stanovují pravidla, která zabrání možné budoucí 
nevhodné zástavbě. 

Připomínka k ploše Z17 (dle Z1 ÚP plochy Z17A, Z17B: 
připomínce se nevyhovuje 

Odůvodnění: 

Z17 (je označením plochy dle ÚP nikoli projednávané Z1) – dle Z1 ÚP se jedná o plochy Z17A a Z17B. 
Návrh nového členění Z17 bylo do Z1 ÚP  převzato z územní studie „Teplické předměstí v Bílině“, která 
byla pořízena, schválena a zaevidována úřadem územního plánování v r. 2017.  Doporučení 
navrhovatele vymezit dotčenou plochu jako prostor pro drobnou zemědělskou výrobu jde proti 
schválené územní studii pro lokalitu „Teplické předměstí v Bílině“, která stanovila pravidla pro budoucí 
rozvoj této lokality. V průběhu uplatňování územního plánu od roku 2012 do současnosti nebyla na 
adresu Městského úřadu Bílina podána žádná žádost o změnu územního plánu s požadavkem na 
vymezení plochy pro drobnou zemědělskou výrobu, která by naplňovala představy navrhovatele.  

Plochu pro zemědělskou výrobu, kde by mohl případný „sedlák“ provozovat svou farmu město Bílina má. 
Jedná se o plochu Z29 v Žižkově údolí. 

__________ 

 

V zákonem stanovené lhůtě v rámci opakovaného veřejného projednání v souladu s §53 ve 
vazbě na §52 odst. (3) stavebního zákona nebyly k návrhu Z1 ÚP Bílina  uplatněna žádná 
připomínka, která by upozorňovala na nesoulad a vyžadovala úpravu návrhu Z1 ÚP Bílina.   
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M. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 
 Podle § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání Změny č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP) a zpracoval návrh rozhodnutí o 
námitkách uplatněných k návrhu Z1 ÚP Bílina dle §55b odst. (2)  v rámci veřejného projednání a dle 
§52 ods. (2) stavebního zákona v rámci opakovaného veřejného projednání. 

V zákonem stanovené lhůtě  bylo  v souladu s §55b odst. (2) stavebního zákona v rámci 
veřejného projednání uplatněno 9 námitek (I.-IX.) a v souladu s  §52 odst. (2) ve vazbě na § 53 
stavebního zákona v rámci opakovaného veřejného projednání 3 námitky (X.-XII.).  

Námitku uplatnili níže uvedení účastníci řízení o návrhu: 

1.    GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, (oprávněný investor) 
2.    Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, (oprávněný investor) 
3.    Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, (oprávněný investor) 
4.    Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, Chomutov 
5.    GS Reality a.s., Vančurova 815/2, 410 02 Lovosice 
6.    Josef Hora, Mírová 339, 418 01 Bílina 
7.    Josef Hora, Mírová 339, 418 01 Bílina 
8.    Daniel Kodad, Tylova 207/19, 41801 Bílina 
9.    Mufová Eva, Mládežnická 278, Bílina 

   Eva Svobodová, Mládežnická č.p. 277/1, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Oldřich Svoboda, Mládežnická č.p. 277/1, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Alena Kosová, Mládežnická č.p. 284/8, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Zdeněk Kos, Mládežnická č.p. 284/8, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Olga Mufová, Aléská č.p. 255, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Mirka Sichrovská, Mládežnická č.p. 279/3, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Dana Merglová, Mládežnická č.p. 285/9, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Josef Mergl, Mládežnická č.p. 285/9, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Antonín Werthan, Mládežnická č.p. 281/5, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Milada Burešová, Mládežnická č.p. 283/7, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Kamil Seifert, Mládežnická č.p. 287/11, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Ladislava Seifertová, Mládežnická č.p. 287/11, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina  
   Antonín Werthan, ml., Mládežnická č.p. 281/5, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina  
   Marie Mufová, Mládežnická č.p. 278, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Miroslav Sichrovský, Mládežnická č.p. 279/3, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina  
   Zdeněk Bureš, Mládežnická č.p. 283/7, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
   Anna Spáčilová, Mládežnická č.p. 286/10, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 

10. Janů a syn, s.r.o., Pražská 144/32, Bílina 
11. Janů a syn, s.r.o., Pražská 144/32, Bílina 
12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, (oprávněný 

investor) 

Návrh rozhodnutí o námitkách byl v souladu s §53 odst. 1 stavebního zákona projednán a odsouhlasen 
dotčenými orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem. 
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Jednotlivé námitky a jejich odůvodnění: 

1) GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 16. srpna 2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 35736/2019. 

TEXT NÁMITKY:  
K návrhu změny územního plánu nemáme žádné námitky.  Upozorňujeme, že náklady na zmíněnou 
přeložku antikorozní ochrany VTL plynovodu nad ul. Litoměřická ponese v souladu s § 70 
Energetického zákona subjekt, který přeložku vyvolá. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Bere se na vědomí.    

ODŮVODNĚNÍ:  
Jedná se o připomínku oprávněného investora, která se vzhledem k měřítku zpracování nevztahuje 
k předmětu řešení Změny č. 1 ÚP Bílina, ale k navazujícímu územnímu a stavebnímu řízení.  

2) Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 18. srpna 2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 35737/2019. 

TEXT NÁMITKY:  
ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čech zasílá následující námitky k návrhu územního 
plánu (dále jen ÚP) Bílina jako oprávněný investor podle §52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon) v platném znění. 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická 
práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a  silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci 
dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány st. správy včetně orgánů samosprávy, 
poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. 
Správním územím obce Bílina prochází silnice I/13 a koridor pro přeložku silnice I/13. V ZÚR ÚK je 
vymezen koridor pro přeložku jako ÚP6 Bílina – silnice I/13. V platném ÚP města je vymezen koridor 
pro přeložku silnice I/13. V platném ÚP města je vymezen koridor pro přeložku silnice I/13 jako plocha 
Z43 v souladu s ZÚR ÚK. 
Původně uvažovaná a v ÚP města stabilizovaná trasa A – východní obchvat města (Atelier PROMIKA 
s.r.o., 2009) se neukazuje dostatečně efektivní a to především z důvodu podstatného prodloužení trasy 
oproti stávající trase v průtahu. Dá se předpokládat, že uživatelé by i nadále ve větší míře využívali 
stávající průtah. Stejně tak byla odmítnuta pro vysoké investiční náklady a nízkou ekonomickou 
efektivitu varianta X (Valbek spol. s r.o., 2016) – vedení přeložky tunelem a estakádou západně od 
stávající I/13. 
V současné době je prověřena varianta vedení ve stopě stávající trasy I/13 s tunelovým řešením 
v centrální části města – varianta Z. Aktuálně probíhají práce  na geologickém průzkumu pro výslednou 
technicko-ekonomickou studii, která variantu prověří, navrhne a to včetně ověření ekonomické 
efektivity.  Následně bude předložen CK MD k rozhodnutí. Předpokládáme, že varianta bude 
proveditelná a efektivní a bude ji možno dále začít připravovat. 
Do doby definitivního rozhodnutí o variantě je nutno územně chránit stávající koridor pro přeložku 
silnice I/13 v souladu se ZÚR ÚK. 
K návrhu změny č. 1 ÚP Bílina zasíláme následující námitky: 
V návrhu změna č.1 ÚP je vymezena plocha pro dopravní infrastrukturu – Z 67 (parkoviště na terénu 
v severní části města v ulici Teplická). Tato plocha se nachází v trasách prověřovaných variant 
obchvatu (A a X). Požadujeme plochu Z 67 nevymezovat do doby rozhodnutí o finální variantě 
obchvatu / průtahu. K návrhu ÚP Bílina nemáme další námitky. 
 
NÁVRH ROZHODNUTÍ  
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Námitce se vyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ:  

Námitka oprávněného investora byla uplatněna k pozemkům p.č.252/33, 252/32 a části 252/1 a 252/32, 
k.ú. Chudeřice u Bíliny, které byly v návrhu pro veřejné projednání vymezeny jako plocha se způsobem 
využití „DS – dopravní infrastruktura silniční“. Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou 
vedeny jako ostatní plocha/ manipulační plocha a ostatní plocha/zeleň. 

Správním územím obce Bílina prochází silnice I/13 a koridor pro přeložku silnice I/13. V ZÚR ÚK byl 
stanoven úkol „ÚP6  -  zpřesnit v souladu s dotčenými orgány průběh koridoru přeložky – silnice I/13“. 
V platném ÚP města byl koridor pro přeložku silnice I/13 vymezen. Původně uvažovaná a v ÚP města 
stabilizovaná trasa „A – východní obchvat města“ (Atelier PROMIKA s.r.o., 2009) se neukazuje 
dostatečně efektivní a to především z důvodu podstatného prodloužení trasy oproti stávající trase 
v průtahu. V současné době je prověřena varianta vedení ve stopě stávající trasy I/13 s tunelovým 
řešením v centrální části města – varianta Z. Do doby definitivního rozhodnutí o variantě je nutno 
územně chránit stávající koridor pro přeložku silnice I/13 v souladu se ZÚR ÚK. Z výše uvedených 
důvodů byla plocha Z67 z návrhu změny č. 1 ÚP vypuštěna a území bylo vymezeno v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací jako plocha „NP – plochy přírodní“. 

3) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 08. září 2019 a zaregistrována  pod č.j.: 
MUBI 38307/2019. 

TEXT NÁMITKY:  
Změnou č.1 dochází mj. i k dotčení vodohospodářských poměrů. Zejména se jedná o stanovená 
záplavová území (ZÚ) vodních toků Syčivka a Bílina ploch s povodňovým ohrožením vymezených v 
„Plánu pro zvládání povodňových rizik“ (PpZPR), který je zpracován pro oblast s významným 
povodňovým rizikem OHL-27 – Syčivka. 

Upozorňujeme, že stanovená ZÚ včetně aktivní zóny záplavového území (AZZÚ) a povodňové 
ohrožení (riziko) jsou územním limitem a mají přímou vazbu na zpracování územních plánů (ÚP) či 
jejich změn. Limit povodňového ohrožení (míra ohroženosti území). Dále uvádíme výčet lokalit, které 
jsou stanoveným ZÚ a povodňovým ohrožením dotčeny: 

Připomínka č. (1): 
Plochy navržené změnou č.1  dotýkající se povodí vodního toku Syčivka: 
Z1/040 – plocha se nachází ve středním povodňovém ohrožení, v ZÚ Syčivky a Bíliny (k zaplavení 
dochází při průtoku Q100). 

Z1/041 - plocha se nachází ve středním povodňovém ohrožení v AZZÚ Syčivky a ZÚ Bíliny. 

Z1/047 – plocha se částečně nachází v nízkém povodňovém ohrožení s malou částí v AZZÚ. 

Z1/049 – plocha se nachází ve středním povodňovém ohrožení a částečně v AZZÚ. 

Z1/059 - plocha se nachází ve vysokém a středním povodňovém ohrožení a větší částí v AZZÚ. 

Z1/060 -  plocha se částečně nachází ve vysokém a středním povodňovém ohrožení a větší částí 
v AZZÚ. 

Z1/004 - plocha se částečně nachází v AZZÚ a ZÚ (k zaplavení dochází při průtoku Q100). 

Z1/007 - plocha se nachází v ZÚ. 

Z1/010 - plocha se nachází v ZÚ. 

Z1/011 - plocha se nachází v ZÚ. 

Z1/029 - plocha se částečně nachází (malou částí) v ZÚ. 

Z1/051- plocha P41  se nachází v ZÚ. 

Z1/052 - plocha se částečně nachází v AZZÚ a ZÚ. 

Z1/054 - plocha se částečně nachází v AZZÚ a zcela v ZÚ. 
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Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme na znění § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), dle kterého se v AZZÚ nesmí 
umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí 
povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním 
tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a 
odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování 
konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle 
zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že současně 
budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro 
údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v aktivní 
zóně zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršující odtok povrchových voda provádět terénní 
úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat 
oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení, 
to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny 
záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně 
odstranit.  

Plochy, které se nacházejí v povodňovém ohrožení, je nutné dát do souladu s PpZPR. Přijatelné 
povodňové ohrožení pro různé typy funkčního využití území udává např. tab. 4.2. na str. 36 PpZPR. 
Upozorňujeme, že dle Politiky územní rozvoje ČR (PUR) ve znění aktualizace č.1 (PUR, str. 15, odst. 
26) se zastavitelné plochy včetně do nich umisťované infrastruktury vymezují v záplavových územích 
pouze jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Odůvodnění výše uvedených ploch 
do ZÚ v předložených podkladech postrádáme. 

Připomínka č. (2): 
Dále Vám sdělujeme připomínky k dalším plochám, u kterých mohou být dotčeny vodní poměry: 
Z1/003 – navržená plocha lehkého průmyslu včetně retenční nádrže na srážkové vody. Přednostně 
bude využito vsaku, tak jak je uvedeno v odst. 25 PUR na str.15. 

Připomínka č. (3): 
P14- plocha dopravní infrastruktury, na str 33 přílohy navrh_Zmeny_1_UP_ Bilina se uvádí, že 
„odvedení srážkových vod bude řešeno svedením do zatrubněného úseku oddělovače z kanalizace 
splaškové svedením, do Bíliny“. Upozorňujeme, že srážkové vody musí být likvidovány v souladu 
s ustanovením odst. 25 PUR. Z hlediska správné koncepce v nakládání se srážkovými vodami budou 
srážkové vody vsakovány. Dále upozorňujeme, že v blízkosti protéká zatrubněný vodní tok IDVT 
10221171, který je v naší správě. Budoucí stavbu parkovacího domu je nutné s námi projednat.  

Připomínka č. (4): 
Z1/043, Z1/034 – plochy bydlení, dopravní infrastruktury a veřejného prostranství – středem 
vymezeného území protéká vodní tok 10228294, který je dle našich podkladů ve správě Města Bílina. 
Funkčním využití ploch nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. 

Připomínka č. (5): 
Plochy pro bydlení Z13A, Z13B, Z13D, Z13C a související plochy – oproti stávajícímu využití ploch 
(nezpevněné plochy) dojde k celkové změně charakteru území (zpevněné plochy). Předmětným 
územím protéká vodní tok 10228294 jenž je v dolní části zatrubněn. Vzhledem k rozsahu území, je 
nutné zajistit, aby nedocházelo ke zvýšenému odtoku srážkových vod. I přes to, že změna č.1  navrhuje 
stavbu 3 retenčních nádrží, doporučujeme danou lokalitu posoudit s ohledem na navržené využívání 
ploch a to i s ohledem na blízkost Radovesické výsypky, jejíž stavbou došlo k pozměnění odtokových 
poměrů. 

Předmětem vyjádření je změna č.1 ÚP Bíliny. Jedná se o dílčí změny ve využití území v rámci Města 
Bílina. Navrženými změnami nedochází k přímému dotčení pozemků, ke kterým máme právo 
hospodařit. Součástí podkladů je vymezení plochy pro suchou nádrž Syčivka dle aktualizované DÚŘ 
(SwecoHydroprojekt, 04/2017). Plochy vymezované pro bydlení je navrženo odkanalizovat oddílnou 
centrální kanalizací. 



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

196 
 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se vyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ:  

Ad (1) Oprávněný investor svou námitkou upozorňuje na plochy, které se dotýkají záplavového území 
(ZÚ) vodního toku Syčivka a Bílina, aktivní zóny záplavového území (AZZÚ), nebo se nachází v oblasti 
povodňového ohrožení. Většina uvedených dílčích změn se týká změny způsobu využití, nicméně jde o 
stabilizované plochy a úprava sleduje soulad se skutečností, nikoli nový záměr.  Jedná se o plochy:  

Z1/040 změna z „SC - plochy smíšené obytné“ na „PV - veřejná prostranství“ – veřejně přístupný 
průchod z nám. Svobody do ul. Bílinská. Navržená úprava není změnou, ale vymezením stabilizované 
plochy veřejného prostranství. Vymezením plochy PV dochází k ochraně území před zastavěním a 
znemožnění průchodu územím.  

Z1/041 změna z „SC“ na „PV“ - veřejně přístupný průchod z ul. Komenského do ul. Bílinská. 
Navržená úprava není změnou, ale vymezením stabilizované plochy veřejného prostranství. 
Vymezením plochy PV dochází k ochraně území před zastavěním a znemožnění průchodu územím.  

Z1/047 změna ze „ZV - zeleň na veřejných prostranstvích“ na „SC“– na dotčené ploše se již od 18. 
stolení nachází budova fary, navržená úprava není změnou, ale vymezením stabilizované zastavěné 
plochy. 

Z1/049 změna z „DS – dopravní infrastruktura silniční“ na „PV“ – dotčená plocha je plochou 
veřejného prostranství, které je napojeno na ul. Na Hradišti, navržená úprava není změnou, ale 
vymezením stabilizované plochy dle skutečného stavu v území. Úpravou na plochu „PV“ dochází 
k ochraně území před možným vznikem nevhodně umístěné plochy „DS“.  

Z1/059 změna ze „SR – plochy smíšené obytné – rekreační“ návrh na „SR“ stav. Území bylo 
v souladu s ÚP Bílina zastavěno. 

Z1/060 změna ze „ZS – zeleň soukromá a vyhrazená“ na „SR“. Navržená úprava obou ploch není 
změnou, ale potvrzením stabilizované ploch, která již neplní pouze funkci soukromé zahrady, ale jedná 
se vzhledem k charakteru území o plochu rekreační. Úprava sleduje soulad se skutečností, nikoli nový 
záměr.  

Z1/004 změna ze „ZO – zeleň ochranná“ na „DS“. Navržená úprava obou ploch není změnou, ale 
potvrzením stabilizovaných ploch. Úprava sleduje soulad se skutečností, nikoli nový záměr, dotčené 
pozemky jsou zastavěny dopravní stavbou (cyklo a pěší stezka). 

Z1/010 změna z „PV“ na „ZO“. Provedená úprava není novým záměrem, ale vymezením plochy 
ochranné zeleně v souladu se skutečným stavem. Plochy ochranné zeleně nejsou určeny k zastavění. 

Z1/011 změna z „VD – drobná a řemeslná výroba“ na „DS“. Dotčené území je zastavěným územím, 
které neplní funkci plochy výroby, ale funkci plochy dopravní. Vzhledem k této skutečnosti byla plocha 
vymezena jako stabilizovaná se způsobem využití DS. 

Z1/029 změna ze „ZV – zeleň na veřejných prostranstvích“ na „PV“, ze „ZV“ na „SM“, ze „SM“ 
na „PV“, z „PV“ na „SM“. Provedenou úpravou došlo k vypuštění návrhu dle ÚP a řešení dotčeného 
území bylo upraveno dle skutečného stavu,  nejedná se o vymezení nové plochy, ale úpravu vymezení 
dle skutečného stavu. Záplavové území Q100 zasahuje na dotčenou plochu pouze okrajově. 

Z1/052 změna ze „ZV“ na „PV“. Navržená úprava není změnou, ale vymezením stabilizované plochy 
veřejného prostranství. Vymezením plochy PV dojde k ochraně území před zastavěním a znemožnění 
průchodu územím přes lávku k zázemí fotbalového klubu Bílina. 

Z1/054 změna z „DS“ na „ZV“. Vypuštěním plochy DS  a její náhrada plochou ZV dochází k vymezení 
plochy v souladu s charakterem území. S ohledem na polohu v záplavovém území je to vhodnější 
využití - zeleň umožňuje vsak na místo zpevněných dopravních ploch, u kterých je to naopak. 

Jedinou plochou uvedenou oprávněným investorem, kde dochází k vymezení nového způsobu využití, 
které neodpovídá skutečnému stavu je pouze plocha Z1/051. Jedná se o plochu, která je již zastavěna 
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a změna ÚP má zajistit, aby budoucí rozvoj dotčeného území probíhal v souladu s charakterem území a 
nepoškozoval stávající urbanistickou strukturu.  Důvody nově navrženého způsobu využití jsou:  

Z1/051 změna z „VD – drobná a řemeslná výroba“ na „SM“. Jedná se o území, kde se 
v současnosti nachází objekty výroby a služeb, které svým charakterem poškozují jednotný ráz centra a 
městské památkové zóny.  Z důvodu zajištění ochrany architektonického rázu a sjednocení charakteru 
území byl změnou ÚP pro plochu P41 navržen nový způsob využití „SM“ v souladu s navazujícími 
pozemky. Pro dotčenou plochu je stanovena podmínka zpracování územní studie, jejímž předmětem 
bude i řešení minimalizace negativních vlivů na existenci záplavového území Q100. 

Plocha  Z1/007 byla z návrhu pro opakované veřejné projednání vypuštěna. Důvodem této úpravy je: 

Z1/007 změna z „NP- plochy přírodní“ na „ZO“. Jedná se o plochu, která měla být součásti nově 
navrhované plochy Z67 se způsobem využití „DS“. Vzhledem k nesouhlasu Ministerstva dopravy ČR 
byla z návrhu pro opakované veřejné projednání vypuštěna. Tato změna se dotkla i plochy Z1/007, 
která byla v souladu s platným ÚP opět vymezena jako plocha „NP“. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem budou pro dotčené plochy poloha v AZZÚ, záplavovém 
území nebo v území s vysokým stupněm povodňového rizika podstatné až v případě, že zde bude 
zájem stavět. Poté se v dalších stupních řízení bude vyjadřovat příslušný orgán a stanoví konkrétní 
podmínky pro výstavbu s ohledem na AZZÚ či v území s povodňovým ohrožením. Obecné podmínky 
pro AZZÚ a záplavová území jsou stanovena zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a musí být respektovány. Hranice záplavového 
území, aktivní zóny záplavového území i území povodňového rizika  jsou součástí koordinačního 
výkresu.  

Ad (2)  Plocha Z1/003 vymezená pro „VL – lehký průmysl“ byla z návrhu pro opakované veřejné 
projednání vypuštěna a vymezena v souladu s charakterem území jako plocha „TI – inženýrské sítě“. 
Pro novou plochu byla v ÚP stanovena podmínka „přednostně bude využito vsaku“. 

Ad (3)  P14 - změna z VD částečně na DS a ZO 
Dotčené území je zastavěným územím, kde se nachází brownfield po bývalé teplárně. Areál je 
dlouhodobě bez využití. V dotčené lokalitě Teplického Předměstí již dlouhodobě převyšuje poptávka 
nad nabídkou parkovacích míst. V této souvislosti byla plocha bývalé teplárny vytipována jako vhodná 
pro možné umístění parkovacího domu.   V případě, že zde na základě ÚP dojede k zahájení územního 
a stavebního řízení, bude Povodí Ohře dotčeným orgánem, který stanoví konkrétní podmínky pro 
výstavbu s ohledem na území s povodňovým ohrožením Q100. Do textové části odůvodnění byla 
doplněna preference vsaku, svedení vody do zatrubněného úseku bude ponecháno jen jako krajní 
možnost pro případ, že by z nějakého důvodu nebylo možné řešit vsakem 100% srážkových vod. 

Ad (4) Z1/034 změna z PV na SM a DS, Z1/043 změna ze ZV a PV na BI 
Připomínka Povodí Ohře k plochám Z1/034 a Z1/043 se vzhledem k měřítku zpracování nevztahuje k 
předmětu řešení Z1 ÚP Bílina, jedná se o požadavek, který se vztahuje k následnému územnímu a 
stavebnímu řízení. 

Ad (5) Dotčené plochy Z13A, Z13B, Z13D a Z13C  byly do návrhu Z1 ÚP Bílina převzaty z Územní 
studie Teplické předměstí v Bílině, která byla dne 24.07.2017 schválena pořizovatelem (MěÚ Bílina) 
jako podklad pro rozhodování v řešením území a zaevidována do evidence územně plánovací činnosti 
ILAS. Předmět této územní studie bylo mimo jiné i posouzení odtokových poměru v řešeném území a 
návrh odvádění povrchových a dešťových  vod v řešeném území.  Návrh řešení je obsažen v kapitole č. 
14 Zajištění povrchové vody v řešeném území a kapitola č. 15. Popis řešení technické infrastruktury.  
Jedná se o požadavek, který se nevztahuje k měřítku zpracování ÚP, ale navazujících územních a 
stavebních řízení.   Posouzení konkrétního řešení a odtokových poměru v území  bude možné provést 
až na základě konkrétního záměru investora. Podmínka zpracování odborného posouzení   pro celé 
rozvojové území Teplické Předměstí byla doplněna do textové části odůvodnění. 

4) Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, Chomutov 
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Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 19. srpna 2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 35930/2019. 

TEXT NÁMITKY: 
1) Žádáme Vás o úpravu ploch rekultivací v k.ú. Bílina dle Souhrnného plánu sanace a rekultivace 
území dotčeného těžbou Dolů Bílina (aktualizace 2018), který Vám zasíláme v příloze na CD nosiči. 

2) Dne 31.05.2017 jsme vás, v souvislosti se stanovením nového územně ekologického limitu (ÚEL) 
těžby lomu Bílina dle usnesení vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015, požádali o pořízení změny ÚP 
Bíliny, která spočívala ve změně využití plochy na těchto p.p.č.  – část p.p.č. 384/1, 384/6, 403/1 a 
403/4 v k.ú. Jenišův Újezd. Původní využití plochy v ÚP Bílina bylo zahrnuto mezi plochy stabilizované 
„Plochy přírodní“, nově mělo být změněno na plochy změn „Plochy specifické – plochy rekultivace“. 
Vzhledem k tomu, že na části této plochy bude stanoven dobývací prostor Braňany VII, nepostačuje 
plochu vymezit jako plochu změn „Plochy specifické – plochy rekultivace, Podmíněně přípustné využití 
– stavby a zařízení pro těžební aktivity“, neboť na vymezení dobývacího prostoru v ÚP se nevztahuje 
ustanovení §18, odst. (5) stavebního zákona. 
Žádáme Vás proto o vymezení předmětné plochy jako plochy změn „Plochy těžby nerostů“ dle 
ustanovení § 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
Návrh vymezení dobývacího prostoru Braňany VII jsme Vám předali v rámci 5. aktualizace ÚAP ORP 
Bílina. 
Z hlediska širších souvislostí uvádíme, že návrh dobývacího prostoru Braňany VII je součástí 
dokumentace záměru „Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019-2035“ dle § 8 zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Na tento záměr bylo dne 
30.7.2019 vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se vyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ: 
Ad (1) Námitka navrhovatele byla uplatněna k  pozemkům p.č. 3272/224, k.ú. Bílina, p.č. 252/31 a části 
p.č. 252/1, k.ú. Břežánky, části p.č. 240/1, k.ú. Břešťanya část.p.č. 982/1, k.ú. Jenišův Újezd, které byly 
v návrhu pro veřejné projednání vymezeny se způsobem využití „Xi – plochy rekultivace – lesní“ a „Xo – 
plochy rekultivace – ostatní“. Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou vedeny jako 
ostatní plocha/jiná plocha a ostatní plocha/dobývací prostor.  
Území dotčené námitkou navrhovatele je součástí ploch asanací, které byly Územním plánem Bílina 
zpřesněny na základě úkolu stanovených Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, které území 
vymezují  jako plochu asanací ASA6. Souhrnný plán sanací a rekultivací Dolu Bílina je strategickým 
plánem rozvoje tohoto území. Plocha byla na základě námitky uplatněné navrhovatelem vymezena jako 
plocha se způsobem využití „X – plochy rekultivace“, která lépe odpovídá požadavkům na budoucí 
využití stávajících ploch rekultivací v souladu s pokračující těžbou na Dole Bílina v souladu  usnesení 
vlády č. 827 ze dne 19.10.2015. 

Ad (2) Námitka navrhovatele byla uplatněna k části pozemku p.č. část 384/1, části p.č. 384/6 a p.č. 
403/1 a p.č. 403/4 k.ú. Jenišův Újezd, které byly v návrhu pro veřejné projednání vymezeny jako plocha 
„X – plocha rekultivací“ a v případě p.p.č. 403/4 jako plocha „NP – plochy přírodní“. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou vedeny jako ostatní plocha. 
Území dotčené námitkou navrhovatele byla v souladu se ZÚR ÚK vymezena jako plocha asanací, která 
byla rozšířena spolu s posunem linie těžby    v souladu  s usnesením  vlády č. 827 ze dne 19.10.2015, 
kterým došlo k prolomení limitů těžby na Dole Bílina. V souladu s námitkou navrhovatele bylo dotčené 
území vymezeno jako „plocha těžby nerostů“ v souladu   s §18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území. Provedenou změnou způsobu využití na plochy těžby nerostů dojede 
k naplnění cílů územního plánování v souladu s §18 odst. (1) zákona č. 183/2006  Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který stanovuje, že cílem územního plánování je vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
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příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území, který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

5) GS Reality a.s., Vančurova 815/2, 410 02 Lovosice 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 21. srpna 2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 36392/2019. 

TEXT NÁMITKY: 
Jako vlastník výše uvedených pozemků podávám námitku proti nově zaváděným podmínkám 
prostorového uspořádání v lokalitě P41 a navazujícím území. Konkrétně nesouhlasím s koeficientem 
zeleně na rostlém terénu 25%. Vzhledem, k neexistenci zeleně v lokalitě požaduji vypuštění tohoto 
požadavku, který fakticky blokuje jakékoliv další stavební úpravy na mých pozemcích a v okolí, 
případně požaduji jeho zásadní snížení. Dále nesouhlasím se zařazením do kompaktní urbanistické 
struktury a požaduji vypuštění tohoto požadavku, případně přeřazení do urbanistické struktury volné 
současně s vypuštěním nebo zásadním snížením koeficientu zeleně pro občanské vybavení a 
provozovny služeb. 

Odůvodnění: 
V předloženém návrhu Změny č.1 ÚP Bílina se jedná cca o přestavbovou plochu P41, která je Změnou 
č.1 ÚP převáděna z plochy rezervy a je vymezena pro uvažované funkční využití SM. Pro tuto lokalitu, 
která je ve výkrese prostorového uspořádání vymezena jako kompaktní typ urbanistické struktury, je v 
podmínkách pro využití ploch SM stanoven koeficient zeleně na rostlém terénu 25%. Dle odůvodnění 
Změny č.1 ÚP je minimální podíl zeleně stanoven z důvodu ochrany stávajícího charakteru zástavby a 
kvalty prostředí. Konkrétní koeficient dle odůvodnění Změny č.1 ÚP zohledňuje charakter a uspořádání 
zástavby v dotčeném území. Návrhem přestavbové plochy P41 s funkcí SM je uvažováno přeměnit tuto 
lokalitu, vymezenou stávajícím ÚP jako drobná a řemeslná výroba, v kvalitnější městské prostředí. 
Naznačena je dokonce bloková zástavba nejspíše obytného charakteru. Vzhledem k rušivým účinkům 
sousední komunikace lze však z možných způsobů využití ploch smíšených obytných městských spíše 
než bydlení předpokládat využití konkrétní lokality pro občanské vybavení, se kterým vždy souvisí velký 
podíl zpevněných ploch a zcela jiná prostorová struktura. Z tohoto důvodu shledávám zavedený 
koeficient zeleně a zejména zařazení do kompaktní urbanistické struktury v konkrétní lokalitě jako 
nevhodné a nerealizovatelné. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se vyhovuje částečně.    

ODŮVODNĚNÍ: 
Námitka navrhovatele byla uplatněna k pozemkům p.č. 19/3, 20/17, 20/20, 20/21, 20/25, 20/26, 20/2, 
24/4 k.ú. Bílina-Újezd, které byly v návrhu pro veřejné projednání vymezeny jako plocha se způsobem 
využití „SM – plochy smíšené obytné městské“. Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou 
z převážné části vymezeny jako ostatní plocha a manipulační plocha a nádvoří, pouze v případě 
pozemků p.č. 19/3 a 21/2 se jedná o pozemky vedené jako zahrada.  

Plocha P41 byla  vymezena za účelem optimalizace a sjednocení způsobu využití vnitřní části města. 
Na dotčené ploše se v současné době nachází areál s komerčně - výrobními provozy. Změna způsobu 
využití z ploch „VD – drobná a řemeslná výroba“ na „SM“ potvrzuje vizi stanovenou ÚP Bílina, avšak 
vymezení plochy územní rezervy nahradila vymezením plochy přestavby, při zachování navrhovaného 
způsobu využití. Vymezení plochy územní rezervy nenabízelo dostatečnou ochranu řešeného území 
před nevhodnými stavebními zásahy uvnitř stávajícího výrobního areálu, které by mohly vést 
k nežádoucí degradaci této části města. 

K potvrzení optimalizace a sjednocení způsobu využití vnitřní části města byla plocha P41 zařazena do 
typu urbanistické struktury „kompaktní struktura (K)“, která vytváří nejtěsnější formu urbanistické 
zástavby, kdy na sebe jednotlivé domy navazují a vytvářejí prostorově a vizuálně souvislou hranu. Na 
základě požadavku navrhovatele o  přehodnocení stanovené kompaktní urbanistické struktury 
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(z důvodu možného umístění ploch občanské vybavenosti), byla  pro plochu P41  stanovená volnější 
forma urbanistické struktury a to „rozvolněná struktura zarovnaná (Rz)“,  která je tvořena zástavbou 
samostatně stojících domů, kde jednotlivé stavby na sebe přímo nenavazují jako v kompaktní struktuře, 
ale vytváří prostorově a vizuálně ve vztahu k veřejnému prostranství zarovnanou hranu.  Navrhovatelem 
požadovaný typ urbanistické struktury volné je typem zástavby, která je z urbanistického hlediska pro 
centrální část města Bílina zcela nevhodná.  

Námitce navrhovatele, kterou vyjadřuje svůj nesouhlas se stanoveným koeficientem zeleně a požaduje 
pro danou lokalitu jeho vypuštění není možné vyhovět, jeho vypuštěním by došlo k rozporu 
s usnesením vlády České republiky č. 10983 ze dne 21.12.2015, kterým byl schválen Národní plán 
povodí Labe (dále jen NPP), kterým jsou stanoveny cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními 
vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb. Rámcovým cílem NPP 
je snižování množství srážkových vod odváděných jednotnou i oddílnou dešťovou kanalizací a řešení 
likvidace dešťových vod v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a dalšími předpisy. Likvidace 
dešťových vod musí být přednostně řešena zasakováním, akumulací a retencí  v místě dopadu 
atmosférických srážek. Politikou územního rozvoje ČR v úplném znění je prioritou č. 25 stanoveno, že 
územním plánováním budou vytvářeny podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. 
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Vyhověním námitce navrhovatele v plném rozsahu  by došlo k rozporu s cíli a úkoly územního 
plánování dle §  18 odst. (4) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), který stanovuje, že cílem územního plánu je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 
ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 

6) Josef Hora, Mírová 339, 418 01 Bílina 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 21. srpna 2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 36483/2019. 

TEXT NÁMITKY: 
Nesouhlasím s rozšířením plochy N06 – veřejná zeleň na výše uvedené pozemky. 

Odůvodnění: 
Změna ÚP č.1 zahrnuje část původní plochy Z19 do ploch N06, aby se rozšířila plocha lesoparku 
Bezovka a Pohádkového lesa s umístěním pěších cest dle návrhu územní studie. V územní studii je 
doporučeno, aby každé 2 ha zastavitelné plochy , připadlo min 1000 m2 souvislé plochy veřejné zeleně, 
jinými slovy na každý m2 zastavitelné plochy je potřeba 0,5 m2 veřejné zeleně. Současný návrh, ale 
uvažuje s mnohonásobně vyšším poměrem veřejné zeleně k zastavitelné ploše. Konkrétně v lokalitě 
Bezovka připadá na každý m2 zastavitelné plochy 1,17 m2 veřejné zeleně, téměř 24 krát více než je 
požadováno. (Pro srovnání, na každý m2 severovýchodní zóny připadá 0,53 m2 a v zóně Litoměřická 
jen 0,4 m2). Shledávám tedy návrh rozšíření lesoparku za zbytečný a nesouhlasím s umístěním 
veřejných pěších cest na mých soukromých pozemcích. Požaduji, aby výše uvedené parcely byly celé 
zahrnuty do ploch Z19 dle současného ÚP s případným umístěním zeleně soukromé. V grafické příloze 
vyčleňuji pouze plochy na výše uvedených pozemcích, jejichž jsem majitelem, ale navrhuji, aby byla 
plocha N06 upravena, tak aby byla souvislá a plochy k zástavbě byly upřednostněny. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se  nevyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ: 
Námitka navrhovatele byla uplatněna  k pozemkům p.č.1656/1, 1659/1,  k.ú. Bílina, které byly v návrhu 
pro veřejné projednání vymezeny se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a 



Změna č. 1 ÚP města Bílina - Odůvodnění  09/2020 

 

201 
 

příměstské“ a „NP – plochy přírodní“. Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou vedeny 
jako orná půda a trvalý travní porost.  

Námitkou dotčené pozemky jsou součástí plochy Z19B, která byla v návrhu pro veřejné projednání 
vymezena na základě Územní studie Teplické předměstí v Bílině, která byla pořízena, schválena a 
zaevidována úřadem územního plánování v r. 2017. Tato územní studie v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací navrhla urbanisticko – architektonickou koncepci s vymezením veřejných 
prostranství a ploch dopravní a technické infrastruktury. 

Plocha Z19B o výměře 1,63 ha je územním plánem navržena pro umístění 7  větších rodinných domů. 
Jedná se tedy o území, které nabízí nadstandardně velké pozemky o průměrné velikosti 2300 m2

. 

Z hlediska územního plánu Bílina se jedná o lokalitu pro exkluzivní formu bydlení. Vymezení plochy NP 
na úkor redukce původní, územním plánem vymezené, plochy Z19 pro způsob využití BI, podporuje 
exkluzivitu plochy Z19B. Vymezení plochy NP zajistí ochranu území před budoucím možným 
zastavěním horních partií pod Pohádkovým lesem, které by mohlo narušit exkluzivitu lokality Z19B. 

Územní plán vzhledem k měřítku svého zpracování nevymezuje v návrhu řešení plochy Z19B ani 
navazujících ploch vymezení namítaných pěších cest. Jedná se tedy o námitku, která se nevztahuje 
k předmětu řešení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina. 

V souladu s §18 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), je cílem územního plánu ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území včetně urbanistického a architektonického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel. S ohledem na tuto skutečnost územní plán určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. 

7) Josef Hora, Mírová 339, 418 01 Bílina 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 21. srpna 2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 36780/2019. 

TEXT NÁMITKY: 
Formou námitky požaduji začlenění části pozemků 1675/1 a 1676/1 do plochy Z12, plochy výroby a 
skladování. 

Odůvodnění: 
Dle mého názoru je obchvat města dostatečně vzdálen od městské zástavby a je oddělen rozsáhlou 
souvislou plochou Z12, plochy výroby a skladování a plochy izolační zeleně zbytečně zmenšují možné 
plochy využitelné pro výrobu a skladování. Zmenšení rozsahu izolačního pásu zeleně lze nahradit 
eventuálně podmínkou výstavby protihlukové stěny u obchvatu. Navrhuji tedy, aby byla vypuštěna 
plocha N28b v celém rozsahu, ale jako majitel pouze dvou z více dotčených pozemků, v grafické příloze 
vyznačuji pouze plochu na pozemcích 1675/1 a 1676/1. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se nevyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ: 
Námitka navrhovatele byla uplatněna  k pozemkům p.č.1675/1, 1676/1, k.ú. Bílina, které byly v návrhu 
pro veřejné projednání vymezeny se způsobem využití „ZO – zeleň izolační a ochranná“, které jsou 
součástí plochy N28b. Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou vedeny jako orná půda, 
I. třída ochrany zemědělského půdního fondu. 

Plocha N28b je součástí pásu izolační zeleně podél obchvatu města, tato zeleň zajišťuje prostorovou a 
hygienickou ochranu zástavby města před negativními vlivy dopravy. Plocha N28b se nachází 
v prostoru mezi veřejně prospěšnými stavbami (dále jen „VPS“) „VD20 – obchvat města – přeložka 
silnice I/13“ a „VD25 – páteřní městská komunikace podél rozvojové zóny v SV části města“, které byly 
vymezeny na základě vyhledávací studie zadané Ředitelstvím silnic a dálnic „Silnice I/13 Bílina, obchvat 
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a průtah“, která byla zpracována v r. 2008 společností VPÚ DECO Praha, a.s. ve spolupráci 
s PRAGOPROJEKTEM, a.s.. Tato studie se stala podkladem pro posouzení vlivů na životní prostředí 
(EIA). Z procesu EIA vyšla jako nejvhodnější trasa (A), která  se stala  podkladem pro zpracování trasy 
této komunikace do Územního plánu Bílina. Trasa obchvatu (VD20) a navazující  obslužné komunikace 
(VD25), jejichž návrhem došlo k vymezení plochy N28b, jsou veřejně prospěšnými stavbami. Plocha 
N28b je územím dotčeným veřejně prospěšnými stavbami VD20 a VD25, která do doby realizace nebo 
vypuštění navrženého obchvatu nesmí být měněna a zastavována stavbami, které by mohly znemožnit 
realizaci navržených VPS VD20 a VD25. 

Územní plán Bílina musí obsahovat konkrétní řešení koridoru I/13 ve formě veřejně prospěšné stavby, 
tak jak bylo prověřeno a doporučeno procesem EIA a projednáno v součinnosti s dotčenými orgány. 
Nerespektování výsledků posouzení EIA by pro Územní plán Bílina znamenalo rozpor s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje a Politikou územního 
rozvoje ČR. 

8) Daniel Kodad, Tylova 207/19, 41801 Bílina 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 15. srpna 2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 35666/2019. 

TEXT NÁMITKY: 
Dle návrhu změny č.1 ÚP je na pozemku 269/258 navržen parkovací dům. Jsem spoluvlastníkem 
tohoto pozemku a máme zde na stavebním úřadě v Bílině podanou žádost o stavební povolení na 
stavbu rodinného domu. 

Odůvodnění: 
Tento pozemek je v dlouhodobém vlastnictví naší rodiny. Záměr výstavby R.D. je v souladu s 
charakterem území a navazuje na stávající bytovou výstavbu domů v ul. Mládežnická. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se vyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ: 
Námitka dotčeného vlastníka byla uplatněna k pozemku p.č. 269/258, k.ú. Bílina, který byl v návrhu pro 
veřejné projednání vymezeny jako plocha se způsobem využití „DS – dopravní infrastruktura silnicí“ pro 
umístění objektu pro hromadné parkování. Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemek, který je 
vedeny jako ostatní plocha/jiná plocha.  

V souladu s Územním plánem Bílina, který dotčený pozemek p.č. 269/258 vymezuje jako plochu „BI – 
bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“ bylo rozhodnutím č.j: 54027/2019 ze dne 
13.1.2020 vydáno stavební povolení pro novostavbu rodinného domu, který bude umístěn na p.p.č. 
269/259, k.ú. Bílina. Vzhledem k této skutečnosti byl záměr na vymezení plochy DS na p.p.č. 269/258 
přehodnocen a od záměru na umístění parkovacího domu na tomto pozemku bylo upuštěno. Dotčený 
pozemek je vymezen v souladu s původní koncepcí tj. jako  plocha „BI – bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské“. 

Provedenou úpravou změny způsobu využití došlo k naplnění cílů územního plánování v souladu s § 18 
odst. (2)  zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 
kterého územní plánování   zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje 
společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

9) Mufová Eva, Mládežnická 278, Bílina 
Eva Svobodová, Mládežnická č.p. 277/1, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Oldřich Svoboda, Mládežnická č.p. 277/1, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
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Alena Kosová, Mládežnická č.p. 284/8, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Zdeněk Kos, Mládežnická č.p. 284/8, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Olga Mufová, Aléská č.p. 255, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Mirka Sichrovská, Mládežnická č.p. 279/3, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Dana Merglová, Mládežnická č.p. 285/9, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Josef Mergl, Mládežnická č.p. 285/9, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Antonín Werthan, Mládežnická č.p. 281/5, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Milada Burešová, Mládežnická č.p. 283/7, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Kamil Seifert, Mládežnická č.p. 287/11, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Ladislava Seifertová, Mládežnická č.p. 287/11, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina  
Antonín Werthan, ml., Mládežnická č.p. 281/5, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina  
Marie Mufová, Mládežnická č.p. 278, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Miroslav Sichrovský, Mládežnická č.p. 279/3, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Zdeněk Bureš, Mládežnická č.p. 283/7, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 
Anna Spáčilová, Mládežnická č.p. 286/10, Pražské Předměstí, 418 01  Bílina 1 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 15. srpna 2019 a zaregistrována  pod 
č.j.: MUBI 35666/2019. 

TEXT NÁMITKY: 
Chtěli bychom tímto vyjádřit náš nesouhlas k vašemu návrhu o změně územního plánu, kde se plánuje 
na zelené louce výstavba garáží v Mládežnické ulici PP2. Rezolutně protestujeme, aby se zde ničilo 
životní prostředí touto výstavbou, dále nemáme zájem, aby vlastníci těchto garáží jejich příjezdy a 
odjezdy aut zamořili prostředí, kde žijeme a narušovali klid v našich zahradách a domovech. 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se vyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ: 
Námitka vlastníků dotčených záměrem  byla uplatněna k pozemkům p.č. 269/258, 269/277, 336/2, 
269/191, k.ú. Bílina, které byly v návrhu pro veřejné projednání vymezeny jako plocha se způsobem 
využití „DS – dopravní infrastruktura silniční“ pro umístění objektu pro hromadné parkování. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou vedeny jako ostatní plocha/jiná plocha.  

Na základě požadavku Města Bílina, vymezil zpracovatel Změny č. 1 ÚP Bílina (dále jen Z1 ÚP) v rámci 
návrhu Z1 ÚP pro veřejné projednání sedm ploch pro umístění hromadných garáží. Jednou z dotčených 
ploch se stala vzhledem k vhodné docházkové vzdálenosti v rámci lokality PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ i 
plocha P46. 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl záměr města přehodnocen a zredukován 
na 5 ploch pro hromadné parkování. Plocha P46 byla z návrhu ÚP vypuštěna. Redukovaný počet plch 
pro hromadné parkování naplňuje potřebu parkovacích ploch pro hromadné parkování v návrhovém 
období Územního plánu Bílina. Plocha P46 bude vymezena v souladu s původní koncepcí tj. jako 
součást  plochy „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“ a „ZO – ochranná zeleň“. 

Provedenou úpravou změny způsobu využití došlo k naplnění cílů územního plánování v souladu s § 18 
odst. (2)  zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 
kterého územní plánování  zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje. 

10) Janů a syn, s.r.o., Pražská 144/32, Bílina 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 27. listopadu 2020 a zaregistrována  
pod č.j.: MUBI 47151/2020. 
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TEXT NÁMITKY: 
Námitka směřuje proti grafické i textové části Návrhu změny ÚP, konkrétně proti navrženému 
funkčnímu využití SM – plochy smíšené obytné - městské v území dotčeném námitkou, a tedy proti 
grafické i textové části Návrhu změny ÚP navrhující změnu funkčního využití Pozemků a zařazení 
Pozemků do ploch SM. Podatel s touto navrženou změnou funkčního využití Pozemků zásadně 
nesouhlasí a požaduje, aby bylo zachováno stávající funkční využití Pozemků VD – výroba a 
skladování – drobná řemeslná výroba. 

Odůvodnění:  
Podatel je obchodní společností zabývající se od roku 1995 prodejem komponent pro výrobu privátních 
i průmyslových bran, jejich montáží a výrobou. Podatel zakoupil Pozemky v roce 2000 a následně na 
nich vybudoval areál k provozování své činnosti, včetně opravy stávajících budov a výstavby nové haly 
s mostovým jeřábem. Aktuálně se tak na Pozemcích nachází plně funkční výrobní areál 
provozovaný podatelem, přičemž podatel má v úmyslu dále pokračovat ve své podnikatelské 
činnosti a areál dále rozvíjet.  

Zařazení Pozemků do ploch SM je tak v přímém rozporu se stávajícím způsobem využití Pozemků. 
S ohledem na záměr Podatele pokračovat ve své podnikatelské činnosti na jím vlastněných Pozemcích 
je navíc navrhovaná změna funkčního využití Pozemků i nerealizovatelná.  

Je zřejmé, že není-li úmyslem podatele jako vlastníka dotčených Pozemků odstranit jím vybudovaný 
areál a na Pozemcích na místo toho umístit obytné budovy, je navrhovaná proměna území zcela 
nereálná. Nesmyslná změna funkčního vymezení Pozemků by ovšem zároveň podateli znemožnila 
další rozvoj areálu a tím i zásadním způsobem zasáhla do jeho vlastnického práva k Pozemkům, jakož i 
jeho práva na výkon podnikatelské činnosti. V případě zařazení Pozemků do ploch SM by se totiž 
možnosti Podatele areál dále stavebně rozvíjet zúžily v zásadě na rekonstrukční práce při zachování 
vnějšího půdorysného i výškové ohraničení staveb na Pozemcích již umístěných. Jakékoliv rozšíření 
stávajících budov, změny jejich umístění, či jiné stavební úpravy přesahující stavební úpravy dle § 2 
odst. 5 písm. c) stavebního zákona by při navrhované změně funkčního vymezení nebyly možné. 
Navrhovaná změna ÚP tak dostává území do patové situace, kdy záměr pořizovatele není 
realizovatelný, podatel je ovšem zároveň bezdůvodně blokován v možnosti dalšího rozvoje jím 
vlastněných Pozemků a areálu a tím je i zásadně a nedůvodně zasahováno do jeho vlastnického práva 
k Pozemkům.  

Podatel je proto názoru, že je navrhovaná změna funkčního vymezení Pozemků v rozporu se zásadami 
územního plánování.  

Podatel pro úplnost upozorňuje, že jeho podnik není jediným fungujícím podnikem v celé ploše 
přestavby P 41, které se navrhovaná změna funkčního vymezení týká. Kromě výrobního závodu 
podatele se na ploše P 41 nachází řada dalších průmyslových budov, skladů a jiných podniků. Mezi 
nimi figuruje například automyčka, autobazar nebo skladovací prostory. Pozemky podatele se přitom 
nachází ve středové části navrhované plochy přestavby P 41. Z tohoto důvodu Podatel považuje za 
nevhodnou nejenom změnu funkčního vymezení jím vlastněných Pozemků, nýbrž celé plochy P 41, 
když námitky uplatňované podatelem s ohledem na jeho Pozemky obdobně platí i pro další pozemky v 
řešeném území. Navrhovaná změna funkčního vymezení nadto postrádá smysl, pokud je v centrálním 
části zabírající podstatnou část navrhované plochy přestavby umístěn výrobní areál podatele a podatel 
jako vlastník Pozemku má v úmyslu u tohoto funkčního využití jeho Pozemků setrvat. 

Vedle skutečnosti, že není záměrem podatele na jím vlastněných Pozemcích vystavět obytnou 
zástavbu, což podatel nadále považuje za stěžejní vadu Návrhu změny ÚP, podatel dále upozorňuje, že 
zařazení Pozemků, jakož i celé navrhované plochy přestavby P 41, do plochy SM není s ohledem na 
charakter dalšího území ani vhodné.  

V tomto ohledu podatel zejména upozorňuje na skutečnost, že Pozemky a plochu přestavby P 41 
lemuje komunikace I/13, která je významným zdrojem emisí hluku a prachu. Zatímco vysoká dopravní 
vytíženost komunikace I/13 není v konfliktu s využíváním Pozemků pro účely výroby, je krajně 
nevhodné do její těsné blízkosti umisťovat obytnou zástavbu.  
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Prověření možnosti využití Pozemků pro účely obytné smíšené zástavby navrhoval již aktuálně platný 
ÚP, ač stejně jako stávající Návrh změny ÚP neřešil nerealizovatelnost takového záměru. Aktuálně 
platný územní plán na Pozemcích vymezuje územní rezervu R 02, ke které stanovuje, že podmínkou 
prověření přestavby území mezi ulicemi Bílinská – 5. května – Spojovací (R02) je zpracování studie pro 
řešení dopravy v klidu.  

Návrh změny ÚP ovšem na tuto podmínku nikterak nenavazuje, nýbrž rovnou přistupujeme k změně 
funkčního vymezení Pozemků. Návrh změny ÚP tak nenavazuje na stávající ÚP.  

Podatel považuje důvody uvedené pořizovatelem k změně funkčního vymezení Pozemků a tím i k 
zásahu do práv podatele za zcela nedostatečné.  

V odůvodnění Návrhu změny ÚP se uvádí, že „záměr potvrzuje vizi stanovenou ÚP Bílina, avšak 
vymezení plochy územní rezervy nahrazuje vymezením plochy přestavby, při zachování navrhovaného 
způsobu využití. Vymezení plochy územní rezervy nenabízí dostatečnou ochranu řešeného území před 
nevhodnými stavebními zásahy uvnitř stávajícího výrobního areálu, které by mohly vést k nežádoucí 
degradaci této části města.“ Není ovšem možné takto zásadním způsobem omezit vlastníka v možnosti 
užívání jeho Pozemků pro pouhou „vizi“ pořizovatele a není ani na místě „chránit“ či spíše blokovat 
využití soukromých pozemků dle představ vlastníka pro účely, které nelze realizovat (viz výše). 
Pořizovatel by tak měl zrušit vymezení stavební uzávěry na Pozemcích a ponechat stávající funkční 
vymezení Pozemků - VD – výroba a skladování – drobná řemeslná výroba.  

V odůvodnění je dále argumentováno tím, že se mají Pozemky nacházet v území s povodňovým 
ohrožením. Vymezování záplavových území a stanovování souvisejícího omezení výstavby nicméně 
náleží příslušným vodoprávním úřadům a obce nemohou do této jejich působnosti přijímáním územně-
plánovací dokumentace zasahovat.  

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se nevyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ: 
Námitka vlastníka dotčených pozemků byla uplatněna k pozemkům p.č. 20/11, 20/13, 20/14, 20/15 a 
20/16 v k.ú. Bílina, které jsou součástí zastavěného území a městské památkové zóny. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou vedeny jako zastavěná plocha /nádvoří a v případě p.p.č. 
20/14  jako ostatní plocha/ manipulační plocha. 

V lokalitě P41 dotčené námitkou navrhovatele nebyli v rámci veřejného projednání, které proběhlo v VII-
VIII/2019 uplatněny žádné připomínky, námitky ani stanoviska, které by směřovali proti navržené změně 
způsobu využití z ploch „VD - výroba a skladování – drobná řemeslná výroba“ na  plochy „SM – plochy 
smíšené obytné – městské“ (dále jen „SM“). Změna způsobu využití plochy P41 proto nebyla 
předmětem opakovaného veřejného projednání.   

V rámci opakovaného veřejného projednání mohou být uplatněny námitky a připomínky   pouze k těm 
částem návrhu, které byly od veřejného projednání změněny (§53, odst2, zákona č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění). Z tohoto vyplývá, že námitka uplatněná 
navrhovatelem v rámci opakovaného veřejného projednání byla uplatněna k ploše, která nebyla v 
souladu s § 53 odst. (2) stavebního zákona předmětem opakovaného veřejného projednání. Jedná se 
tedy o námitku, která se nevztahuje k předmětu opakovaného veřejného projednání a jako taková byla 
pořizovatelem vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyl na ni při úpravách návrhu změny č. 1 
územního plánu brán zřetel.  

Povinností vlastníka je se o své movité a nemovité vlastnictví starat, tj. v případě pozemků sledovat stav 
a vývoj území v rámci územně plánovací činnosti dotčené obce a to zejména v případech, kdy zájmem 
vlastníka je na dotčených pozemcích umístit investiční záměr.  

Vyhovění námitce navrhovatele, která se nevztahovala k předmětu opakovaného veřejného projednání, 
by mohlo být považováno za rozpor s ochranou právní jistoty dalších účastníků, kteří svá práva aktivně 
prosazovali již v průběhu veřejného projednávání. Vymezením plochy „SM“ došlo k naplnění priorit 
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územního plánování č. (2) a (3) stanovených v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území a k naplnění cílů územního plánování dle §18 stavebního zákona.  

Vymezení plochy „SM“ neznemožňuje vlastníkovy dotčeného pozemku provozovat v souladu 
s regulativy pro plochy „SM“ dosavadní podnikatelskou  činnost. Hlavním využitím pro plochy „SM“ jsou 
kromě bydlení a občanského vybavení také výrobní a nevýrobní služby (drobná výroba). Přičemž 
„drobná výroba“ je v textové části výroku definována jako: 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.). 

11) Janů a syn, s.r.o., Pražská 144/32, Bílina 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 27. listopadu 2020 a zaregistrována  
pod č.j.: MUBI 47151/2020. 

TEXT NÁMITKY: 
Námitka směřuje proti grafické i textové části Návrhu změny ÚP, konkrétně částem, které podmiňují 
rozhodování o změnách v území na Pozemcích zpracováním územní studie a vložením dat o této studii 
do evidence územně plánovací činnosti. Podatel žádá, aby rozhodování o změnách v území na jeho 
Pozemcích nebylo podmíněno zpracováním územní studie, ani jiným způsobem.  

Odůvodnění:  
Návrh změny ÚP plánu zařazuje plochu přestavby P 41, včetně Pozemků, do ploch, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. K tomu uvádí, že územní 
studie má prověřit využití vymezených ploch a navrhnout uspořádání a způsob zastavění území, 
zejména urbanisticko – architektonickou koncepci, vymezení veřejných prostranství a řešení dopravní a 
technické infrastruktury.  

Je ovšem naprosto nedůvodné zpracovávat územní studii a navrhovat uspořádání území, včetně 
umístění veřejných prostranství a řešení dopravní a technické infrastruktury, s ohledem na Pozemky, 
kde záměry pořizovatele jsou nerealizovatelné a jednalo by se tak o nehospodárné nakládání s 
veřejnými prostředky. Podmínění výstavby na soukromých pozemcích zpracováním takové nadbytečné 
studie je pak nedůvodným zásahem do práv dotčených vlastníků. Podatel proto žádá, aby jeho 
pozemky nebyly zahrnuty do ploch, kde jsou změny v území podmíněny vypracováním územní studie 

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitce se nevyhovuje.    

ODŮVODNĚNÍ: 
Námitka vlastníka dotčených pozemků byla uplatněna k pozemkům p.č. 20/11, 20/13, 20/14, 20/15 a 
20/16 v k.ú. Bílina, které jsou součástí zastavěného území a městské památkové zóny. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o pozemky, které jsou vedeny jako zastavěná plocha /nádvoří a v případě p.p.č. 
20/14  jako ostatní plocha/ manipulační plocha. 

Plocha P41 byla v návrhu pro veřejné projednání, které se uskutečnilo VII-VIII/2019,  vymezena jako 
přestavbová plocha se způsobem využití „SM - plochy smíšené obytné – městské“ bez požadavku na 
zpracování územní studie. V rámci veřejného projednání uplatnilo Ministerstvo kultury České republiky, 
jako dotčený orgán památkové péče dle §26 odst. 2 písm. c) zákona č.  20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších zákonů, nesouhlasné stanovisko č.j.: MK 57739/2019 OPP ze dne 
19.08.2019, kterým vyjádřilo svůj požadavek stanovit pro přestavbovou plochu P41 podmínku 
zpracování územní studie s ODŮVODNĚNÍM: Jedná se o území památkové zóny, vyhlášené Vyhláškou 
MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za 
památkové zóny. Plocha P 41 leží jihozápadně od území historického jádra, při komunikaci Bílinská. Dle 
mapy stabilního katastru lokalita ještě v 1. polovině 19. století nebyla zastavěna, dnes se zde nachází 
skladovací objekty. Z hlediska doplnění urbanistické struktury sídla, a to v návaznosti na jeho historické 
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jádro požadujeme, aby urbanismus přestavbové plochy P 41  vzhledem k tomu, že se jedná o území 
plošné památkové ochrany, byl prověřen zpracováním územní studie. 

Na základě nesouhlasného stanoviska orgánu památkové péče byla pro plochu P41 stanovena 
v návrhu Z1 ÚP (jako podmínka pro rozhodování v území) podmínka  zpracování územní studie 
v souladu s §30 stavebního zákona. Podmínka pro zpracování územní studie, včetně vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti,  je pro plochu P41 stanovena do 4 let od data nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy o vydání změny č. 1 Územního plánu Bílina. Marným uplynutím této 
lhůty podmínka zpracování územní studie zaniká.   

V souladu s §18 odst. (4) stavebního zákona územní plánování  ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a architektonického dědictví.  
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území.    Úkolem 
územního plánu Bílina je stanovit   takové podmínky pro ochranu městské památkové zóny, které 
zamezí umístění staveb, které by mohly negativně narušit hodnotu a ráz tohoto památkově chráněného 
území, včetně dálkových pohledů a panoramata města. 

V souladu s §18 odst. (1) stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.  Stanovení 
podmínky pro zpracování území studie pro plochu P41 neznemožňuje vlastníkům dotčených pozemků a 
staveb provozovat v souladu s regulativy pro plochy „SM“ dosavadní podnikatelskou  činnost a 
zajišťovat údržbu  stávajících objektů a areálů. V případě nových záměrů je však nezbytné v souladu 
s památkovou ochranou prověřit urbanismus této přestávbové plochy. 

12) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

Námitka byla doručena na adresu Městského úřadu Bílina  dne 30. listopadu 2020 a zaregistrována  
pod č.j.: MUBI 47204/2020. 

TEXT NÁMITKY:  
Město je zásobováno pitnou vodou z vodárenské soustavy provozované spol. SčVK. V souladu s §23 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, bylo zjištěno napojení na sítě 
technické infrastruktury pro všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby, nově vymezené Změnou č. 
1 ÚP, včetně napojení na ČOV Bílina. Jako podklad pro informace o vedení vodovodních řádů a 
kanalizačních stok byly převzaty z ÚAP ORP Bílina 2016. Napojení vodovodní řady a  kanalizačních 
stok je popsáno v odůvodnění na straně 110-113. 
Návrhem k územnímu plánu byly nově vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby. 

Přestavbové plochy: 
P 47 plocha průmyslové výroby a skladů – lehký průmysl 
P 41 plocha smíšená obytná 

Zastavitelné plochy: 
Z 03 RD 
Z 04 RD 
Z 10 a Z12 – plocha průmyslové výroby a skladů – lehký průmysl 
Z 13 A 16 RD, Z 13B 8 RD, Z 13C 13 RD, Z 13D 25 RD 
Z 16 plocha tělovýchovy a sportovního zařízení 
Z 17A 21 RD, Z 17B 6 RD 
Z 19A 12 RD, Z 19B 7 RD 
Z 20A – D 
Z 24 – plocha smíšená obytná 
 
K předloženému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina sdělujeme, že ČOV Bílina je z hlediska 
látkového zatížení na hraně své kapacity. Dále sdělujeme, že změna ÚP vyvolá potřebu vybudování 
nových vodovodních řadů a kanalizačních stok namísto přípojek u nově zastavitelných ploch. 
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Při navýšení potřeby pitné vody a dále množství vypouštěných vod odpadních bude nutné vyvolat 
jednání obce a společnosti SVS a.s. k technickému řešení navýšení kapacity ČOV Bílina. 

S předloženým návrhem Změny č.1 Územního plánu Bílina nesouhlasíme z důvodu: 
1. Návrh Územního plánu Bílina vodohospodářská část postrádá u nově navržených ploch určených 

pro zástavbu (Z-03, Z-04, Z 10, Z 12, Z 16, Z 20A – D a Z 24) a přestavbu (P 41 a P 47) potřebné 
kapacitní informace týkající se odhadu potřeby pitné vody, požární vody a dále odhad množství vod 
odpadních. 

2. U nově navrhovaných vodovodních řadů nesouhlasíme s využitím řadu pro požární účely. 
3. Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina obsahuje pouze částečný popis tras nově navržených vodovodních a 

kanalizačních řádů. V ÚP Bílina, požadujeme do výkresové části uvést návrhy řadů a to především 
návrhy hlavní páteřní sítě, tedy od místa napojení stávající VHI až k předmětným lokalitám. 
V souvislosti s tímto upozorňujeme, že návrhy nových řadů musí respektovat návrh komunikací, 
tedy upřednostňujeme návrh do komunikací, v případě do souběhu s komunikacemi v zelených 
pasech a to tak, aby byla zajištěna obslužnost vodovodních a kanalizačních řadů, tedy situování 
řadů pouze do veřejného prostranství. Dimenze a materiál, není předmětem ÚP a bude vždy 
navrhován oprávněnou osobou v rámci povolení stavby řadu. 

4. Dešťové vody nebudou napojeny do kanalizačního systému ve správě společnosti SčVK a.s. 
5. V současné době je možné pouze za podmínky vybudování nových vodovodních řadů namísto 

vodovodních přípojek souhlasit s koncepcí napojení nově navržených zastavitelných ploch. Změna 
ÚP tedy vyvolá potřebu vybudování nových vodovodních řadů popřípadě zkapacitnění či přeložku. 
Jedná se konkrétně o zastavitelné plochy Z 04, Z 13, Z 17 a,B, Z 19 A- B, Z 20 A – D a plochy 
přestavby P 41 a P47. 

6. Dále je v současné době možné souhlasit s koncepcí napojení odpadních vod do kanalizačního 
systému zakončeného ČOV Bílina z nově navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby 
pouze za podmínky zkapacitnění ČOV Bílina. 

7. Požadovanou dokumentaci požadujeme přepracovat dle výše uvedených bodů.  

NÁVRH ROZHODNUTÍ  
Námitka uplatněná oprávněným investorem  není akceptována.    

ODŮVODNĚNÍ:  
V plochách dotčených námitkou oprávněného investora (Z-03, Z-04, Z 10, Z 12, Z 16, Z 20A – D,  Z 24, 
Z 13 A – D, Z17 A- B, Z 19 A – B, P 41 a P 47 - přičemž plochy Z10 a Z12 nejsou předmětem řešení Z1 
ÚP, ale jedná se o plochy převzaté z Územního plánu Bílina vydaného v r. 2012) v rámci úpravy návrhu 
změny č. 1  územního plánu pro opakované veřejné projednání nedošlo k žádným změnám, tzn., nebyly 
v tomto území uplatněny při veřejném projednání VII-VIII/2019 žádné připomínky, námitky ani 
stanoviska na základě, kterých by došlo ke změně  jejich způsobu vymezení či vodohospodářské 
koncepce (ČOV, odpadní vody, dešťové vody, požární vody) řešení těchto ploch.  

Žádná z dotčených ploch není plochou zcela nově vymezenou, ale plochou převzatou z platného 
územního plánu, kde u ploch P 47, P 41, Z 04, Z 03 a Z 24 dochází pouze ke změně původního 
způsobu využití v souladu s charakterem území a u ploch Z 20A – D dochází k redukci původně 
vymezené plochy Z 20 na základě Územní studie pro lokalitu Pod Chlumem, která byla pořízena, 
schválena a zaevidována v r. 2017, u plochy Z 13 A – D dochází k redukci původní plochy Z 13, u 
plochy Z 17 A -B dochází k redukci původních ploch Z 17A a Z 17B a u plochy Z 19 A – B dochází 
k redukci původní plochy  Z 19 na základě Územní – Teplické předměstí, která byla pořízena, 
schválena a zaevidována v r. 2017. 

V rámci opakovaného veřejného projednání mohou být uplatněny námitky a připomínky   pouze k těm 
částem návrhu, které byly od veřejného projednání změněny (§53, odst2, zákona č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění). Z tohoto vyplývá, že námitka uplatněná 
navrhovatelem v rámci opakovaného veřejného projednání byla uplatněna k plochám a jejich koncepci, 
které nebyly v souladu s § 53 odst. (2) stavebního zákona předmětem opakovaného veřejného 
projednání. Jedná se tedy o námitku, která se nevztahuje k předmětu opakovaného veřejného 
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projednání a jako taková je pořizovatelem vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyl na ni při úpravách 
návrhu změny č. 1 územního plánu brán zřetel.  

Povinností správce je sledovat stav a vývoj území v rámci územně plánovací činnosti dotčené obce. 
Oprávněný investor neuplatnil námitky k navrženým plochám a koncepci jejich vodohospodářského 
řešení v rámci veřejného projednání. 

Vyhovění námitce oprávněného investora, která se nevztahovala k předmětu opakovaného veřejného 
projednání, by mohlo být považováno za rozpor s ochranou právní jistoty dalších účastníků, kteří svá 
práva aktivně prosazovali již v průběhu veřejného projednávání změny územního plánu v zákonem 
stanovených lhůtách pro uplatnění připomínek a námitek. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

a.s.   akciová společnost 

CZT   centrální zásobování teplem 

ČD   České dráhy 

ČKA   Česká komora architektů 

ČKAIT   Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

ČOV   čistírna odpadních vod 

ČS   čerpací stanice 

ČSN   česká státní norma 

ČSOV    čerpací stanice odpadních vod 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DP   dobývací prostor 

DPS   dům s pečovatelskou službou 

DRS   dokumentace pro realizaci stavby 

DSP   dokumentace pro stavební povolení 

DTS   distribuční transformační stanice 

DÚR   dokumentace pro územní rozhodnutí 

EIA posouzení vlivů záměru na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

ELE   Elektrárna Ledvice 

EVL   evropsky významná lokalita 

GIS   geografický informační systém 

HZS   hasičský záchranný sbor 

CHLÚ   chráněné ložiskové území 

CHÚ   chráněné území 

IZS   integrovaný záchranný systém 

KC   krajinný celek 

KN   katastr nemovitostí 

KÚ ÚK   Krajský úřad Ústeckého kraje 

MD ČR  Ministerstvo dopravy České republiky 

MK ČR  Ministerstvo kultury České republiky 

MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MO ČR  Ministerstvo obrany České republiky 

MPZ   městská památková zóna 

MÚK   mimoúrovňová křižovatka 

MZe ČR  Ministerstvo zemědělství České republiky 

NKP   nemovitá kulturní památka 

NPR   národní přírodní rezervace 

NTL    nízkotlak 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

OP   ochranné pásmo 
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ORP   obec s rozšířenou působností 

OUPSR  odbor územního plánování a stavebního řádu 

OŽPaZ  odbor životního prostředí a zemědělství 

PD    projektová dokumentace  

PLZ LM  přírodní léčivý zdroj lázeňského místa 

POH ČR  Plán odpadového hospodářství České republiky 

PRVaK ÚK  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 

PUPFL  pozemky určené k plnění funkce lesa 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 

PZ   průmyslová zóna 

Q10, 50,100   průtok s periodicitou překročení četnosti 0,1.0,02, 0,001 

RD    rodinný dům 

RR    radioreléové 

RS   regulační stanice 

ŘSD ČR  Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SČVK Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

SEA posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (Strategic Environmental 
Assessment) 

SKAO   stanice katodové ochrany 

SP   stavební povolení 

SVS   Severočeská vodárenská společnost, a.s. 

TI   technická infrastruktura 

TUV    teplá a užitková voda 

UAP    územně plánovací podklady 

ÚHÚL   Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

ÚK   Ústecký kraj 

ÚP   územní plán  

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ÚR   územní rozhodnutí 

ÚS   územní studie 

ÚSES   Územní systém ekologické stability 

VDJ   vodojem 

VKP   významný krajinný prvek 

VN   vysoké napětí 

VPS   veřejně prospěšná stavba 

VTL    vysokotlak 

VUSS   Vojenská ubytovací a stavební správa 

VVN   velmi vysoké napětí 

ZCHD   zvláště chráněné druhy 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZŠ    základní škola 

ZÚ   zastavěné území 

ZÚR ÚK  Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje 

ŽP   životní prostředí 
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PŘÍLOHA Č. 1  

ÚPLNÉ ZNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP 
MĚSTA BÍLINA S VYZNAČENÍM ZMĚN 
 
 
 

 

Úplné znění textové části ÚP Bílina s vyznačením změn, vyplývajících z pořízení Změny č. 1 ÚP Bílina, 
je zpracováno způsobem jako u změny textu zákona, tedy: 

1. nově doplňovaný text je uveden podtrženým modrým písmem; 

2. zrušený text je uveden přeškrtnutým červeným písmem. 

 


