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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
 

Vážený pane inženýre, 
 

na Městský úřad v Bílině byla 09.08.2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

týkajících se dětského hřiště v ul. Fišerova v Bílině, kdy požadujete:  

 

Informace ohledně zadání nové urbanistické studie na toto území. 

Odpověď: Na podnět rady města byla oslovena městská architektka s požadavkem 

na zpracování jednoduchých územních studií v několika lokalitách města, mj. i v lokalitě 

Na Větráku, na jejich komplexní využití s variantním řešením využití. Tyto studie budou 

předloženy k projednání členům Rady města Bíliny na zasedání konaném 31.08.2021.  

 

Proč nebylo zainteresováno místní sdružení, které vzniklo na podnět města? 

Odpověď: Rada města rozhodla o vytvoření variantní studie městskou architektkou Ing. arch. 

Veronikou Šindlerovou, PhD. V dané chvíli před projednáním možných variant nebylo 

ze strany rady města ani městské architektky zapotřebí kontaktovat spolek, neboť podklady 

od spolku a komunikace se spolkem o možnostech využití daného prostoru bylo 

komunikováno ze strany vedení města i městského úřadu před tímto zadáním a městské 

architektce byly veškeré relevantní informace a podklady předány. Po představení studie 
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a možných variantních řešení využití daného prostoru radě města a na základě místní znalosti 

území dojde k rozhodnutí, jak bude dále v této lokalitě postupováno.  

 

Podnět pro územní plánování na vyjmutí tohoto prostoru určeného k zastavění rodinnými 

domy a změnu funkce na rekreaci nebo podobnou funkci pro nejbližší změnu územního plánu.  

Odpověď: Podnět na změnu územního plánu bude předložen k projednání radě města, která 

zasedá 31.08.2021.  

 

S pozdravem  

Ing. Vladimíra Kebrtová   

vedoucí oddělení správy majetku 
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