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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Tabulka 1: Identifikační údaje 

Druh dokumentace: Územní studie 

Etapa / datum: ČISTOPIS  ÚZEMNÍ STUDIE 

III/2017 

Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4 

418 31  Bílina 

Pořizovatel Městský úřad Bílina 

OSÚaŽP – úřad územního plánování 

Kvalifikovaná úřední osoba pořizovatele:  Ing. Alice Pevná 

Obec, pro kterou je ÚS pořizována: Bílina 

projektant (zhotovitel):        Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D.  a kolektiv 

Sídlo: Hlavní 1196/30, 141 00 Praha 4 

 

 

B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ÚDAJE O 
POUŽITÝCH PODKLADECH. 

(0) vymezení řešeného území je vyjádřeno ve výkresech  

1/ Hlavní výkres - 1 : 1 000 

2/ Výkres širších vztahů  1 : 2000 

3/ Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000 (2000)  

4/ Koordinační výkres 1 : 1000 

6/  Zákres současného stavu území (limity využití území), 1 : 1000 

7 Zákres současného stavu území, vlastnické vztahy, využití pozemků 1 : 1000  

8/  Zákres nad ortofoto 1 : 1000 

9/ Návrh etapizace a  dělení a scelování pozemků 1 : 1000  
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 (1) Lokalita „Pod Chlumem“ se nachází na pohledově exponované svažité ploše na úpatí vrchu Chlum mezi 
územím městského centra, chráněného vyhlášenou památkovou zónou a územím panelového sídliště Za 
Chlumem.   

 

(2) Řešené území je vymezeno v souladu s Územním plánem Bílina dle plochy Z20 určené pro bydlení 
v rodinných domech a jeho vymezení a funkční zařazení dle ÚP Bílina a zadání studie je následující: 

označení katastráln
í území 

kód a specifikace využití Počet  

RD 

plocha (ha) 

Z 20 Bílina BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské 22 2,433 

 

(3) Vymezení řešeného území, tvořeného plochou Z20 je patrné z následujícího výřezu z hlavního  výkresu  
Územního plánu Bílina.   

 

(4) Dle územního plánu je území vymezeno pozemky p.č. 1630/2 a 1083/2,  k.ú. Bílina. V rámci řešení 
dopravních vazeb na okolí bylo nutno řešené území v návrhu územní studie rozšířit mimo vymezené území 
plochy Z20 a zahrnout proto do řešení části pozemků 1627/31, 1630/95 a 1636/1. Celková rozloha řešeného 
území tak činí 24160 m2. 
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(5) V rámci zpracování územní studie byly použity tyto podklady poskytnuté pořizovatelem:  

- mapový podklad (digitální) - aktuální katastrální mapa ve formátech *.shp, *.dxf, *.dgn  a *.dwg,  

- informace o vlastnických vztazích (výpisy z katastru nemovitostí), 

- platný územní plán města Bílina ve formátech *.pdf, *.shp, *.dbf, 

- ÚAP  ORP Bílina 2014 - textová a grafická část ve formátu *.pdf, *.xls, *.tiff,  

- ÚAP  ORP Bílina 2014 - datová část   ve formátu *.shp. 

 - mapový podklad (digitální) – Bílina budovy ve formátu *.shp, 

- mapový podklad (digitální) – Bílina komunikace ve formátu *.shp, 

- mapový podklad (digitální) – vrstevnice ve formátu *.shp, 

Odůvodnění . 

(6) Řešené území územní studie se dotýká následujících parcel ve významnějším rozsahu: 

dotčené parcely vlastník      rozsah potenciálního dotčení 

1083/1   město Bílina      436 m2 

1083/2  neznámý     891 m2 

1627/31  město Bílina     921 m2 

1630/2  město Bílina     24015 m2  

1630/95  město Bílina     47 m2 

1636/1  město Bílina     1225 m2  

(6) Řešené území územní studie se dotýká následujících parcel v zanedbatelném rozsahu nebo vyplývá 
z nepřesností, které  vyplývají z měřítka zpracování a mapových podkladů : 

dotčené parcely vlastník      rozsah potenciálního dotčení 

1627/17  město Bílina     3 m2 

1627/26  6.ZO zahrádkářského svazu   14 m2 

1627/27  6.ZO zahrádkářského svazu   4 m2 

1630/144 6.ZO zahrádkářského svazu   9 m2 

 

Odůvodnění:  

Vymezení řešeného území vyplynulo z požadavků zadání územní studie Pod Chlumem a územního plánu Bílina. 
Rozšíření řešeného území je odůvodněno nutností řešit dopravní infrastrukturu způsobem, který eliminuje 
současné i potenciální dopravní závady a rizika. 
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C. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ 
FOTODOKUMENTACE. 

(0) Současný stav území je vyjádřen ve výkresech  

5/  Perspektivy - bez měřítka 

6/  Zákres současného stavu území (limity využití území), 1 : 1000 

7/ Zákres současného stavu území, vlastnické vztahy, využití pozemků 1 : 1000  

8/  Zákres nad ortofoto 1 : 1000 

(1) Řešené území se nachází na svažité ploše na úpatí vrchu Chlum mezi územím městského centra, územím 
panelového sídliště Chlum a zahrádkářskou osadou. Území má charakter veřejného prostranství parkového 
charakteru s částečným výskytem vzrostlé stromové zeleně. 

foto:pohled na řešené území z JV části území:  

 

 

Územím procházejí dvě komunikace charakteru pojížděných chodníků. Komunikace slouží jako pěší trase mezi 
sídlištěm a centrem města, k rekreačnímu využití při procházkách a odpočinku a dále k automobilovému příjezdu 
osobních vozidel uživatelů a majitelů zahrádek.    

(2) Z hlediska zařazení ploch do druhů pozemků je řešené území evidováno jako orná půda, část ploch je 
v katastru nemovitostí zařazena jako ostatní plocha. stav území z hlediska druhu pozemků, umístění zástavby a 
dopravních funkcí je zachycena na následujícím obrázku. 
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Obr:. Druhy pozemků,  umístění zástavby a doprava 

 

 

 

(2) Z hlediska vlastnických vztahů je zásadní část řešené území ve vlastnictví města Bílina. Vlastnictví je 
zachyceno na následujícím obrázku a ve výkrese Zákres současného stavu území, vlastnické vztahy, využití 
pozemků. 
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Obr.: Vlastnické vztahy 

 

 

 

(3) Problémové prvky v území  z hlediska současného stavu jsou:  

- svažitost a zejména poloha nad terénní hranou v jižní části řešeného území může do budoucna představovat 
určité riziko, z důvodu zamezení možného sesuvu a statického zajištění staveb a konstrukcí umísťovaných 
v budoucnu do blízkosti prudkého svahu.. Tato skutečnost byla muset být před zahájením dalších projekčních 
činností zohledněna jednak tím, že bude pořízeno jednak geometrické zaměření polohopisu a výškopisu a dále 
pořízením posudku stability svahu, který identifikuje případná rizika a navrhne opatření k jejich předcházení 

- komplikovaný přístup motorovou dopravou je dalším negativem řešeného území. Problematickým je nejen sklon 
terénu uvnitř území, ale i napojení na dopravní síť města. Řešené území je v současnosti z hlediska frekvence 
motorové dopravy využité pouze minimálně (jen potřeby příjezdu zahrádkářů a obsluhy vodojemu) a je napojeno 
na dopravní síť města prostřednictvím zaústění úzké strmé uličky do křižovatky ul. Litoměřická, Zadní, Čapkova a 
Chlumská. 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.  
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foto: pohled z horní části strmé uličky do křižovatky ul. Litoměřická, Zadní, Čapkova a Chlumská: 

 

 

 

 

foto: pohled z prostoru křižovatky ul. Litoměřická, Zadní, Čapkova a Chlumská na vjezd uličkou do řešeného 
území  
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foto:  parametry Chlumské ulice dopravní obsluhu řešeného území neumožňují – pohled  z Litoměřické ulice 

 

 

 

 

foto:parametry Chlumské ulice dopravní obsluhu řešeného území neumožňují – střední část strmé uličky 
Chlumské 
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foto:východní část řešeného území – vlevo cesta do Chlumské ulice, vpravo vjezdy do areálů zahrádek 

 

 

 

foto: část řešeného území – vjezdy do areálů zahrádek 
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foto:Chlumská ulice směr centrum města 

 

 

foto: před vjezdy do areálů zahrádek 
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foto: terénní zlom nad zástavbou v Litoměřické ulici v jižní části území 

 

 

 

 

foto: pohled od vjezdů do zahrádek na západ k sídlišti 
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foto: pohled z jižního chodníku směrem k centru Bíliny  

 

 

foto: atraktivní výhled z řešeného území na vrch Bořeň 
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- dalším potenciálně problémovým  prvkem může být přijetí záměru výstavby uživateli a obyvateli území, tedy 
komunitou zahrádkářů a zejména obyvateli přilehlého sídliště, které řešené území vnímají jako parkové veřejné 
prostranství. 

Odůvodnění:     

Současný stav území a jeho popis vychází z analýzy poskytnutých podkladů a vlastních průzkumů provedených 
v rámci zpracování studie projektantem a jeho spolupracovníky.  
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D. ŘEŠENÍ URBANISTICKÉ DISPOZICE A ZÁKLADNÍ REGULACE (VE 
VARIANTÁCH) S ODŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYMEZENÍ 
VNITŘNÍ ULIČNÍ STRUKTURY, NÁVRHU NA NOVÉ DĚLENÍ A SCELOVÁNÍ 
POZEMKŮ A MOŽNOSTI ETAPIZACE. 

(0) Urbanistické řešení základní urbanistické dispozice a základní regulace, variant řešení, uliční struktury a 
návrhu dělení a scelování pozemků je vyjádřeno ve výkresech:  

1/ Hlavní výkres - 1 : 1 000 

3/ Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000 (2000)  
 
9/ Návrh etapizace a  dělení a scelování pozemků 1 : 1000  

10/ Přehled a výběr variant 1 – 3, 1 : 1500  

11/ Přehled a výběr variant 4 – 5, 1 : 1500 

 

(1) Varianty návrhu řešení:  

Územní studie obsahuje v hlavním výkresu dvě podrobně zpracovaná řešení parcelace, vycházející z varianty 
řešení č.3 a č.4 dle etapy návrhu studie.  Údaje o počtu a výměře parcel jsou uvedeny v následujících tabulkách 
a v hlavním výkresu. 

tab.: počet rodinných domů ve variantách č.3  a č.4 

řešení parcelace var. číslo počet 
individuálních 
RD 

počet rodinných 
dvojdomů  

celkem 

RD  

základní 3 16 0 16 

alternativní 4 5 16 21 

Základní řešení parcelace (dle varianty č. 3 návrhu studie) se jeví jako nejvíce reálné, s ohledem na velikost 
parcel a jejich určení pro samostatně stojící domy.  Alternativní řešení parcelace (dle varianty č. 4 návrhu studie) 
představuje možnost rozdělit území pro větší počet parcel rodinných domů, s tím, že část parcel je určena pro 
výstavbu ve formě dvojdomů.  

Varianty č. 3 a 4 byly vybrány na z celkového počtu výběru vstupních pěti resp. šesti pracovních variant řešení. 
Zpracování pracovních variant řešení bylo nutné pro prověření různých možností řešení a vyloučení těch, které 
jsou ekonomicky, urbanisticky, dopravně a technicky méně výhodné. Vstupní varianty jsou vyjádřeny ve 
výkresech Přehled a výběr variant 1 – 3 a Přehled a výběr variant 4 – 5. 
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Tab.: Následující tabulka shrnuje základní údaje o počtu a typu navržených rodinných domů v jednotlivých 
vstupních variantách   

var. 
č. 

IRD DRD RRD celkem 

RD  

závěr: 

1 14 0 0 14  Varianta podrobně rozpracována. 

2 16 0 0 16 

3 16 0 0 16 

Do podrobného zpracování byla zvolena varianta č. 3  

4 5 16 0 21 S ohledem na lepší urbanistickou ekonomii oproti variantě 
3, dosaženou přijatelnými druhy RD byla tato varianta 
zvolena k podrobnějšímu rozpracování. 

5A 5 4 15 24 

5B 5 4 15 24 

Varianty proto nebyly podrobněji rozpracovány. 

 

Odůvodnění výběru variant: 

Varianta č.1 nerespektuje stávající uspořádání území,  ruší stávající severní komunikaci a přerušuje tak 
přirozenou vazbu  sídliště – centrum. Počet RD je přitom nízký. Varianta proto nebyla dále rozpracována. 

- Varianty č. 2 a č.3 respektují stávající uspořádání území. Obě varianty se přitom odlišuje pouze polohou plochy 
zeleně situované v jižním bloku zástavby.  Jako výhodnější lze hodnotit variantu č.3, neboť poloha plochy veřejné 
zeleně umožňuje lepší využití (výhledy z území, jižní expozice, zlepšení podmínek pro eliminaci rizik plynoucích 
z polohy přilehlé komunikace u svahu, sousedství s dopravně zklidněným prostorem přilehlé komunikace) oproti 
variantě č.2. Do podrobného zpracování byla proto zvolena varianta č. 3 

- Varianta č.4 vznikla jako reakce na poměrně nízký počet RD, neboť orientační bilance ÚP Bílina předpokládala 
cca 20 RD. Z tohoto důvodu bylo řešení rozšířeno o využití podstatné části parcel pro zástavbu ve formě 
dvojdomů, které díky své poloze na hranici pozemku mohou mít menší výměru pozemku aniž by došlo ke 
zhoršení kvality pozemku RD. Urbanistická dispozice varianty č. 4 je přitom totožná s variantou č.3. Uvedené 
řešení přineslo zvýšení počtu RD na 21. S ohledem na lepší urbanistickou ekonomii dosaženou přijatelnými 

druhy RD byla tato varianta zvolena k podrobnějšímu rozpracování. 

- Varianty č.5A a 5B prověřily možnost maximalizace počtu rodinných domů aplikací forem řadových RD v jižním 
bloku zástavby. Dosažený celkový počet 24 RD sice zlepšuje ekonomickou bilanci území, nicméně má řadu 
nevýhod.Tou zásadní je, že o výstavbu řadových rodinných domů v současnosti je zcela minimální zájem. Další 
nevýhodou je,  že tato forma  výstavby b si vyžádala složitější uspořádání veřejné dopravní a technické 
infrastruktury. Rozdíl v počtu RD oproti variantě č.4, která dosahuje celkem 21 RD přitom není zásadní.   
Varianty proto nebyly dále rozpracovány. 
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(2) Urbanistická dispozice a základní regulace, funkční využití území: 

Stanovení základní regulace je provedeno vymezením a oddělením ploch veřejných prostranství a ploch 
určených k zastavění (v případě US Pod Chlumem se jedná o rodinné domy. Tyto dvě kategorie ploch jsou 
odděleny uliční čárou. 

Uliční čáry  rozdělují území na pozemky bloků parcel  určené pro výstavbu rodinných domů a veřejná  
prostranství. Regulace, určená těmito čarami, je považována za hlavní a neměnnou a je závazná. Základní 
urbanistická dispozice variant č.3 a č.4 je téměř totožná, tyto varianty se odlišují pouze způsobem parcelace 
ploch určených pro výstavbu rodinných domů a typem navržených rodinných domů. Způsob řešení veřejných 
prostranství je v prakticky totožný a invariantní (jediná nepodstatná odlišnost je v rozsahu vymezení plochy 
veřejné zeleně, které je uvnitř jižního bloku zástavby, tato plocha ale není součástí navržené komunikace a lze ji 
libovolně modifikovat, stejně jako vnitřní parcelaci ploch pro rodinné domy).  

 

V rámci řešeného území byly v obou variantách vymezeny následující druhy využití ploch: 

a/ pozemky rodinných domů 

b/ plochy, které jsou součástí veřejných prostranství:  

- plochy veřejné zeleně 

- chodníky  

- vozovky obslužných komunikací 

- plochy pro smíšený provoz chodců a vozidel v dopravně zklidněných komunikacích 

- víceúčelový pás v dopravně zklidněných komunikacích 

- parkovací pruhy  a stání 

 

Odůvodnění: 

řešení základní urbanistické dispozice a regulace je určeno charakterem a vlastnostmi územ, zejména jeho 
tvarem, svažitostí, návazností na okolí a snahou o docílení racionálního uspořádání funkčních ploch  a podmínek 
pro vedení dopravní a technické infrastruktury. Využití území se podřizuje podmínkám využití ploch a přípustnosti 
funkcí dle územního plánu Bílina. Z něj vyplývá zařazení do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem 
využití, které závazně určuje podmínky využití jednotlivých ploch. Řešené území územní studie a jeho vztah l 
k územnímu plánu je znázorněn ve Výkrese širších vztahů a lze konstatovat, že navržené podrobné funkční 
využití je v souladu s podmínkami využití PRZV (viz níže uvedené podmínky využití ploch BI a VP): 

Řešené území je v ÚP z hlediska příslušnosti do PRZV zařazeno jako:  

1/ z podstatné části do plochy „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“: 

Pro tento druh plochy je z hlediska podmínek využití v ÚP stanoveno:  

- Hlavním využitím je bydlení v rodinných domech.  
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- Přípustným využitím je rodinná rekreace, občanské vybavení v parteru, dětská hřiště, venkovní 
otevřená zařízení tělovýchovy a sportu do 1000 m2, nezbytné liniové trasy a plochy technické a 
dopravní infrastruktury, plochy veřejných prostranství, zahrady a ochrannou a izolační zeleň.  

- Nepřípustným využitím je umístění řadových (skupinových) garáží a veškeré využití  neuvedené jako 
hlavní, přípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití. Dále jsou nepřípustné všechny činnosti, 
zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity stanovené příslušnými 
právními předpisy nad přípustnou míru. 

 

- Podmínky prostorového uspořádání: 
- respektování současné prostorové kompozice sídla (měřítko a kontext okolní zástavby v dané 
lokalitě), 
- v zastavitelných plochách a plochách přestavby výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 
2NP + podkroví,  
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy musí být vymezeno alespoň 1000 m2 související plochy 
veřejného prostranství 

2/ plochy pro návrh pozemní komunikace směřující do ulice Zadní, dotýkající se části pozemků 1627/31, 1630/95 
a 1636/1, jsou situovány dle ÚP v ploše „ZV – zeleň na veřejných prostranstvích“. Pro tento druh plochy je 
z hlediska podmínek využití v ÚP stanoveno:  

- Hlavní využití je pro parky, veřejná sídelní zeleň 

- Přípustné využití j pro dětská hřiště, nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury, 
cyklotrasy a cyklostezky, vodní plochy 

- Nepřípustné využití  je veškeré využití, které není v souladu s hlavním, přípustným, popřípadě 
podmíněně přípustným využitím 

- Podmíněně přípustné využití je pro venkovní otevřená zařízení pro sport a rekreaci do 1000 m2 
v plochách N06, N09 a N12 

- Podmínky prostorového uspořádání:  

 - respektování současné prostorové kompozice sídla a krajiny 

 

(3) Vymezení vnitřní uliční struktury a návrhu na nové dělení a scelování pozemků: 

Návrh řešení pro obě řešení parcelace (varianty) shodně (invariantně) navrhuje strukturu uličních prostor, kterou 
tvoří obslužné komunikace, dopravně zklidněné komunikace a  samostatné pěší komunikace. Navržené 
dispoziční uspořádání příčného profilu obslužných komunikace a dopravně zklidněných komunikací a dále i 
přesná poloha samostatných pěších komunikací jsou nezávazné, určují pouze základní princip uspořádání a 
v odůvodněných lze toto uspořádání a polohu samostatných pěších tras změnit. Z navrženého řešení základní 
regulace a vymezení ploch veřejných prostranství vyplynuly i návrhy na dělení a scelování pozemků, které jsou 
vyjádřeny v samostatném výkresu. 
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Odůvodnění: 

řešení základního dopravního uspořádání a vnitřní uliční struktury souvisí s celkovým řešením urbanistické 
dispozice a zohledňuje požadavky na vytvoření veřejných prostranství, jejich funkční i prostorové parametry jsou 
navrženy tak, aby byly předpoklady pro jejich estetickou kvalitu a dostatečné zajištění provozu jak budoucích 
obyvatel, tak i zajištění podmínek pro pěší vazbu sídliště - centrum a sídliště – zahrádky.   

 

Obr.: urbanistické řešení studie dle var. č.3 
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Obr.: urbanistické řešení studie dle var. č.4 

 

 

(4) Možnost etapizace výstavby  

Návrh struktury uličních prostor, bloků zástavby a dopravní a technické infrastruktury umožňuje výstavbu 
realizovat v časové posloupnosti - po etapách.  Možnost etapizace výstavby je vyjádřena ve výkrese Návrh 
etapizace a  dělení a scelování pozemků.  

Navržená etapizace není povinnou podmínkou výstavby, ale možností realizace výstavby. Výstavbu dle 
navrženého řešení územní studie je možno realizovat  v těchto způsobech výstavby: 

a/  realizace výstavby zcela najednou v plném rozsahu územní studie 

b/ pouze výstavbu ploch zařazených do 1. etapy výstavby rodinných domů a ploch nepodléhajících 
etapizaci, kdy západní část území určená pro rodinné domy zůstane v režimu veřejné zeleně  

c/  postupná výstavby  na základě navržené etapizace, s tím, že plochy nepodléhající etapizaci je možno 
realizovat kdykoliv 

Výhodou řešení 1. etapy je, že rozsah výstavby je tak malý, že v rámci této etapy není nutné vybudovat nové 
dopravního napojení na Zadní ulici.  

 

Odůvodnění: 

lze předpokládat, že zainvestování řešeného území (zaměření, zasíťování, vybudování obslužných a 
přístupových komunikací) relativně ekonomicky velmi nákladné, lze přitom předpokládat i  negativní reakci 
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zahrádkářů a obyvatel přilehlého sídliště na rozsah zastavěné plochy. Proto přichází do strategické úvahy i 
možnost ponechat západní část pozemků v režimu veřejné zeleně a k zastavění rodinnými domy navrhnout 
pouze východní část území, přilehlou k navrženým komunikacím A2, A3 a části C1, respektive tuto část území 
chápat jako první etapu výstavby.   

 

 

E. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉ REGULACE A ARCHITEKTONICKÉHO 
ŘEŠENÍ STAVEB NA VYMEZENÝCH STAVEBNÍCH POZEMCÍCH (HMOTOVÉ 
ŘEŠENÍ ZÁSTAVBY, STANOVENÍ PRINCIPŮ REGULACE ZÁSTAVBY, VYMEZENÍ 
ULIČNÍCH A ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍCH ČAR, ODSTUPY STAVEB, VÝŠKOVÁ 
REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ, NÁVRH  TYPŮ STAVEB 
A TVARY A SKLONY STŘECH). 

(0) Stanovení podmínek prostorové regulace a architektonického řešení staveb je znázorněno ve výkresech  

1/ Hlavní výkres - 1 : 1 000 

5/  Perspektivy - bez měřítka 

 

(1) Prostřednictvím základní regulace území uličními čarami (viz kapitola D (2) byly vymezeny bloky určené pro 
výstavbu rodinných domů a veřejná  prostranství. Uvnitř těchto bloků se uplatňují následující prvky regulace, 
které jsou graficky vyjádřené v hlavním výkresu: 

- hranice parcel rodinných domů  

- stavební čáry hlavní  (6m od uliční čáry) 

- čára odstupu od sousední parcely (3,5 m od hranice parcely)  

- čára maximální hranice zástavby (10m od hloubkové hranice parcely) 

 

Odůvodnění: 

vymezení uliční čáry je hlavní nástroj regulace pro definici urbanistické dispozice, koncepce dopravy a oddělení 
veřejných prostranství od ploch určených k zastavění.   

 

(2) Hranice parcel rodinných domů jsou v hlavním výkresu modře znázorněné a jsou dvojího druhu (vedle 
závazně vymezených uličních čár, které jsou také hranicemi parcel rodinných domů):  

a/ hranice parcel RD v hloubce parcel, které dělí bloky zástavby na díly těchto bloků, zpravidla do dvou řad 
(„půlbloků“).  Tyto hranice určují hloubku parcely, (rozměr parcely měřený kolmo ke komunikaci).  
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b/ hranice parcel, které oddělují parcely spolu sousedících rodinných domů přiléhajících ke stejnému uličnímu 
prostoru. Tyto hranice jsou  vedeny přibližně kolmo na obslužnou komunikaci, ze které je parcela napojena. 
Určují šířku parcely.  

c/ Způsob parcelace území znázorněný v dokumentaci (hlavní výkres) modrými čarami není závazný a konečná 
parcelace se může odchýlit od parcelace zakreslené ve výkresové dokumentaci studie. Úprava polohy těchto 
hranic může být v dalším stupni dokumentace či projektové přípravy změněna (modifikována) za předpokladu 
dodržení podmínky, že bude důsledně navržena přeparcelace celého území dotčeného bloku zástavby 
vymezeného uliční čarou. 

 

Tab.: Následující tabulka shrnují celkové údaje o výměře parcel v m2 podrobně řešených variantách 3 a 4 
základní a alternativní parcelace 

řešení 
parcelace 

var. č. počet 
parcel 

celková 
rozloha 

prům. 
rozloha 
parcely 

 rozsah 
výměr 
parcel 

základní 3 16 11 703 731 496 

až 

1039 

alternativní 4 21 12 034 573 443 

až 

1038 

 

Tab.: Následující tabulka shrnují údaje o výměře parcel v m2 pro základní a alternativní řešení parcelace (varianta 
3 a 4) dle typu RD 

  samostatně stojící  rodinné domy rodinné domy ve formě dvojdomů  

řešení 

var. č. 

počet 
parcel 
celkem 

počet 
parcel 

celková 
rozloha 

prům. 
rozloha 
parcely 

 rozsah 
výměr 
parcel 

počet 
parcel 

celková 
rozloha 

prům. 
rozloha 
parcely 

 rozsah 
výměr 
parcel 

základní 

3 

16 16 11 703 731 496 

až 

1039 

    

alterna-
tivní 

4 

21 5 3 685 737 496 

až 

1038 

16 8439 522 701 

až 

443 
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Obr.:rozměry hranic parcel – základní řešení parcelace - varianta 3   

 

 

Obr.: rozměry hranic parcel –alternativní řešení parcelace -  varianta 4 
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Odůvodnění: 

návrh parcelace vychází ze základní regulace uličními čarami a prokazuje možnost racionálního zastavění a 
potvrzuje celkovou urbanistickou dispozici. Hranice parcel jsou stanoveny tak, aby jednotlivé parcely co nejvíce 
parcel bylo obdélníkového tvaru a přiléhaly kolmo k uličnímu prostoru. Velikost parcel je stanovena s ohledem na 
typ rodinného domu a zachování urbanistické ekonomie. Dodržení navržené parcelace není závazně 
požadováno vzhledem k tomu, že závaznou je v řešení studie pouze základní regulace uličními čarami.  V rámci 
daných regulativů  je tedy uspořádání parcelace uvnitř bloků variabilní. 

   

(3) Poloha budovy rodinného domu na parcele je vymezena několika typy stavebních čar: 

a/  Stavební čára hlavní je čára určující polohu tzv. fronty uličních fasád. Určuje polohu svislého průmětu hlavní 
roviny fasády domu přilehlému k uličnímu prostoru a je vzdálena 6m od uliční čáry (tedy i uliční hranice 
pozemku). Uliční fasáda budovy musí být orientována rovnoběžně  v tomto případě rovnoběžné s hlavní stavební 
čárou čarou a může tuto čáru překročit max. o 0.5 m směrem k ulici  či 0,5 m do hloubky parcely.  

Odůvodnění: 

vymezení této čáry vytváří předpoklady pro zajištění toho, aby přes individuální charakter zástavby a možnost 
dispoziční různorodosti byl zachován "řád" v exponovaných prostorech v blízkosti veřejného uličního prostoru a 
byla vytvořen dojem uliční fronty. Poloha čáry stanovena proto, aby automobily majitele, případně návštěv, mohly 
parkovat na vlastním pozemku.  

 

b/ Čára odstupu od sousední parcely (3,5 m od hranice parcely) je stavební čáry určující hranici umístění 
objektu rodinného domu na parcele s ohledem na odstupy od sousedních rodinných domů. Její poloha je 3,5m od 
hranice sousední parcely (od vedlejší parcelní čáry). Tuto čáru nesmí půdorys rodinného domu překročit 

Odůvodnění: 

Tímto  je splněn požadavek daný vyhláškou č.501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj §8 odst.2 o 
vzájemném odstupu samostatně stojících  rodinných domů, který nesmí být menší než 7m. 

Úprava odstupu budov se obecně bude řídit dikcí výše jmenované vyhlášky 137/1998 Sb. Tuto možnost lze 
ovšem využít pouze tehdy, je- li na sousedním pozemku poloha budovy daná vydaným územním rozhodnutím či 
stavebním povolením. V případě, že poloha budovy RD na sousedním pozemku není definitivně určena musí být 
respektována vzdálenost dle čar ve výkrese – tedy ve vzdálenosti 3,5m od hranice parcely. 

 

c/ Čára maximální hranice zástavby, je umístěna zpravidla 10m od hloubkové hranice parcely, tuto čáru nesmí 
půdorys domu překročit.      

Odůvodnění : 

Vzdálenost stavebních čar  od uliční hranice do hloubky parcely vyplývá z nutnosti zachovat dostatečnou hloubku 
zastavitelného prostoru a zároveň vymezit dostatečný prostor pro zahradu domu. 
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(4) Zastavěná plocha parcely RD a výměra parcely 

Zastavěná plocha parcely musí v rámci jednotlivých pozemků staveb pro bydlení splňovat podmínky vyplývající 
z požadavku na vsakování dešťových vod na vlastním pozemku  v souladu §21 vyhlášky 501/2006 Sb. tedy 
poměr výměry části pozemku schopná vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku musí činit: 

- u samostatně stojícího RD nejméně 0,4; 

- u dvojdomu nejméně 0,3; 

- podíl výměry zastavěné plochy budovami k celkové ploše pozemku smí činit: 

- u samostatně stojícího nejvíce RD 0,35 

- u dvojdomu nejvíce 0,4; 

 

Minimální výměra parcely samostatně stojícího RD je orientačně určena na 650m2, Výměru lze snížit pouze 
v odůvodněných případech, kterými jsou parcely v prolukách, nepravidelné krajní parcely a pod. 

Minimální výměra parcely jednoho rodinného dvojdomu je orientačně určena na 500m2, Výměru lze snížit 
pouze v odůvodněných případech, kterými jsou parcely v prolukách, nepravidelné krajní parcely a pod. 

 

Odůvodnění : 

Zastavěná plocha parcely vyplývá z praktické aplikace  požadavků na vsakování dešťových vod na vlastním 
pozemku v souladu §21 vyhlášky 501/2006 Sb.  a z něj vyplývajících poměrů výměry části pozemku schopná 
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku. 

 

Minimální velikost parcely samostatně stojícího RD vyplývá z praktické aplikace  požadavků na vsakování 
dešťových vod na vlastním pozemku v souladu §21 vyhlášky 501/2006 Sb.  a z něj vyplývajících poměrů výměry 
části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku o hodnotě 0,4.  Při předpokládané 
výměře pozemku neschopné vsakování 390 m2 (160 m2  zastavěná plocha hlavní budovou, 50 m2 doplňkové 
budovy, 100 m2 – terasy, cesty, bazény a další podobné zpevněné plochy, 80 m2 – oplocení, konstrukce a 
omezení v zahradě)činí potřeba zasakování schopné výměry pozemku 260 m2  – z této kalkulace vyplývá 
koeficient zastavění 0,35 a celková minimální výměra pozemku 650 m2. 

Minimální velikost parcely jednoho rodinného dvojdomu vyplývá z praktické aplikace  požadavků na vsakování 
dešťových vod na vlastním pozemku v souladu §21 vyhlášky 501/2006 Sb.  a z něj vyplývajících poměrů výměry 
části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku o hodnotě 0,3. Při předpokládané 
výměře pozemku neschopné vsakování 350 m2 (140 m2  zastavěná plocha hlavní budovou, 40 m2 doplňkové 
budovy, 80 m2 – terasy, cesty, bazény a další podobné zpevněné plochy, 70 m2 – oplocení, konstrukce a 
omezení v zahradě) činí potřeba vsakování schopné výměry pozemku 150 m2  – z této kalkulace vyplývá 
koeficient zastavění 0,4 a celková minimální výměra pozemku 500 m2. 
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(5) Zásady řešení budov, doplňkových staveb a zeleně 

a/ Hlavní stavební hmota a velikost rodinného domu 

Závazné je pravoúhlé řešení půdorysu ve tvaru obdélníku, čtverce, tvaru L,  tvaru T.  Pouze v nepodstatném 
rozsahu, zpravidla u doplňkových hmot stavby, může být pravoúhlost porušena. Hmota domu musí být 
jednoduchá a střídmá, bez zbytečného členění nadbytečným množstvím vedlejších prvků typu arkýř, ryzalit, 
balkon či lodžie. 

Zásadně nesmí být aplikovány hmoty a materiály vycházející z alpských či bavorských domů, styl 
severoamerických srubů a zejména  v současnosti oblíbený  a zároveň velmi pokleslý styl tzv. podnikatelského 
baroka, charakteristický neodůvodnitelným, romanticko dekorativistickým pojetím hmot a prvků architektury 
domů.  

Orientace osy hlavní hmoty domu má podmínku rovnoběžnosti či kolmosti k hranici (ose) uličního prostoru. 
V odůvodněných případech, kdy parcela má velmi nepravidelný tvar pozemku a neurčitý vztah k uličnímu 
prostoru, lze tuto zásadu porušit. V tomto případě je doporučeno, aby orientace hlavního hřebene splnila 
podmínku rovnoběžnosti či kolmosti k jedné ze sousedních parcel. 

b/ Výška budov, podlažnost, sklon  a tvar střechy 

Výška obytné zástavby je limitována požadavkem na dvě nadzemní podlaží + ustupující třetí nadzemní podlaží 
(ekvivalent podkroví) o max. výměře do 50% rozlohy druhého nadzemního podlaží. 

Na hlavních i vedlejších stavebních objemech jsou předepsány ploché střechy.  

Maximální výška budovy RD (bez komínu) smí činit 10m měřeno od nejvyššího bodu rostlého terénu dotčeného 
půdorysem budovy. 

c/ Podsklepení, garáže, doplňkové stavby a terénní úpravy 

Objekty mohou být podsklepeny, přičemž je nutno upozornit na skutečnost, že odvedení splaškových vod ze 
suterénů nemusí být vzhledem k výškovým poměrům lokality vždy realizovatelné gravitačním způsobem. 

Garáž lze umístit kdekoliv v přízemí objektu či přidružené stavební hmotě k objektu rodinného domu.  

Terénní úpravy pozemků by měly být minimální a měly by být prováděny pouze v nutných a odůvodnitelných 
případech. V zásadě musí platit, že stavby se přizpůsobí terénu a nikoli naopak. 

 

d/ Oplocení 

Oplocení orientované do uličního prostoru musí být střídmé a plocha mezi sloupky musí být řešena alespoň 
částečně transparentní výplní (z důvodů zajištění kontroly nad veřejným prostorem – prevence kriminality). 
Oplocení by mělo být řešeno s podezdívkou do výšky max. cca 50 cm (s výjimkou opěrných zdí), ploty budou mít 
max. výšku 150 cm. Ploty mezi soukromými parcelami jsou omezeny výškou 2 m bez požadavku na 
transparentnost výplně. 
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U plotů přilehlých k uličnímu prostoru a veřejným prostranstvím a v pohledově exponovaných místech je nutné 
usilovat o jednotné pojetí plotů, podezdívek a příp. opěrných zdí tvořících součást oplocení pozemků v rámci 
konkrétního uličního prostoru a to vč. zohlednění  řešení vstupů a vjezdů na pozemek a skříní pro připojení a 
měření elektřiny a plynu umístění prostor pro nádoby na komunální odpad. Pro tento účel je doporučeno zajistit 
vzorový projekt oplocení v cca 2 - 3 alternativách jeho řešení.  

Ploty v rozhledových trojúhelnících křižovatek musí být provedeny dle výše uvedených zásad a navíc musí splnit 
podmínku výrazné průhlednosti výplní od výšky min. 90 cm. Vymezení rozhledových trojúhelníků bude součástí 
návazných stupňů projektové dokumentace a respektování výše uvedených podmínek je závazné z důvodů 
zajištění technických a bezpečnostních podmínek dopravního řešení .  

 

e/ Zeleň 

V prostorách veřejných prostranství musí být proveden návrh parkové zeleně. V prostorách parcel do hloubky 6 
m od uliční hranice pozemku, je doporučeno vysázení okrasné zeleň s využitím stromových forem zeleně. 
V rozhledových trojúhelnících křižovatek musí zeleň splnit podmínku maximální výšky 90 cm. 

 

Odůvodnění : 

Požadavky na zásady řešení budov, výšky, oplocení a terénní úpravy jsou odůvodněny ochranou kvality 
veřejného prostoru a nenarušením krajinného rázu. Předepsání plochých střech vyplývá z urbanistického 
kontextu (sousedství se sídlištěm) a eliminuje architektonický chaos, který by velmi pravděpodobně nastal při 
aplikaci šikmých střech s vikýři. 
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F. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTĚNÍ) 

(0) Řešení dopravní a technické infrastruktury je vyjádřeno ve výkresech  

1/ Hlavní výkres - 1 : 1 000 

3/ Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000 (2000)  

4/ Koordinační výkres 1 : 1000 

 

(1) Obecné zásady a vztah k etapizaci 

Návrh územní studie respektuje ochranná a bezpečnostní pásma všech druhů inženýrských sítí a objektů 
technické a dopravní infrastruktury dle platných legislativních předpisů, zvláštních legislativních předpisů nebo 
z vlastnosti území. 

Veškeré inženýrské sítě jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6005, souběžně, ve společných trasách, 
s upřednostněním uložení v přidružených dopravních prostorech (dle ČSN 73 6110) a s kolmým křížením 
překážek, sítí a komunikace. V případě kolize návrhu výsadby vzrostlé zeleně budou inženýrské sítě opatřeny 
chráničkami.  

Stanovení tras inženýrských sítí a dispozičního příčného uspořádání uličních prostorů je navrženo jako 
nezávazné, doporučující. Při dodržení pravidel pro prostorovou koordinaci technického vybavení území a 
požadavků na projektování místních komunikací se lze v odůvodněných případech odchýlit od zobrazeného 
řešení. 

Územní studie především definuje základní principy obsluhy řešeného území jednotlivými systémy dopravní a 
technické infrastruktury, navrhuje místa napojení na stávající trasy dopravy a inženýrských sítí a prověřuje 
dostatečnou volnou kapacitu pro maximální zvolenou variantu, která navrhuje 21 RD. 

V případě výstavby etapy č.1 dle navržené etapizace dle kapitoly D (4) bude realizována pouze odpovídající část 
dopravní infrastruktury a to takovým způsobem, aby nebyla znemožněna či ztížena výstavba 2. etapy a ploch 
nepodléhajících etapizaci.  Nutno je dodržet prostorové parametry uličních úseků A2, A3 a dotčené části úseku 
C1. Než se realizuje 2. etapa bude platit obousměrný režim provozu těchto uličních úseků. 

V případě výstavby etapy č.1 dle navržené etapizace dle kapitoly D (4) bude realizována pouze odpovídající část 
technické infrastruktury a to takovým způsobem, aby nebyla znemožněna či ztížena výstavba 2. etapy a ploch 
nepodléhajících etapizaci.  Součástí 1. etapy bude i dílčí přeložka kabelového komunikačního vedení v duchu 
výkresu dopravní a technické infrastruktury. 
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(2) Doprava 

a/ Celková koncepce dopravního řešení  - základní dopravní uspořádání 

Návrh řešení dopravy je pro obě varianty shodný (invariantní) a navrhuje obslužné komunikace, dopravně 
zklidněné komunikace a  samostatné pěší komunikace. Pro usnadnění popisu řešení jsou uliční úseky s podílem 
motorové dopravy ve výkresové dokumentaci označeny kódy (A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D). z důvodů 
eliminace rizik plynoucích ze závad zaústění lokality do křižovatky ul. Litoměřická, Zadní, Čapkova a Chlumská 
(úsek A1) je součástí návrhu úsek obslužné komunikace D, který eliminuje kolizní dopravní místa. Návrh řešení 
předpokládá zjednosměrnění úseku A1 směrem do řešeného území. Uliční úseky A2 a B1 budou řešeny jako 
obslužné komunikace s obousměrným provozem. Komunikace A3, B2, C1 a C2 jsou navrženy jako dopravně 
zklidněné s tím, že úsek C2 je navržen jako jednosměrný (z důvodů že komunikace C1 a C2 obsluhují pouze 4 
nové RD a toto řešení bude více preferovat využití uličního prostoru pro pěší a povede k usměrnění motorové 
dopravy přímo k výjezdu z lokality komunikací D. Jednosměrné obratiště komunikace B2 je navrženo pro 
zmenšení plošných nároků této komunikace. Poloha komunikací D, B2 a samostatných pěších komunikací je 
směrná, návrh určuje základní princip vedení tras a v odůvodněných lze toto uspořádání a polohu samostatných 
pěších tras změnit.. 

 

 

 

 

 

Odůvodnění: 

řešení základního dopravního uspořádání a vnitřní uliční struktury souvisí s celkovým řešením urbanistické 
dispozice a zohledňuje požadavky na vytvoření veřejných prostranství, jejich funkční i prostorové parametry jsou 
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navrženy tak, aby byly předpoklady pro jejich estetickou kvalitu a dostatečné zajištění provozu jak budoucích 
obyvatel, tak i zajištění podmínek pro pěší vazbu sídliště - centrum a sídliště – zahrádky.   

Komplikovaný přístup motorovou dopravou je negativem řešeného území a bylo nutno jej řešit. Řešené území je 
v současnosti z hlediska frekvence motorové dopravy využité pouze minimálně (jen potřeby příjezdu zahrádkářů 
a obsluhy vodojemu) a je napojeno na dopravní síť města prostřednictvím zaústění úzké strmé uličky do 
křižovatky ul. Litoměřická, Zadní, Čapkova a Chlumská. 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.  

 

 

 

b/ dispoziční uspořádání obslužných a dopravně zklidněných komunikací   

a/ řešení studie obsahuje návrh dispozičního uspořádání příčného profilu obslužných komunikací a dopravně 
zklidněných komunikací, toto je graficky vyjádřené ve výkresu Výkres dopravní a technické infrastruktury (návrh 
koncepce dopravy koncepce dispozičního řešení). Navržené řešení je koncepčním základním principem 
dispozičního uspořádání a v návazných dokumentacích a projektové přípravě jej lze modifikovat.   

b/ funkční uspořádání obslužné komunikace ( A2, B1) je vyjádřeno na následujícím obrázku. Uliční prostor je 
dimenzován v šíři 12 m a obsahuje oboustranné chodníky o šíři 2m, vozovku o šíři 5,5 m a 2,5 m široký pruh, 
jehož využití je určeno jednak pro podélná parkovací stání pro vozidla obyvatel a návštěvníků,  dále pro výsadbu 
stromů v formě aleje a plochy pro vjezdy na pozemky rodinných domů.  

 

c/ funkční uspořádání dopravně zklidněných komunikací (C1, C2) je vyjádřeno na následujícím obrázku. Uliční 
prostor je dimenzován v šíři 12 m a obsahuje osově umístěný dopravní prostor určený pro smíšený pohyb chodců 
a vozidel. Na každou stanu od dopravního prostoru je navržen pás v celkové šíři 3,75m. Který může být využit 
jako víceúčelový pás (vč. pásu zpevnění či ozelenění povrchu) s možností využití pro podélná parkovací stání pro 
vozidla obyvatel a návštěvníků,  dále pro zeleň či výsadbu stromů ve formě aleje a plochy pro vjezdy na pozemky 
rodinných domů a pro mobiliář obytné ulice. Další formou využití pásu je, v plochách ke kterým nepřiléhají uliční 
čáry,  veřejná zeleň . 
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Odůvodnění : 

Požadavky na zásady dispozičního řešení příčného profilu uličních prostranství jsou odůvodněny potřebou 
zajištění funkčních parametrů a kvality veřejného prostoru. 

 

c/ Doprava v klidu  

řešení dopravy v klidu na veřejných prostranstvích je zajištěno jednak vymezením pásů pro podélná parkovací 
stání či  možností jejich umístění v komunikacích A2, A3, B1, C1, C2 a dále potom v návaznosti na komunikaci 
B2 pro potřebu zahrádkové osady. 

Odůvodnění : 

Umístění ploch pro dopravu v klidu je odůvodněno nezbytností zajistit možnost parkování pro uživatele zahrádek, 
rezidenty  jejich návštěvy a potřebu správy a údržby zástavby a území 

 

(3 ) Zásobování vodou 

Kapacita vodovodní sítě v bezprostředním okolí řešeného území je pro připojení navrhované zástavby 
dostačující. Majitelem vodovodních inženýrských sítí je společnost SVS a.s., provozovatelem spol. SčVK, a.s. 
Informaci o existenci zařízení ve správě SčVK a.s. byly podány ve vyjádření ze dne 9.9.2016. 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): 

- 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; 
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- 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 zásobeno z místního vodovodního řadu DN LT 200 napojením v nově navrhované místní 
obslužné komunikaci D, na pozemku parc. č. 1636/1 k.ú. Bílina (viz výkresová část). Územní studie připouští, na 
základě zadání územní studie, 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. 

Odůvodnění: 

řešení základního dopravního uspořádání a vnitřní  Řešené území bude zásobeno z místního vodovodního řadu 
DN LT 200 v souladu se zadáním ÚS.  

 

(4) Splašková kanalizace 

Kapacita kanalizačních stok v bezprostředním okolí řešeného území je pro připojení navrhované zástavby 
dostačující. Majitelem kanalizace je společnost SVS a.s., provozovatelem spol. SčVK, a.s. Informaci o existenci 
zařízení ve správě SčVK a.s. byly podány ve vyjádření ze dne 9.9.2016. 

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 (viz výkresová část). 

Odůvodnění: 

 Návrh ÚS respektuje zadání a navrhuje napojení v Litoměřické ulici.  

 

 (5) Dešťová kanalizace 

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 
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žlabů se sklonem k nejbližším retenčním plochám. Do splaškové kanalizace je absolutně zakázáno vypouštět 
jakékoliv odpadní srážkové vody. 

Odůvodnění: 

Návrh ÚS respektuje zadání a navrhuje přednostně likvidaci srážkových vod v místě spadu.  

 

(6) Zásobování elektrickou energií 

Kapacita elektrorozvodné sítě v bezprostředním okolí řešeného území je pro připojení navrhované zástavby 
dostačující. Majitelem a provozovatelem elektrorozvodů je společnost ČEZ Distribuce a.s. Informaci o existenci 
zařízení ve správě ČEZ Distribuce a.s. byly podány ve vyjádření ze dne 16.8.2016. Řešené území se nachází 
v dosahu trafostanice č. 56, 2 x 630 kVA. Variantně je uvažováno s výstavbou nové distribuční trafostanice na 
pozemku parc. č. 1636/1 k.ú. Bílina (viz výkresová část). 

 

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.  

Územní studie navrhuje 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 (viz výkresová část) 

Souběžně nebo ve sdružené trase s rozvodem NN mohou být vedeny i telekomunikační rozvody (pro přehlednost 
nejsou ve výkrese zakresleny). 

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. 

Odůvodnění: 

Územní studie z důvodu zajištění stability zásobování elektrickou energií navrhuje, oproti zadání ÚS,  variantní 
řešení s vlastní distribuční trafostanici VN/NN napojenou na stávající kabelové vedení VN v ul. Litoměřická  

 

(7) Zásobování plynem 

Územní studie, v rámci dvoucestného zásobování energiemi, navrhuje zásobování řešeného území zemním 
plynem, který bude sloužit k vytápění, přípravě TUV a k vaření. Kapacita plynovodní sítě v bezprostředním okolí 
řešeného území je pro připojení navrhované zástavby dostačující. Majitelem a provozovatelem plynovodů je 
společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. Informaci o existenci zařízení ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o. 
byly podány ve vyjádření ze dne 16.8.2016. 

Výpočet potřeby plynu: 

- Hodinová potřeba 1,5 m3/byt v RD; 
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- 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 (viz výkresová část), v ul. Sídliště Za Chlumem. Navrhovaný STL plynovod 
bude uložen v přidruženém dopravním prostoru.  

ÚS respektuje navrhovaný STL plynovod při jižní hraně řešeného území (v ÚP jako VPS) a v případě potřeby lze 
napojení na stávajíc STL plynovody řešit variantně s napojení na STL plynovod DN 100 v ul. Litoměřická. 

Odůvodnění: 

Územní studie navrhuje napojení na STL Sídliště Za Chlumem z důvodu šířkových parametrů příjezdové 
komunikace do plochy Z 20 z ul. Litoměřické. Variantu napojení dle zadání územní studie připouští jako 
alternativní možnost. ÚS svým řešení  respektuje VPS pro navrhovaný STL plynovod. 

 

(8) Elektronické komunikace 

Informaci o existenci elektronických zařízení ve správě České telekomunikační infrastruktury, a.s., byly podány ve 
vyjádření ze dne 16.8.2016.  

Územní studie respektuje stávající vedení elektronických komunikací, kdy jedna trasa přetíná řešenou 
zastavitelnou plochu. Z důvodu tohoto střetu územní studie navrhuje přeložení metalického kabelu do 
přidruženého prostoru nově navrhovaných místních komunikací. 

V územní studii není graficky znázorněn návrh případného slaboproudého vedení, neboť se nejedná o nezbytný 
systém technické infrastruktury – v podobných lokalitách řešeno většinou bezdrátovými službami. Profil 
navrhované veřejné komunikace umožňuje umístění kabelového vedení v souběhu NN vedením, optimálně ve 
sdružené trase (tvárnicová trať nebo podobné řešení).  

Odůvodnění: 

Důvodem řešení je eliminace střetu ploch výstavby s trasou metalického kabelu. 

 

(9) Odpadové hospodářství 

Územní studie nevymezuje plochu pro umístění sběrného hnízda tříděného komunálního odpadu, ale doporučuje 
jeho umístění na vhodném veřejném prostranství v dostatečné vzdálenosti pro všechny uživatele RD, se 
zohledněním potřeb zahrádkářské osady. 

Umístění sběrných nádob na komunální odpad bude individuálně řešeno na pozemcích RD. 

 Odůvodnění: 

řešení umístění  je odůvodněno zajištěním dostatečné flexibility pro správu města a provoz komunálních služeb. 
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G. NÁVRH ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ 

(0) řešení veřejných prostranství a veřejné zeleně je vyjádřeno ve výkresech  

1/ Hlavní výkres - 1 : 1 000 

3/ Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000 (2000)  

 

(1) Územní studie v obou variantách vymezila následující druhy využití ploch plochy, které jsou součástí 
veřejných prostranství:  

- plochy veřejné zeleně 

- chodníky   

- vozovky obslužných komunikací 

- plochy pro smíšený provoz chodců a vozidel v dopravně zklidněných komunikacích 

- víceúčelový pás v dopravně zklidněných komunikacích 

- parkovací pruhy  a stání 

 

(2) výměra ploch veřejných prostranství, které nejsou součástí pozemních komunikací a jsou zařazeny do 
kategorie veřejná zeleň činí: 

- u var. 3 = 2 428 m2  

- u var. 4 = 2 093 m2 

 

(3) Režim ploch veřejných prostranství charakteru uličních prostorů a pozemních komunikací je popsán 
v kapitolách D, E a F. Veřejná prostranství charakteru veřejné zeleně mohou být vedle zatravnění, výsadby nízké 
a vysoké zeleně a využití i pro umístění nezbytné technické infrastruktury a dětských hřišť. 

 

Odůvodnění: 

s ohledem na rozlohu řešeného území, která činí 24 160m2 je tudíž dostatečně splněna v obou variantách 
podmínka vyhlášky 501/2006 Sb. a územního plánu, že pro každé 2 ha zastavitelné plochy musí být vymezeno 
alespoň 1000 m2 související plochy veřejného prostranství mimo pozemní komunikace 
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H. KOMPLEXNÍ ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

(1) Komplexní odůvodnění navrženého řešení je z důvodů přehlednosti uvedeno v závěru jednotlivých kapitol  
tohoto svazku.   

 

I. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD A SE ZÁKONNÝMI PŘEDPISY 

(1) Územní studie je zpracována v souladu s územním plánem Bílina, vydaným formou opatření obecné povahy 
na základě usnesení Zastupitelstva města Bílina č. 112/12 ze dne 21. 06. 2012. 

(2) Pořízení územní studie je uloženo Územním plánem Bílina, Území, navržené k prověření územní studií je 
v územním plánu města Bílina vymezeno jako plocha  Z20, plocha se způsobem využití „BI -  bydlení v rodinných 
domech – městské a příměstské“. Tato územní studie plně respektuje podmínky využití pro uvedený typ plochy 
s rozdílným způsobem využití.  

(2) Způsob řešení územní studie a provedení dokumentace odpovídá platnému znění zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. o  územně  
analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 
dále požadavkům vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, týkajícím se 
požadavkům na plochy s rozdílným způsobem využití  a požadavkům na vymezování pozemků a umísťování 
staveb na nich.  

 

J. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY A PŘIPOMÍNKAMI DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ, VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VLASTNÍKŮ 
JEDNOTLIVÝCH POZEMKŮ. 

 

(0) Vyhodnocení je uspořádáno do několika odstavců řazených podle časového průběhu jednotlivých fází 
projednávání a konzultací územní studie. z níže uvedených odstavců je zřejmé, že zpracování územní studie  
bylo průběžné se zadavatelem (Městem Bílina), pořizovatelem,  vlastníky a správci technické a dopravní 
infrastruktury a vybranými dotčenými orgánů projednáváno a konzultováno a navržené řešení je tudíž i 
výsledkem těchto jednání a konzultací. 

 

(1) Územní studie projednána a konzultována s pořizovatelem 13.9.2016. Projednání je dokumentováno 
zápisem v dokladové části a z projednání vyplynuly tyto úkoly: 

1. Projektant podrobně rozpracuje v souladu se zadáním 2 vybrané varianty, které budou předloženy 
k vyjádření zástupcům města, pořizovatele, dotčených orgánů a správců technické infrastruktury. 

2. Termín odevzdání 1. etapy bude do 13. října. 

3. Bude vybrán vhodný termín pro svolání jednání se zástupci města a jednotlivých odborů (doprava, 
životní prostředí, majetkoprávní odd., stavební úřad).  
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Uvedené úkoly byly splněny, dokumentace etapy byla připravena k uvedenému datu 13.10.2016 v elektronické 
podobě tak, aby bylo možno uskutečnit jednání dle bodu 3. k datu 19.10.2016. 

 

(2) Na základě úkolu 3. z projednání 13.9 byla územní studie projednána a konzultována s pořizovatelem, 
zadavatelem a vlastníkem dotčených pozemků (město Bílina) 19.10.2016. Projednání je dokumentováno 
zápisem a prezenční listinou, uvedené dokumenty jsou v dokladové části dokumentace územní studie.  

Z projednání vyplynuly následující podněty k prověření v řešení územní studie. 

a) Možnost snížení počtu RD umístitelných na ploše.  

b) Zvýšit plochu pozemků. 

c) Ponechat západní část pozemků v režimu veřejné zeleně a k zastavění navrhnout pouze východní 
část území.  

Ostatní úkoly měly organizační charakter a byly splněny, věcného řešení se týkal požadavek pro pořizovatele 
zpracovat závěry z projednání ÚS s pokyny pro úpravu návrhu, které předá zpracovateli. Pokyny byly zpracovány 
a výše uvedené podněty se do pokynů promítly body 3., 4. a 5. požadavkem na doplnění územní studie o 
možnost etapizace výstavby, což bylo v etapě čistopisu provedeno a dále požadavkem na možnost definovat 
vnitřní parcelaci bloků zástavby jako nezávaznou, což bylo v etapě čistopisu provedeno. 

 

(3) V souladu s požadavky a závěry projednání studie 19.10.2016 a na základě kontroly dokumentace 
návrhu územní studie předal pořizovatel zpracovateli tyto pokyny: 

  1.       V textové části uvést výčet všech dotčených parcel. 

2.       Do výkresu návrh na dělení a scelování pozemků uvést čísla parcel dle KN. 

3.       Finální verzi ÚS upravit do podoby etapizace, přičemž v I. et by došlo k zastavění pouze východní 
části území, která přiléhá k navrženým komunikacím A2 a A3. II. etapa by byla západní část, která 
pokud nebude zájem stavět,  bude ponechána jako veřejná zeleň, což je zároveň i v souladu se 
způsobem využití plochy BI. 

4.      Součástí navržené etapizace by bylo i dopravní řešení tj. I. etapa nevyvolá potřebu vybudování 
nové komunikace, která by napojovala lokalitu na ul. Západní. Realizace II. etapy si již vyžádá nové 
dopravní napojení. 

5.       Specifikovat v ÚS jak bude postupováno v případě, že vzejde požadavek na změnu parcelace.  

Veškeré uvedené požadavky byly zapracovány do čistopisu územní studie. 

(4) Vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury a vybrané dotčené orgány  byly obesláni 
„Oznámením o prezentaci návrhu územní studie Pod Chlumem a žádostí o její posouzení“. K prezentaci, konané  
4.1.2017 se žádný z obeslaných subjektů nedostavil, většina z obeslaných zaslala písemné vyjádření. Souhrnně 
lze konstatovat, že vyjádření byla souhlasná. Ze zaslaných vyjádření vyplynula potřeba částečné úpravy 
koncepce řešení likvidace srážkových vod, což bylo v etapě čistopisu provedeno. Kopie doručených vyjádření 
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vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury a vybraných dotčených orgánů včetně rozdělovníku a 
oznámení jsou v dokladové části dokumentace územní studie. 

 

Dokumentace studie byla poskytnuta k vyjádření dle následujícího rozdělovníku: 

 Název instituce Adresa IDDS 

1 Městský úřad Bílina - OD Seifertova č.p. 1, 418 01  Bílina 1  
2 
 Městský úřad Bílina, odbor ŽP Břežánská č.p. 50/4, 418 01  Bílina 1  

3 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor 
Teplice - CO, PO 

Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-
centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 

auyaa6n 

4 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní 
pracoviště Teplice 

Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-
centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 

8p3ai7n 

5 UPC Česká republika, s.r.o., územní působnost Teplice Závišova č.p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 4hds44f 
 

6 Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace Teplická č.p. 899, Teplické Předměstí, 418 01  
Bílina 1 

3tbk52d 
 

7 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  
Teplice 1 

f7rf9ns 

8 Policie České republiky, KŘP Ústeckého kreje, Dopravní 
inspektorát Teplice 

Husitská, poštovní schránka 16 č.p. 708/5, 
415 96  Teplice 1 

a64ai6n 

9 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov qa7425t 

10 ČEZ Distribuce, a. s., územní působnost Teplice Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 
02  Děčín 2 

v95uqfy 

11 GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad 
Labem 1 

rdxzhzt 

 

V následující tabulce je uvedena poznámka týkající se obsahu vyjádření doručených od vlastníků  a správců 
technické a dopravní infrastruktury a vybraných dotčených orgánů, lze konstatovat, že řešení je v souladu 
s požadavky a připomínkami doručenými od od vlastníků  a správců technické a dopravní infrastruktury a 
vybraných dotčených orgánů :  

 

 Název instituce Adresa 

 shrnutí obsahu vyjádření, případné požadavky či upozornění 
1. 

Městský úřad Bílina - OD Seifertova č.p. 1, 418 01  Bílina 1 
 

bez věcných připomínek 
2. 

Městský úřad Bílina, odbor ŽP Břežánská č.p. 50/4, 418 01  Bílina 1 
 

 
bez připomínek 
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3 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní 
odbor Teplice - CO, PO 

Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad 
Labem 1 

 
bylo sděleno, že se k územním studiím nevyjadřují 

4. 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní 
pracoviště Teplice 

Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí 
nad Labem 1 

8p3ai7n 
 

bez připomínek 
7. 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
 

 
souhlas s připojením vodovodu a splaškové kanalizace, z tohoto důvodu bylo řešení upraveno tak, aby srážkové vody 
nebyly odváděny do  stávající jednotné kanalizační sítě 

8. 
Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, 
Dopravní inspektorát Teplice 

Husitská, poštovní schránka 16 č.p. 708/5, 415 96  Teplice 1 

 
 

 
bez připomínek, doporučuje k zastavění 

12. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 
souhlasí s přeložkou kabelu 

10. 
ČEZ Distribuce, a. s., územní působnost Teplice Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 
bez připomínek, (též upozornily na nutnost přeložky našeho kabelu NN při realizaci parkovacích stání (B2), jinde ke kolizi 
s našimi sítěmi nedochází)  

11. 
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

 
souhlas  
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K. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE A POKYNŮ 
POŘIZOVATELE. 

 

požadavky zadání vyhodnocení splnění 

a) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR, ÚPD VYDANÉ KRAJEM a ÚPD obce 

Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené 
usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 07. 2009 a její 
1. Aktualizace ze dne 15.04.2015 nevyplývají pro 
řešené území žádné konkrétní požadavky. 

Územní studie je v souladu s PÚR ČR – z ní 
nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní 
požadavky. 

Platnou územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého 
kraje, vydané 05.10.11. usnesením ZUK č. 
23/25Z12011 ze dne 07.09.2011, které nabyly 
účinnosti dne 20.10.2011. V této dokumentaci jsou 
vymezené plochy a koridory dopravní a technické 
infrastruktury a ÚSES. V řešeném území se nenachází 
žádné stavby technické a dopravní infrastruktury ani 
prvky ÚSES vymezené v ZÚR ÚK. 

Územní studie je v souladu se Zásadami územního 
rozvoje Ústeckého kraje. V řešeném území se 
nenachází žádné stavby technické a dopravní 
infrastruktury ani prvky ÚSES vymezené v ZÚR ÚK. 

Platnou územně plánovací dokumentací města Bílina 
je Územní plán Bílina, který byl schválen ZM 
usnesením  č. 112/12 ze dne 21.06.2012 a nabyl 
účinnosti dne 10.07.2012. Dle platné územně 
plánovací dokumentace města Bílina je řešené území 
vymezeno jako součást zastavěného území se 
způsobem využití  „BI   – bydlení v rodinných domech 
– městské a příměstské“, které je určeno výlučně pro 
bydlení a funkce s bydlením bezprostředně související. 
Územní studie pro plochu Z20 bude vycházet z platné 
územně plánovací dokumentace města Bílina:  

Plocha Z20 se nachází v mírně svažitém terénu a je 
určena pro nízkopodlažní obytnou zástavbu, navazuje 
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. 

Územní studie je v souladu s Územním plánem Bílina. 
Navržené řešení respektuje zařazení plochy Z20 do 
druhu ploch „BI   – bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské“ a podmínky využití tohoto 
druhu plochy s rozdílným způsobem využití. 
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požadavky zadání vyhodnocení splnění 

 

Pro plochy se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“ jsou 
územním plánem stanoveny tyto regulativy: 

Hlavním využitím je bydlení v rodinných domech.  

Přípustným využitím je rodinná rekreace, občanské 
vybavení v parteru, dětská hřiště, venkovní otevřená 
zařízení tělovýchovy a sportu do 1000 m2, nezbytné 
liniové trasy a plochy technické a dopravní 
infrastruktury, plochy veřejných prostranství, zahrady a 
ochrannou a izolační zeleň.  

Nepřípustným využitím je umístění řadových 
(skupinových) garáží a veškeré využití  neuvedené 
jako hlavní, přípustné, popřípadě podmíněně přípustné 
využití. Dále jsou nepřípustné všechny činnosti, 
zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní 
prostředí překračují limity stanovené příslušnými 
právními předpisy nad přípustnou míru. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- respektování současné prostorové kompozice sídla 
(měřítko a kontext okolní zástavby v dané lokalitě),  

- v zastavitelných plochách a plochách přestavby 
výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 2NP + 
podkroví,  

- pro každé 2 ha zastavitelné plochy musí být 
vymezeno alespoň 1000 m2 související plochy 
veřejného prostranství.   

Navržené řešení respektuje zařazení plochy Z20 do 
druhu ploch „BI   – bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské“ a podmínky využití tohoto 
druhu plochy s rozdílným způsobem využití. Hlavním 
navrženým využitím dle studie je bydlení v rodinných 
domech. 

Řešení územní studie v plochách veřejné zeleně 
umožňuje realizaci ostatních druhů přípustného využití 
s výjimkou rodinné rekreace a soukromých zahrad. 

 Řešení územní studie respektuje nepřípustné využití 
ploch BI a podmínky prostorového uspořádání. 

 

Návrh napojení plochy Z20 na technickou infrastrukturu: 

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

Územní studie navrhuje napojení na STL Sídliště Za 
Chlumem z důvodu šířkových parametrů příjezdové 
komunikace do plochy Z 20 z ul. Litoměřické. Variantu 
napojení dle zadání územní studie připouští jako 
alternativní - viz textová část Technická infrastruktura - 
zásobování plynem. 

 

Zásobování elektrickou energií plochy Z20 je Územní studie z důvodu zajištění stability zásobování 



ÚZEMNÍ STUDIE POD CHLUMEM 

 

 

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. a kol. Čistopis územní studie   březen  2017 

 

44 

požadavky zadání vyhodnocení splnění 
navrženo částečně z rezervy stávajícího rozvodu 1kV, 
případně smyčkovým napojením ze stávající 
trafostanice TS 56, 2x630 kVA. 

 

elektrickou energií navrhuje, oproti zadání ÚS,  
variantní řešení s vlastní distribuční trafostanici VN/NN 
napojenou na stávající kabelové vedení VN v ul. 
Litoměřická - viz textová část Technická infrastruktura 
- zásobování elektrickou energií. 

 

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

Řešené území bude zásobeno z místního 
vodovodního řadu DN LT 200 v souladu se zadáním 
ÚS.  

 

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

 Návrh ÚS respektuje zadání a navrhuje napojení v 
Litoměřické ulici - viz textová část Technická 
infrastruktura - kanalizace. 

 Návrh ÚS respektuje zadání a navrhuje přednostně 
likvidaci srážkových vod v místě spadu - viz textová 
část Technická infrastruktura - kanalizace. 

 

 

Na plochu Z20 zasahuje návrh veřejně prospěšné 
stavby VT15 – STL plynovod určený k napojení lokality 
Z20, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit. 

ÚS respektuje navrhovaný STL plynovod - viz textová 
část Technická infrastruktura - zásobování plynem.  

 

b) POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ: 

Územní studií bude řešena prostorová a hmotová 
regulace nově navrhované obytné zástavby v 
návaznosti na prstenec městské řadové zástavby, 
lemující vrch Chlum, ohraničený ulicí Litoměřická. 
Budou vymezeny plochy bydlení, veřejná prostranství 
včetně návrhu uličního profilu a prvků veřejné zeleně, 
koordinované s vedením inženýrských sítí a 
parkovacích stání. Budou navrženy základní prvky 
prostorové regulace, zejména jednoznačně definované 
stavební čáry, uliční čáry, výšková hladina zástavby, 
případně též typ staveb a tvary a sklony střech.  Bude 

Řešení územní studie bezezbytku splňuje uvedené 
požadavky a uvádí je v kapitolách: 

- Urbanistické řešení dispozice a základní regulace ... 

- Stanovení podmínek prostorové regulace a 
architektonického řešení staveb na vymezených 
stavebních pozemcích... 

- Návrh řešení dopravní a technické infrastruktury 
(včetně stanovení podmínek pro její umístění). 

- Návrh řešení veřejných prostranství a veřejné 



ÚZEMNÍ STUDIE POD CHLUMEM 

 

 

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. a kol. Čistopis územní studie   březen  2017 

 

45 

požadavky zadání vyhodnocení splnění 
stanoven systém dopravní obsluhy území včetně 
dopravy v klidu a bude zajištěna pěší prostupnost 
území a návaznost na dopravní skelet lokality.   

Nové členění území bude navrženo 
v podrobnosti návrhu parcelace území (návrh na 
dělení a scelování pozemků). Pro liniové stavby 
veřejné technické infrastruktury v podrobnosti 
stanovení tras rozvodných řadů inženýrských sítí. 

zeleně. 

Řešení územní studie bezezbytku splňuje uvedené 
požadavky a uvádí je ve  výkresech:  

1/ Hlavní výkres - 1 : 1 000 

3/ Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000 
(2000)  

5/  Perspektivy - bez měřítka 

9/ Návrh etapizace a dělení a scelování pozemků 1 : 
1000  

10/ Přehled a výběr variant 1 – 3, 1 : 1500  

11/ Přehled a výběr variant 4 – 5, 1 : 1500 

 

c) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Návrh dopravní a technické infrastruktury bude řešen 
v souladu s územním plánem města Bílina 
v podrobnosti návrhu parcelace území. Pro liniové 
stavby veřejné technické infrastruktury v podrobnosti 
stanovení tras rozvodných řadů inženýrských sítí.  

Bude navrženo optimální napojení plochy na 
komunikační síť města. Bude navržena koncepce a 
trasy vedení veřejných inženýrských sítí včetně míst 
napojení na stávající technickou infrastrukturu včetně 
bilance potřeb jednotlivých médií. V rámci rozvojové 
zóny bude také řešena koncepce dopravy v klidu. 
V rámci veřejných prostranství bude navržen nezbytný 
počet odstavných stání. Bude zajištěna pěší 
prostupnost území a návaznost na dopravní skelet 
města. 

Řešení územní studie bezezbytku splňuje uvedené 
požadavky a uvádí je v kapitolách: 

- Návrh řešení dopravní a technické infrastruktury 
(včetně stanovení podmínek pro její umístění). 

- Návrh řešení veřejných prostranství a veřejné 
zeleně. 

a výkresech:  

1/ Hlavní výkres - 1 : 1 000 

3/ Výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 1000 
(2000)  

4/ Koordinační výkres 1 : 1000 

9/ Návrh na dělení a scelování pozemků 1 : 1000  

 

d) POŽADAVKY NA PROCES ZPRACOVÁNÍ A  PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní studie bude v průběhu zpracování projednána a konzultována s pořizovatelem a zadavatelem. 
Dále bude projednána s vlastníky dotčených pozemků, vlastníky a správci technické a dopravní 
infrastruktury a vybranými dotčenými orgány: 

MěÚ Bílina, odbor SÚ a ŽP - oddělení životního 
prostředí 

V průběhu zpracování byla územní studie projednána 
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požadavky zadání vyhodnocení splnění 

MěÚ Bílina, odbor dopravy 

Hasičský záchranný sbor ÚK, územní odbor 
Teplice 

Krajská hygienická stanice ÚK, územní 
pracoviště Teplice 

Policie ČR 

a konzultována s pořizovatelem, zadavatelem a 
vlastníkem dotčených pozemků (město Bílina) a to ve 
dvou termínech, jednak 13.9.2016 a dále 19.10.2016.   
Obě projednání jsou dokumentovány zápisy 
v dokladové části a projednání ze dne 19.10.2016 i 
prezenční listinou, uvedené dokumenty jsou 
v dokladové části dokumentace územní studie. 
Z uvedených konzultací a projednání vyplynulo 
doplnění územní studie o možnost etapizace výstavby, 
což bylo v etapě čistopisu provedeno a dále 
požadavkem na možnost definovat vnitřní parcelaci 
bloků zástavby jako nezávaznou, což bylo v etapě 
čistopisu provedeno.. 

Vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury 
a vybrané dotčené orgány  byly obesláni „Oznámením 
o prezentaci návrhu územní studie Pod Chlumem a 
žádostí o její posouzení“. K prezentaci, konané  
4.1.2017 se žádný z obeslaných subjektů nedostavil, 
většina z obeslaných zaslala písemné vyjádření. 
Souhrnně lze konstatovat, že vyjádření byla 
souhlasná. Ze zaslaných vyjádření vyplynula potřeba 
částečné úpravy koncepce řešení likvidace srážkových 
vod, což bylo v etapě čistopisu provedeno. Kopie 
doručených vyjádření vlastníků a správců technické a 
dopravní infrastruktury a vybraných dotčených orgánů 
včetně rozdělovníku a oznámení jsou v dokladové 
části dokumentace územní studie. 

  

Proces zpracování územní studie:  

1. Etapa  –  zpracování návrhu územní studie 
(ve variantách). 

Etapa byla splněna dle požadavků zadání. 

2. Etapa – projednání s pořizovatelem a 
zadavatelem územní studie, vlastníky dotčených 
pozemků, vlastníky a správci technické a dopravní 
infrastruktury a vybranými dotčenými orgány.  

Etapa byla splněna dle požadavků zadání a způsob 
projednání je popsán o dvě položky výše v této 
tabulce. 

3. Etapa – čistopis územní studie. Etapa byla splněna dle požadavků zadání a do řešení 
studie byly v rámci této etapy zapracovány požadavky, 
které vyplynuly z projednání územní studie, konkrétně 
možnost etapizace výstavby a částečná úprava 
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požadavky zadání vyhodnocení splnění 
koncepce likvidace srážkových vod..  

Registrace územní studie: 

Registrace územní studie bude podmíněna 
souhlasným vyjádřením vybraných dotčených orgánů 
a vlastníků a správců technické a dopravní 
infrastruktury. 

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy 
schválil možnost využití územní studie jako podkladu 
pro rozhodování v území návrh na vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti. 

S ohledem na skutečnost, že vyjádření vybraných 
dotčených orgánů a vlastníků a správců technické a 
dopravní infrastruktury byla souhlasná je splněna 
podmínka pro registraci územní studie. 

e) POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní studie bude obsahovat komplexní zdůvodnění 
přijatého řešení a dále údaje o splnění zadání a 
doplňujících pokynů pořizovatele vč. výčtu a 
odůvodnění případných odchylek. Územní studie bude 
také obsahovat vyhodnocení souladu se stanovisky a 
připomínkami dotčených orgánů, vlastníků dotčených 
pozemků a vlastníků a správců technické a dopravní 
infrastruktury. 

Územní studie bude obsahovat část textovou a 
grafickou doplněné v případě potřeby dalšími 
schématy, grafy, tabulkami apod. 

Komplexní odůvodnění navrženého řešení je z důvodů 
přehlednosti uvedeno v závěru jednotlivých kapitol.   

Údaje o splnění zadání jsou uvedeny v této kapitole 
(K).  

Doplňující pokyny pořizovatele byly zapracovány do 
čistopisu a jsou uvedeny v dokladové části studie, 
přičemž od těchto pokynů se řešení studie 
neodchyluje a tudíž nebylo nutno zpracovat výčet a 
odůvodnění odchylek.  

Územní studie obsahuje v kapitole J. vyhodnocení 
souladu se stanovisky a připomínkami dotčených 
orgánů, vlastníků dotčených pozemků a vlastníků a 
správců technické a dopravní infrastruktury. 

Územní studie obsahuje část textovou a grafickou 
doplněnou dalšími schématy, tabulkami. 

Textová část (bude obsahovat): 

- Identifikační údaje. 

- Základní údaje o území, vymezení řešeného území, 
údaje o použitých podkladech. 

- Zhodnocení současného stavu využívání území 
včetně fotodokumentace. 

- Urbanistické a architektonické řešení (případně ve 
variantách) s odůvodněním navrženého řešení, včetně 
vymezení vnitřní uliční struktury a návrhu na nové 

Členění kapitol bylo dodrženo, s ohledem na 
odstranění duplicit a přizpůsobení obsahu kapitoly 
jejímu názvu byl nepodstatně upraven název kapitoly : 

- Urbanistické a architektonické řešení (případně ve 
variantách) s odůvodněním navrženého řešení, včetně 
vymezení vnitřní uliční struktury a návrhu na nové 
dělení a scelování pozemků. 

na:  
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požadavky zadání vyhodnocení splnění 
dělení a scelování pozemků. 

- Stanovení podmínek prostorové regulace a 
architektonického řešení staveb na vymezených 
stavebních pozemcích (hmotové řešení zástavby, 
stanovení principů regulace zástavby, vymezení 
uličních a základních stavebních čar, odstupy staveb, 
výšková regulace zástavby, intenzity využití pozemků, 
návrh  typů staveb a tvary a sklony střech). 

- Návrh řešení dopravní a technické infrastruktury 
(včetně stanovení podmínek pro její umístění). 

- Návrh řešení veřejných prostranství a veřejné 
zeleně. 

- Komplexní odůvodnění navrženého řešení. 

- Vyhodnocení souladu s ÚPD a se zákonnými 
předpisy. 

- Vyhodnocení se stanovisky a připomínkami 
dotčených orgánů, vlastníků technické infrastruktury a 
vlastníků jednotlivých pozemků. 

- Vyhodnocení splnění zadání územní studie a pokynů 
pořizovatele. 

- Závěr a doporučení dalšího postupu (v případě 
variant také přehledné vyhodnocení kladů a záporů 
předložených variant a doporučení projektanta k 
výběru nejvhodnější varianty s odůvodněním). 

- Řešení urbanistické dispozice a základní regulace 
(ve variantách) s odůvodněním navrženého řešení, 
včetně vymezení vnitřní uliční struktury a návrhu na 
nové dělení a scelování pozemků. 

 

Grafická část (bude obsahovat): 

Výkresy grafické části budou zpracovány na podkladu 
katastrální mapy a vtištěny v měřítku 1:1000.  Výkresy 
budou obsahovat legendu použitých prvků a 
identifikační údaje.  

- Hlavní výkres - urbanistický a architektonický návrh 
včetně grafického vyjádření podmínek prostorového a 
architektonického uspořádání; 

- Výkres širších vztahů.  

- Výkres dopravní a technické infrastruktury. 

- Koordinační výkres obsahující veškerá omezení, 

Požadavky na grafickou část byly splněny. Nad rámec 
požadavků dokumentace obsahuje výkresy:  

8/  Zákres nad ortofoto 1 : 1000 

10/ Přehled a výběr variant 1 – 3, 1 : 1500  

11/ Přehled a výběr variant 4 – 5, 1 : 1500 

Obsah výkresu „Návrh na dělení a scelování 
pozemků“ byl rozšířen na „ Návrh etapizace a  dělení a 
scelování pozemků“. 
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požadavky zadání vyhodnocení splnění 
limity a vazby a to včetně přiléhajícího území. 

- Perspektivy, vizualizace. 

- Zákres současného stavu území, vč. stávajících 
inženýrských sítí. 

- Návrh na dělení a scelování pozemků.  

Výkres širších vztahů je v měřítku 1 : 2000 z důvodů 
zachycení širšího okolí. 

 

Dokladová část (bude obsahovat zejména): 

Stanoviska a připomínky dotčených orgánů a  správců 
sítí, včetně výsledků projednání. 

Dokladová část je součástí kapitoly M svazku textové 
části. 

Ostatní: 

Rozsah grafické části a měřítko zpracování je možné 
po dohodě s pořizovatelem upravit, doplnit apod., 
pokud to bude účelné pro znázornění navrhovaného 
řešení. 

Rozsah grafické části je komentován výše.  

Studie bude odevzdána zadavateli  v tištěné podobě a  digitálně takto:  

návrh územní studie pro potřeby projednání: 2x 
v tištěné podobě + 2 x CD (ve formátu  *.pdf), 

Požadavky byly splněny  

čistopis územní studie pro potřebu uložení a evidence: 
4x v tištěné podobě + 2x CD  -  textová část ve 
formátech *.doc, *.xls, *.pdf, grafická ve formátu  *.shp 
s databází dbf (případně ve formátu *.dgn či *.dwg) a 
ve formátu *.pdf. 

Obsah dokumentace čistopisu se oproti požadavku 
zadání nezměnil.  

 

 

L. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU (V PŘÍPADĚ VARIANT TAKÉ 
PŘEHLEDNÉ VYHODNOCENÍ KLADŮ A ZÁPORŮ PŘEDLOŽENÝCH VARIANT A 
DOPORUČENÍ PROJEKTANTA K VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY S 
ODŮVODNĚNÍM). 

 

-  s ohledem na svažitost území a poměrně složité výškové poměry se doporučuje před další projektovou 
přípravou provést geodetické zaměření výškopisu a polohopisu. Stávající podklady (mapa KN a vrstevnice dle 
ZM10) nejsou dostatečně přesné zejména pro stanovení definitivního řešení systémů odkanalizování a dopravy 

- jižní část lokality Z20 je ohraničena velmi prudkým svahem a její geomorfologie je potenciálním rizikem sesuvu 
při nevhodném zatížení konstrukcemi a stavbami. Před zahájením projekčních činností je třeba geologické 



ÚZEMNÍ STUDIE POD CHLUMEM 

 

 

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. a kol. Čistopis územní studie   březen  2017 

 

50 

poměry prověřit expertní studií, která prokáže anebo vyvrátí hrozící nebezpečí a navrhne opatření, která by 
případné hrozbě předešla. 

- s ohledem na předpokládaný počet rodinných domů bude zainvestování řešeného území (zaměření, zasíťování, 
vybudování obslužných a přístupových komunikací) relativně ekonomicky velmi nákladné, lze přitom 
předpokládat i  negativní reakci zahrádkářů a obyvatel přilehlého sídliště. V této souvislosti je nutno zvážit 
alternativu ponechat západní část pozemků v režimu veřejné zeleně a k zastavění rodinnými domy navrhnout 
pouze východní část území, přilehlou k navrženým komunikacím A2 a A3 (eventuelně toto koncipovat jako první 
etapu výstavby).  Podstatně by se tak snížily náklady na vybudování dopravní a technické infrastruktury, jejíž 
řešení by bylo i technicky jednoduší). Pozn.: tento požadavek byl zohledněn do etapizace řešení studie navržené 
v rámci čistopisu územní studie. 

- negativní skutečností je, že současné napojení na dopravní síť města prostřednictvím komplikované 
pětiramenné křižovatky ul. Litoměřická, Zadní, Čapkova a Chlumská má řadu dopravních závad a pro zajištění 
bezkonfliktního dopravního napojení bude nezbytné vybudovat nové dopravního napojení na Zadní ulici. 
V případě redukce počtu RD resp. 1 etapy výstavby dle textu v předchozím odstavci by zřejmě nové dopravní 
připojení (komunikace D) nebylo nutné. Pozn.: tento požadavek byl zohledněn do etapizace řešení studie 
navržené v rámci čistopisu územní studie. 

- výhodou řešení je, že předložené varianty č. 3 a 4 jsou variabilní co se týče parcelace a tudíž počtu rodinných 
domů umistitelných v jednotlivých blocích zástavby. V případě potřeby je tedy možné snížit počet RD a zvýšit 
průměrnou výměru parcely.  
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M. Dokladová část 

Dokladová část obsahuje: 

1/ Zápis z projednání Územní studie s pořizovatelem ze dne 13.9.2016; 

2/ Zápis z projednání Územní studie ze dne 19.10.2016; 

3/ Prezenční listinu z projednání Územní studie ze dne 19.10.2016; 

4/ Doklady k projednání územní studie dle „Oznámení o prezentaci návrhu územní studie Pod Chlumem a 
žádostí o její posouzení“ 

- Oznámení o prezentaci návrhu územní studie Pod Chlumem a žádostí o její posouzení 

- Rozdělovník 

- Kopie vyjádření doručených od vlastníků  a správců technické a dopravní infrastruktury a vybraných 
dotčených orgánů (od ostatních obeslaných nebylo vyjádření doručeno): 

 

Městský úřad Bílina - OD Seifertova č.p. 1, 418 01  Bílina 1 

Městský úřad Bílina, odbor ŽP Břežánská č.p. 50/4, 418 01  Bílina 1 
 

Krajská hygienická stanice Ústeckého 
kraje, územní pracoviště Teplice 

Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-
centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 

8p3ai7n 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  
Teplice 1 
 

Policie České republiky, KŘP Ústeckého 
kraje, Dopravní inspektorát Teplice 

Husitská, poštovní schránka 16 č.p. 708/5, 415 
96  Teplice 1 

 
 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

ČEZ Distribuce, a. s., územní působnost 
Teplice 

Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  
Děčín 2 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad 
Labem 1 

 

- Přehled doručení zásilek 
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ROZDĚLOVNÍK: 

 Název instituce Adresa IDDS 

1. 
Městský úřad Bílina - OD Seifertova č.p. 1, 418 01  

Bílina 1 

 

2. 
Městský úřad Bílina, odbor ŽP Břežánská č.p. 50/4, 418 

01  Bílina 1 

 

 

3. 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, 

územní odbor Teplice - CO, PO 

Horova č.p. 1340/10, Ústí 

nad Labem-centrum, 400 

01  Ústí nad Labem 1 

auyaa6n 

4. 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, 

územní pracoviště Teplice 

Moskevská č.p. 1531/15, 

Ústí nad Labem-centrum, 

400 01  Ústí nad Labem 1 

8p3ai7n 

5. 
UPC Česká republika, s.r.o., územní působnost 

Teplice 

Závišova č.p. 502/5, 140 

00  Praha 4-Nusle 

4hds44f 

 

6. 
Městské technické služby Bílina, příspěvková 

organizace 

Teplická č.p. 899, 

Teplické Předměstí, 418 

01  Bílina 1 

 

3tbk52d 

 

7. 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská č.p. 1689/14, 

Trnovany, 415 01  Teplice 

1 

 

f7rf9ns 

8. 
Policie České republiky, KŘP Ústeckého kreje, 

Dopravní inspektorát Teplice 

Husitská, poštovní 

schránka 16 č.p. 708/5, 

415 96  Teplice 1 

 

a64ai6n 

9. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská č.p. 2681/6, 130 

00  Praha 3-Žižkov 

qa7425t 

10. 
ČEZ Distribuce, a. s., územní působnost Teplice Teplická č.p. 874/8, Děčín 

IV-Podmokly, 405 02  

Děčín 2 

v95uqfy 

11. 
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 

400 01  Ústí nad Labem 1 

rdxzhzt 
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