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Použité zkratky a pojmy: 
 
č. j   - číslo jednací 
BD   - bytový dům 
BJ   - bytové jednotky 
CO   - civilní ochrana 
ČOV   - čistírna odpadních vod 
EVL   - evropsky významná lokalita 
EO   - ekvivalentní obyvatel (pro ČOV) 
HZS   - Hasičský záchranný sbor 
CH   - chaty 
CHLÚ  - chráněné ložiskové území 
CHOPAV - chráněná oblast přírodní akumulace vod 
IAD     -  individuální automobilová doprava 
IZS   - integrovaný záchranný systém 
ÚK   - Ústecký kraj 
k. ú.   - katastrální území 
LBC   - lokální biocentrum 
LBK   - lokální biokoridor 
LHP   - lesní hospodářský plán  
MHD  - městská hromadná doprava 
MPZ   - městská památková zóna 
NRBC  - nadregionální biocentrum 
NRBK  - nadregionální biokoridor 
OB   - rozvojová oblast 
OP   - ochranné pásmo 
ORP   - obec s rozšířenou působností 
PO   - ptačí oblast 
PUPFL  - pozemky určené k plnění funkce lesa 
RD   - rodinný dům 
SOB   - specifická oblast 
ÚAP   - územně analytické podklady 
ÚP   - územní plán 
ÚPD   - územně plánovací dokumentace 
ÚPO   - Územní plán obce (dosavadní územní plán) 
ÚS   - územní studie 
ÚSES  - územní systém ekologické kvality 
PUR   - politika územního rozvoje 
VKP   - významný krajinný prvek 
VN   - vysoké napětí 
VPO   - veřejně prospěšná opatření 
VPS   - veřejně prospěšné stavby 
VTL   - vysokotlaký plynovod 
VVTL  - velmi vysokotlaký plynovod 
ZPF   - zemědělský půdní fond 
ZUR   - zásady územního rozvoje 
ZÚ   - zastavěné území 
 

dosavadní územní plán - Územní plán SÚ Hrobčice (Ing. arch. Fárková) včetně následujících vydaných Změn 
č.1 – 2.  

zkratky ploch s rozdílným způsobem využití - viz tabulky kapitola 6.2 (Návrhu ÚP) 

modře -   citace z dokumentů  



ODŮVODNĚNÍ územního plánu  

 
      7 

1. POSTUP  POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HROBČICE 
 

V době rozhodnutí Zastupitelstva obce Hrobčice o pořízení nového územního plánu byl v platnosti Územní 
plán sídelního útvaru Hrobčice, který nabyl účinnosti dne 29.06.1999 a jeho změny č. 1 a č. 2, které nabyly 
účinnosti 17.06.2013. 

 

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Pořízení Územního plánu Hrobčice (dále jen ÚP) bylo zahájeno po nabytí účinnosti novely stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Jeho zpracování a projednání se proto zcela řídilo tímto zákonem 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 ÚP rozhodlo Zastupitelstvo obce Hrobčice (dále jen ZO) v souladu s § 6 odst. (5) stavebního 
zákona usnesením č. 08/2013 ze dne 21.03.2013.  

Pořizovatelem ÚP se v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona 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 ZO jmenována jako 
určený zastupitel starostka obce Jana Syslová.  

Na základě výsledků výběrového řízení se zpracovatelem ÚP stal Ing. arch. Ivan Kaplan  - AGORA studio. 
 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (PRŮZKUMY A ROZBORY) 

Doplňující průzkumy a rozbory byly zpracovatelem ÚP vyhotoveny v květnu 2013. Základním podkladem 
byly Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Bílina z r. 2012, jejichž součástí je obec 
Hrobčice. 

 

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s obsahem přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, návrh zadání ÚP Hrobčice. 

Návrh zadání byl projednán podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve znění dle platných právních 
předpisů. Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Hrobčice bylo jednotlivě zasláno krajskému úřadu, 
dotčeným orgánům a sousedním obcím dopisem č.j. MUBI 40933/2013 ze dne 09.12.2013.  Veřejnosti bylo 
projednání návrhu zadání včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu zadání 
připomínky, oznámeno na úřední desce Městského úřadu Bílina a na úřední desce Obecního úřadu Hrobčice 
veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI 40925/2013. Návrh zadání byl v souladu s §47 odst 2. stavebního zákona 
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10.12.2013 do 13.01.2014.  Dotčené orgány a krajský úřad mohly ve 
stanovené lhůtě uplatnit své požadavky na obsah ÚP Hrobčice vyplývající ze zvláštních právních předpisů, 
sousední obce mohly uplatnit své podněty a ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit připomínky k vystavenému 
návrhu 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. 4504/ZPZ/2013/SEA a JID: 1637/2014/KUUK ze dne 06.01.2013 
s konstatováním, že není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a že návrh ÚP nestanoví rámec 
pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána 
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nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). AOPK CHKO jako orgán příslušný dle § 
78 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, v platném znění, vydal stanovisko č.j.: 
SR/1024/2013-2 ze dne 17.12.13 a KÚ ÚK OŽP jako orgán příslušný dle ustanovení §77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydal stanovisko č.j.: 4562/ZPZ/2013/N-1973 ze dne 
17.12.2013 oba 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“. 

Vzhledem ke stanovisku orgánu SEA a stanovisku orgánů ochrany přírody nebyl v zadání ÚP Hrobčice 
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 návrh zadání ÚP Hrobčice a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu obce 
Hrobčice. Zadání ÚP Hrobčice bylo schváleno usnesením ZO č. 42/3/2014 ze 23.06.2014. 
 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU  

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU 

V souladu  s  §  50  odst. 1 stavebního zákona byl na základě schváleného zadání zpracován návrh územního 
plánu. Společné jednání o návrhu ÚP bylo oznámeno v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, v platném 
znění, dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu dopisem č.j.:  MUBI 23762/2015  ze dne 
12.06.2015 s  oznámením místa a doby konání společného jednání, které se uskutečnilo dne 01.07.2015 na 
Městském úřadě Bílina. Dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a veřejnosti byl umožněn 
dálkový přístup k návrhu ÚP Hrobčice, který byl po celou dobu zpřístupněn k nahlédnutí na webových 
stránkách Městského úřadu Bílina, včetně možnosti přímého nahlédnutí na Obecním úřadě Hrobčice a u 
pořizovatele na Městském úřadě Bílina. Účastníci společného jednání byli vyzváni k uplatnění svých 
stanovisek a připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne konání společného jednání tj. do 31.07.2015. Žádný 
z dotčených orgánů neuplatnil žádost o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska podle §50 odst. 2 
stavebního zákona o dalších 30 dnů.   

Veřejnost byla o projednání návrhu ÚP informována formou veřejné vyhlášky č. j.: MUBI 23775/2015 ze 
dne 12. 06. 2015, která byla vystavena na úředních deskách (včetně elektronických) MěÚ Bílina a ObÚ 
Hrobčice. Veřejnou vyhláškou byli občané poučeni o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu ÚP 
připomínky. Oznámení o vystavení návrhu ÚP bylo veřejnosti doručeno 15. den po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky na úředních deskách tj. 01. 07. 2015. Připomínky mohla veřejnost v souladu s §50 odst. (3) 
stavebního zákona doručit do 30 dnů ode dne doručení tj. do 31. 07. 2015. 

V rámci připomínkového řízení obdržel pořizovatel od 19 oslovených dotčených orgánů celkem 15 
stanovisek, ze kterých 7 neuplatnilo žádné připomínky a 8 požadovalo respektování podmínek či úpravu 
textové a grafické části v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Z devíti sousedních obcí 
uplatnili připomínku k návrhu ÚP Hrobčice dvě obce (Bílina a Měrunice). 

V rámci připomínkového řízení uplatnil KÚ ÚK, OŽP, orgán SEA stanovisko JID: 109377/2015/KUUK ze dne 
12.08.2015k návrhu územního plánu Hrobčice 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, kterým vznesl požadavek, že ÚP Hrobčice je nutné posoudit 
z hlediska vlivu na životní prostředí. Na základě jednání s org. SEA a úpravě rozsahu dotčených ploch, bylo 
org. SEA vydáno nové stanovisko (= změna stanoviska)  JID:  169009/2015/KUUK ze dne 15.12.2015, dle 
kterého návrh ÚP Hrobčice není nutné posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí.  

Územní plán Hrobčice nemá samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí viz stanovisko KÚ 
ÚK OŽP, JID: 90090/2015/KUUK ze dne 30.07.2015. 

Po ukončení jednání s jednotlivými dotčenými orgány a veřejností zaslal pořizovatel v souladu s §50 odst. 
(7) stavebního zákona, žádost č.j. MUBI 47189/2015 ze dne 21.12.2015 KÚ ÚK, odboru územního plánování 
a stavebního řádu jako nadřízenému orgánu územního plánování. Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého 
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kraje, OUPS, č.j.: 19/UPS/2016, JID: 18484/2016/KUUK ze dne 21.01.2016 bylo na adresu Městského úřadu 
Bílina doručeno dne 05.02.2016. KÚÚK, OUPS posoudil zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací kraje 
a neshledal žádné nedostatky.  V návrhu ÚP však požaduje, aby koridor E10 (dle ZÚR) byl zpřesněn a 
zakreslen jako stav tzv limit využití území nikoliv jako územní rezerva. 

V souladu s §51 stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel spolu s určeným zastupitelem výsledky 
projednání a zpracoval pokyny pro úpravu návrhu územního plánu pro veřejné projednání, které byly 
zpracovateli ÚP předány v VI/2016.Zpracovatel ÚP na základě vyhodnocení výsledků společného jednání 
upravil návrh do podoby pro veřejné projednání. Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku KÚ ÚK OŽPZ 
orgánu ZPF, uplatněnému ke společnému jednání, byl upravený návrh ÚP předán dne 26.06.2017 dopisem 
č.j.: MUBI 18753/2017ze dne 16.04.2017 orgánu ZPF KÚ ÚK k vydání nového stanoviska, nové nesouhlasné 
stanovisko bylo vydáno dopisem č.j: 2001/ZPZ/2017/UP-055, JID: 69696/2017/KUUK ze dne 22.06.2017. Na 
základě požadavků orgánu ZPF byl návrh ÚP upraven a předán k dalšímu posouzení z hlediska ochrany ZPF 
dopisem č.j.: MUBI 45074/2017 ze dne 15.11.2017. Další nesouhlasné stanovisko KÚ ÚK OŽPZ – ZPF bylo 
vydáno dne 20.12.2017 dopisem č.j.: 4327/ZPZ/2017/UP-167, JID: 186687/2017/KUUK, ze dne 20.12.2017. 
Na základě požadavků orgánu ZPF byl návrh ÚP upraven a odsouhlasen orgánem ZPF KUUK OŽPZ na 
konzultačním jednání V/2018. Finální požadavky na úpravu dokumentace pro veřejné projednání byly 
zpracovateli předány dne 09.07.2018. 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  

Veřejné projednání návrhu ÚP bylo oznámeno v souladu s § 52stavebního zákona jednotlivě sousedním 
obcím, krajskému úřadu a dotčeným orgánům dopisem č.j.: MUBI 4737/2019  ze dne 30.07.2019, veřejnosti 
pak veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI 4894/2019 ze dne 31.07.2019, která oznámila místo a termín konání 
veřejného projednání. Návrh ÚP byl v tištěné podobě vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 04.02. 
do 18.03.2019 na Městském úřadě Bílina a Obecním úřadě Hrobčice a v elektronické podobě na webových 
stránkách města Bílina. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 11.03.2019 v budově Obecního úřadu 
Hrobčice. Na veřejném projednání byli přítomní poučeni o právech a povinnostech účastníků veřejného 
projednání a byl podán výklad pořizovatelem a zpracovatelem ÚP. O průběhu veřejného projednání byl 
veden písemný záznam. V souladu se stavebním zákonem byli všichni přítomní informování o zákonných 
možnostech uplatnění připomínek, námitek a stanovisek v souladu s §52 odst. (2) a (3) stavebního zákona 
do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 18.03.2019 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 16 stanovisek dotčených orgánů, 1 připomínku ze strany 
sousedních obcí a 23 námitek ze strany dotčených vlastníků a 1 námitku od oprávněného investora. 
Z doručených stanovisek bylo 12 stanovisek souhlasných a 4 nesouhlasná. Po ukončení dohadovacího řízení 
s dotčenými orgány a finálním vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek v souladu s § 53 odst. (1) 
stavebního zákona dospěl pořizovatel spolu s určeným zastupitelem k závěru, že úpravy, které vyplynuly 
z veřejného projednání, jsou úpravami, které vyžadují opakované veřejné projednání.  

V souladu se závěry, které vyplynuly z veřejného projednání zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, který byl zaslán dopisem č.j.: 
MUBI 19465/2020 ze dne 09.06.2020 dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. Z obeslaných dotčených 
orgánů pouze jeden dotčený orgán vyslovil nesouhlas k jedné z uplatněných námitek, ostatní dotčené 
orgány s návrhem rozhodnutí o námitkách souhlasili.  Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek je součásti textové části odůvodnění. 

Vzhledem k úpravám, které vyžadují opakované veřejné projednání si pořizovatel v   souladu s § 53 odst. (2) 
stavebního zákona vyžádal dopisem č.j.: MUBI 23871/2020 ze dne 10.07.2020 stanovisko příslušného 
orgánu ochrany přírody podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Výsledkem posouzení bylo 
stanovisko AOPK CHKO ČS, č.j.: SR/2576/ul/2019-5 ze dne 10.08.2020 se závěrem: „U záměru návrh 
územního plánu Hrobčice – po podstatné úpravě na základě výsledků veřejného projednání, konaném dne 
11. 3. 2019 lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či 
koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) 
a ptačích oblastí.“ a dále stanovisko KUUK OŽPZ – SEA,  č.j.: KUUK/129318/2020 a sp.zn.: 
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KUUK/111496/2020/SEA ze dne 19.08.2020 se závěrem: „Územní plán Hrobčice není nutno posoudit z 
hlediska vlivů na životní prostředí“. 

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍU 

Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl návrh ÚP upraven zpracovatelem ÚP do verze 
pro opakované veřejné projednání. O upraveném a posouzeném návrhu ÚP bylo zahájeno řízení o návrhu 
podle § 52 ve vazbě na § 53 stavebního zákona. Veřejnou vyhláškou č.j.: MUBI25563/2021 ze dne 14.07.21 
bylo oznámeno místo a termín konání opakovaného veřejného projednání. Návrh byl v tištěné podobě 
vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 16.07.21 do 25.08.2021 na Městském úřadě Bílina a na 
Obecním úřadě Hrobčice a v elektronické podobě na internetových stránkách Města Bílina. Veřejnou 
vyhláškou byla veřejnost informována o možnosti uplatnění připomínek a námitek k upraveným částem 
návrhu územního plánu nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 25.08.2021 s 
upozorněním, že k později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Jednotlivě byly přizvány 
dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad oznámením č.j.:MUBI 25539/2021  ze dne 14.07.2021.  
Dotčené orgány a krajský úřad pořizovatel vyzval k podání stanovisek k částem řešení, které byly od 
veřejného projednání změněny. Veřejné projednání návrhu se konalo dne 18.08.2021 od 17.00 hodin v 
zasedací místnosti Obecního úřadu Hrobčice. 

Na veřejném projednání byl podán výklad pořizovatelem a projektantem ÚP Hrobčice. O průběhu 
veřejného projednání byl veden písemný záznam. V souladu se stavebním zákona byli všichni přítomní 
informování o zákonných možnostech uplatnění připomínek, námitek a stanovisek v souladu s §52 odst. (2) 
a (3) stavebního zákona do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 25.08.2021 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 12 stanovisek dotčených orgánů. 
Z doručených stanovisek 1 stanovisko požadovalo drobnou nepodstatnou úpravu návrhu ÚP, ostatní 
s návrhem ÚP souhlasily bez připomínek nebo požadovaly úpravy, které jsou návrhem ÚP respektovány. Ze 
strany sousedních obcí nebyla uplatněna žádná připomínka. 

Ze strany veřejnosti a ostatních organizací nebyla uplatněna žádná připomínka, ze strany dotčených 
vlastníků a oprávněných investorů byly uplatněny 2 námitky, z nichž jedna byla uplatněna 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  44561/2021 ze dne 09.12.2021 zaslal 
dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. Všechny oslovené dotčené orgány s předloženým návrhem 
vyjádřily souhlas. 

Vzhledem ke skutečnosti, že stanovisko nadřízeného orgánu dle § 50 odst. (7) stavebního zákona bylo 
vydáno v roce 2017, požádal pořizovatel nadřízený orgán o vydání nového stanoviska v souladu s § 50 odst. 
(7) stavebního zákona, kterým posoudí soulad a koordinaci se širšími vztahy, soulad s politikou územního 
rozvoje a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad ÚK, odbor ÚPS návrh ÚP 
Hrobčice posoudil s hledisek dle § 50 odst. (7) stavebního zákona a vydal stanovisko č.j.: 
KUUK/155680/2021/3 ze dne 13.12.21, kterým vyjádřil soulad ÚP Hrobčice s širšími vztahy, Politikou 
územního rozvoje ČR i Zásadami územního rozvoje ÚK. 

V souladu s §53 odst. (1) stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
výsledky projednání.  Výsledkem vyhodnocení opakovaného veřejného projednání byly drobné úpravy, 
které byly pořizovatelem a určeným zastupitelem vyhodnoceny jako úpravy, které nevyžadují opakované 
veřejné projednání.   

 

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Po vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání přezkoumal pořizovatel soulad návrhu ÚP 
Hrobčice dle hledisek uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Na základě výsledků opakovaného 
veřejného projednání byl návrh ÚP Hrobčice upraven a spolu s jeho odůvodněním byl předložen v souladu s 
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§ 54 stavebního zákona Zastupitelstvu obce Hrobčice, 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 ÚP Hrobčice s politikou územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.   

 

 

 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚPD VYDANOU 
KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ 

 

2.1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR -  PUR 2008 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009 
(dále jen PÚR) a ve znění  aktualizace č.1 PUR 2015  byla součástí  dokumentace pro veřejné projednání. 

Od doby zpracování dokumentace ÚP Hrobčice pro veřejné projednání došlo ke schválení a nabytí účinnosti 
aktualizace č. 2, č. 3, č. 5 a č.4: 

 Aktualizace č. 2 PÚR byla schválena usnesením vlády č. 629 ze dne 02.09.2019. 
o územně se nedotýká správního území obce Hrobčice 

 Aktualizace č. 3 PÚR byla schválena usnesením vlády č. 630 ze dne 02.09.2019. 
o územně se nedotýká správního území obce Hrobčice 

 Aktualizace č. 5 PÚR byla schválena usnesením vlády č. 833 ze dne 17.08.2020. 
o územně se nedotýká správního území obce Hrobčice 

 Aktualizace č. 4 PÚR byla schválena usnesením vlády č. 618 ze dne 12. 06. 2021 a nabyla účinnosti  
dne 1. 9. 2021 

o územně se nedotýká správního území obce Hrobčice 
 

Pro ÚP Hrobčice ze znění po uvedených aktualizacích vyplývají tyto požadavky: 

Vyhodnocení: 

Územní plán sleduje následující, pro řešené území relevantní republikové priority územního plánování 
(uvedené v PUR v bodě 2.2 „Návrh“ kapitoly 2 „Republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území“: (Modře-Citace) 

 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území v těchto bodech: 
(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.  

V ÚP je pro rozvoj kladen vysoký důraz na kontext sídla v doteku s CHKO České Středohoří, je 
zachována urb. struktura území i hlavní hodnoty v území. Jedinečnost krajiny je zachována s  
vložením rekreačních aktivit bez staveb, atraktivita území pro rekreaci nemůže dosahovat 
parametrů jiných horských oblastí, spíše jej podporuje a je soustředěna více na pobytové aktivity 
v krajině (cyklisti, hipostezky) či netradiční využití (střelnice) a využití relativně velkého 
rekultivovaného území též pro rekreaci na přírodních plochách (k.ú., Dřínek). Obrana přírodních 
hodnot území CHKO před zástavbou rekreační i obytnou místy pouze na posouzení orgánem správy 
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CHKO v projednání dle §50, vždy však je návrhem ÚP vyžadováno vyhodnocení na krajinný ráz. Řada 
opatření (cyklostezky, hipostezky) jsou naopak pro posílení aktivit v krajině. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit 
ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a 
ekologických funkcí krajiny. 

ÚP ve venkovském prostoru obce pamatuje na rozvoj zemědělské výroby (rozšíření farmy Razice), 
kvalitní zemědělské půdy atakuje zástavbou v minimálním rozsahu (JV Hrobčic), ekologické funkce 
v krajině jsou výrazně posíleny (ÚSES, dolesnění, proretenční opatření). 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

ÚP přispívá k integraci obyvatel návrhem doplňování občanské vybavenosti (hlavně v oblasti 
sportu), dostatečných ploch pro bydlení, rekreačních aktivit mimo CHKO, cyklistických linií, sítě 
hipostezek, veřejných prostranství a veřejné zeleně. 

(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. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování 
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje 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.  

ÚP má komplexní rozměr s přihlédnutím k požadavkům obce na větší rozsah ploch pro bydlení a 
rekreační aktivity. Tyto požadavky vzešly ze spolupráce vedení obce s obyvateli. Rovněž 
hospodářský rozvoj území je součástí koncepce rozvoje (výroba a zemědělství). 

(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. 

ÚP koordinuje návrh se sousedními obcemi, respektuje potřebnou silnou vazbu na Bílinu jako 
nejbližší centrum s vybaveností (např. nová vazba pro cyklisty), uzavřená těžba uhlí a následné 
rekultivace koordinovány a doplněny o potřebné vazby – obec nebude součástí těžebních oblastí a 
rekultivace se zapojí do běžného života území. 

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

ÚP dbá zachování a rozšíření ploch pro podnikání (jih Hrobčic a zóna při příjezdu od Bíliny, dále 
v částech Razice a Mirošovice).  

(18) Podporovat vyváženy a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro 
posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, 
krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.  

ÚP zachovává postavení Hrobčic i místních částí dle současného významu, podporuje doplnění a 
identitu místních částí, prakticky všechny mají navržen alespoň minimální rozvoj. 

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch 
(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských 
újezdů). 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.  

UP přispívá k hospodárnému využití zastavěného území (např. konverze některých zemědělských 
statků na smíšené funkce (např. Mirošovice a Razice), lesní ani zemědělské plochy nejsou dále 
fragmentovány, naopak je snaha vymezit krajinnou osnovu zeleně včetně ÚSES, a také 
rekultivované krajiny v severní části území obce. 

 (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, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
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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 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 kvality krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

ÚP dbá na citlivé a nekonfliktní zakomponování nového rozvoje pro trvalé i rekreační bydlení a 
rekreační aktivity do morfologicky zajímavé krajiny. Doplnění zastavitelných území pro bydlení a 
rekreaci v CHKO (Hrobčice, Mrzice, Mirošovice, Razice, Mukov i Červený újezd) nemá za cíl vyvolat 
konflikty, nýbrž dokomponovat sídla a jejich okraje v duchu podmínek CHKO. Zvláštním případem je 
snaha o dokomponování a stavební stabilizaci a řádnou regulaci rekreační lokality (Mukov), která je 
ve II. zóně ochrany CHKO a dlouhodobě je zdrojem konfliktů mezi obcí a CHKO. ÚP nabízí 
kompromisní řešení v mantinelech výkladu Plánu péče CHKO České Středohoří. Je poctivě výrazně 
korigován ÚSES především na lokální úrovni, vyhodnocení na krajinný ráz podmínkou výstavby 
v CHKO. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, 
občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí 
srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k 
předcházení a řešení environmentálních problémů. 

ÚP vychází z podmínek CHKO, tedy i migračních propustností, dílčí sídla včetně rozvoje zůstávají 
navzájem oddělena s dostatkem krajinných prostupných poloh.  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně 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 ploch 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. 

ÚP Hrobčic zachovává a podporuje menší plochy veřejné zeleně (Hrobčice, Razice, Mirošovice) a 
také linie zeleně podél vodotečí, které vychází z krajiny směrem do obcí, kde jsou jen lokálně zúženy 
či přerušeny. Samostatnou kategorií jsou aktualizované plochy rekultivací v severní části území – 
zde se jedná o novou krajinnou kostru v souladu s plánem rekultivací. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného 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). 

ÚP Hrobčic rovněž podporuje  rozvoj podmínek pro různé typy cestovního ruchu – cykloturistika, síť 
hipostezek, střelnice, agroturistika motokros.  Jedná se však spíše o pohybové aktivity v krajině bez 
staveb. Lyžování sjezdové nemá v území podmínky. 

(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. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních 
komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou 
součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, 
mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními 
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 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).  

ÚP dbá na přípravu dopravních a infrastrukturních investic, v dopravě zvláště nových úseků na 
rekultivovaných plochách, dále v cyklistice a síti hipostezek i doplnění účelových cest. v TI pak 
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možnostem odkanalizování a budoucí plynofikace části Mirošovice. Zastavitelné plochy mají řešené 
přístupnosti, negativní dopady dopravy na zdraví obyvatel nemají a ani v Návrhu ÚP nebudou mít 
závažnou povahu. Koridory významných dopravních staveb v území nejsou. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s 
principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, 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). 

ÚP zachovává podmínky pro veřejnou dopravu v území, zajišťuje nová silniční propojení územím po 
rekultivacích, je příkladem environmentálně šetrného vedení v krajině s minimalizací dopadů na 
okolí. Rozvoj ve vlastních  Hrobčicích má předpoklady pro infrastrukturu např. pro odkanalizování 
území, ve většině dalších částí jsou podmínky pro ČOV v Návrhu ÚP územně připraveny, 
podmíněnost výstavby stanovena nebyla i vzhledem k závěrům PRVKÚK. Návrh plynofikace 
Mirošovic je výrazem dosažitelného technického vybavení ve středně velkém (na poměry Hrobčic) 
sídle. Mimořádný důraz na cyklistickou dopravu, zvláště místní síť. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů 
pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde 
nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro 
to, aby k jejich překročení nedošlo. 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. 

ÚP problém koncentrované výrobní lokality v zásadě neřeší, severně a JZ Hrobčic jsou malé výrobní 
zóny, jejich odstupy od bydlení jsou zajištěny, hlavní rozvoj bydlení ve vlastních Hrobčicích směrem 
nejdále od výroby.  Zemědělská farma v Razicích s navrženým rozšířením je v izolované poloze.  
Rozhodně nové rozvojové plochy zhoršování stavu nehrozí. 

(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 jim předcházet a 
minimalizovat jejich negativní dopady. 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 a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení 
a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  

ÚP respektuje podmínky Q100 podél vodotečí, pokud byly k dispozici v ÚAP, sesuvy půdy registruje, 
jiná ohrožení se neočekávají. Území má rozdílné podmínky pro zemědělství rekultivace, CHKO, 
nadmořská výška), zásadní ohrožení se rovněž neočekávají. Dolesnění jako nejpřirozenější forma 
retence srážkových vod s ohledem na strukturu krajiny. 

(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.  

ÚP neumisťuje nově zastavitelné plochy v záplavových územích, místa s vysokým rizikem záplav ÚP 
registruje mimo zastavěné území Hrobčic a v Kučlíně. Opatření pro snížení rizika v Kučlíně 
představuje nová retenční vodní plocha na Syčivce nad obcí. Rovněž velké plochy návrhu dolesnění 
zvyšují retenční schopnosti krajiny. 

27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické 
infrastruktury. 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 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. 
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ÚP umisťuje do všech místních částí lokální ČOV , resp. pozemky pro ČOV, vlastní Hrobčice počítají 
s odkanalizováním do Bíliny. Výkonné dopravní sítě nejsou v území potřebné. Povaha sídel a 
prostředí zůstává venkovská. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a 
nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských 
prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s 
veřejností.  

Celý systém odkanalizování sídel je součástí dlouhodobého infrastrukturního konceptu obce, 
dopravní skelet silniční je v zásadě stabilizovaný s navrženou přístupností rekultivovaných ploch. 
Kvalita života je posilována v oblasti vybavenosti, péči o veřejná prostranství a sítích cyklo a 
hipostezek v území. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší 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.  

Návaznost doprav je v ÚP zvláště preferovaná pro cyklistickou síť ve vztahu k sousedním obcím, 
dále pro důležitá pěší propojení uvnitř sídel a v krajině (narušená spojitost účelových cest), zásadní 
návaznosti druhů doprav navzájem nejsou v obci potřebné. Neobvyklá je nově navržená síť 
hipostezek.  

(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.  

Zpracování odpadních vod je řešeno pro všechna sídla koncepčně a v dlouhodobém horizontu, 
vlastní obec Hrobčice počítá s budoucím odkanalizováním do ČOV Bílina, místní části mají navrženy 
plochy pro lokální ČOV, dodávky vody nevykazují kapacitní problémy, plynofikace místních částí v ÚP  
nově řešena jen podél stávající trasy VTL, tedy v Mirošovicích. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-jich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

ÚP obecnou podporu alternativním zdrojům energie zvláště na objektech dává, v CHKO 
s podmínkou krajinného rázu, nepřipouští však fotovoltaiku na zemědělských plochách a kompletně 
větrnou energetiku, převážně z důvodů existence CHKO. 

(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.  

Bytový fond ve vlastních  Hrobčicích podle P+R nevykazuje nutně přestavbové zásahy je spíše 
doplněn o rozvoj a občanskou vybavenost. Přestavbová území pro bydlení nebo smíšené funkce v 
obci jsou např. v Mirošovicích, Mukově a Hrobčicích (viz kap. 3.2. Návrhu ÚP). Jedná se o 
zemědělské usedlosti či statky, které se částečně či zcela předpokládají k transformaci, ne jiné 
funkce. 

 

Vyhodnocení: Územní plán Hrobčic je z hlediska republikových priorit přínosem, priority plní a je s nimi 
v souladu. 
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Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti  

 Řešené území je  součástí SOB5 specifická oblast Mostecko 
Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí 
a) vytvářet územní podmínky pro nutnou obnovu krajiny, jejího vodního režimu, obnovu  

dopravního systému a pro polyfunkční využití území (vodní hospodářství, zemědělství, les, 
rekreace, sport, bydlení apod.) s ohledem na specifické podmínky jednotlivých území, 
Území Hrobčic potřebuje zásadní obnovu krajiny pouze v oblasti rekultivací, na většině 
území úlohu plní CHKO, spíše jde o stabilizaci prvků ÚSES a jejich vymezení a soulad s plány 
společných zařízení v území, které se zpracovávají. Základní dopravní silniční síť nepotřebuje 
proměnu, spíše doplnění na rekultivovaných plochách, doplnění naopak potřebuje výrazně 
síť cyklistická a hipostezek či účelových cest v krajině. 

 b) s cílem obnovy kulturní krajiny a polyfunkčního využití území vytvářet územní podmínky pro  
vznik jezer ve zbytkových jamách povrchových uhelných lomů, velkých souvislých ploch 
zeleně s rekreační funkcí i specifických zemědělských ploch, 
Na rekultivovaných plochách a dále na Syčivce se počítá s novými vodními plochami, na 
rekultivovaných plochách s novým konceptem krajinného vegetačního porostu v souladu 
s Plánem rekultivací. 

 c) v případě rozšíření povrchové těžby hnědého uhlí stanovit rámce mezí únosnosti území a  
regulativy pro zachování vyváženosti tří pilířů udržitelného rozvoje území a pro ochranu 
kulturních, sídelních, přírodních a krajinářských hodnot, pro celkovou stabilizaci sídelní 
struktury,  
 S rozšířením těžby se nepočítá, na území je ukončena. 

d) 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. Zodpovídá: Ústecký kraj 
Všechny typy ploch v nezastavěném území v krajině mají postavené regulativy tak, aby 
nemohlo dojít k narušování osnovy a prostupnosti lesní i mimolesní zeleně. 

 

 

Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury 

 PUR stanovuje tyto požadavky: 

(149) E10 Koridory pro vedení 400 kV Výškov–Chotějovice a dále koridory pro dvojitá vedení 400 kV v 
trasách Výškov–Babylon a Babylon–Bezděčín, včetně související plochy pro rozšíření elektrickéch stanic. 

    Uvedený koridor je upřesněn v ZÚR ÚK a zapracován do ÚP Hrobčic a vymezen jako VPS pro 
technickou infrastrukturu WT6. 

 

Další úkoly pro územní plánování 
        PUR nestanovuje žádné požadavky. 

Zadání ÚP je výsledkem spolupráce MÚ Bílina, OÚ  Hrobčice s KÚ ÚK, oblast zjištění z ÚAP ÚK a ÚAP ORP 
Bílina je rovněž součástí Zadání ÚP. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP se Zadáním ÚP je pak odůvodněné 
v povinné kapitole. 

Závěr: 

Územní plán vychází a respektuje z hlediska širších vztahů PÚR ČR. Všechny požadavky jsou v ÚP obsaženy. 
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2.2  ÚPD VYDANÉ KRAJEM - ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 

2.2.1 ZÁSADY  ÚZEMNÍHO ROZVOJE - ZUR ÚSTECKÉHO KRAJE  

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) - Pořizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu. Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. arch. K.Beránek, CSc. – ZÚR 
ÚK nabyly ve znění Aktualitace č.1 účinnosti dne 20.05.2017. 

Dokumentace pro veřejné projednání ÚP Hrobčice byla zpracována k I/2019.  Vzhledem k datu zpracování 
této dokumentace je vyhodnocen soulad se Zásadami územního rozvoje ČR (dále jen ZÚR) ve znění 
aktualizace č. 1. Od doby zpracování dokumentace ÚP Hrobčice pro veřejné projednání došlo ke schválení a 
nabytí účinnosti aktualizace č. 2 a č. 3.: 

 Aktualizace č. 2 ZÚR byla schválena usnesením Zastupitelstva ÚK č. 30 ze dne 22.06.2020. 

 Změny dotýkající se správního území obce Hrobčice  
 úpravy a doplnění priorit územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje území. 
 specifická oblast SOB5 – změna vládního usnesení v bodě (4) 
 vypuštění cyklostezky C25 

 Aktualizace č. 3 ZÚR byla schválena usnesením Zastupitelstva ÚK č. 8 ze dne 28.01.2019. 
 územně se nedotýká správního území obce Hrobčice. 

 Všechny uvedené požadavky byly do ÚP zapracovány, viz navazující text: 

 

 

 

Pro zajištění udržitelného rozvoje území, dosažení cílů a úkolů územního plánování a zvýšení atraktivity 
kraje jsou stanoveny v ZÚR ÚK  priority územního plánování Ústeckého kraje: 
 

A) Vyhodnocení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně 
zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 

Priorita Vyhodnocení 

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. 

ÚP vytváří předpoklady pro zkvalitnění a vyváženost 
pilířů územního rozvoje. ÚP nebyl vyhodnocován 
z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území – viz 
vyhodnocení kap.10 Odůvodnění. Avšak vytváří 
předpoklady pro hospodářský rozvoj – návrhem 
ploch pro výrobu (sever i jih  Hrobčic, další plochy 
pro výrobu Razice, dále rozvoj  zemědělské výroby 
např. Razice), možností rozvoje ve sféře služeb apod. 
ÚP vytváří dobré podmínky pro životní prostředí – 
zejména ochranou a možností rozvoje (zlepšování 
stavu) všech přírodních hodnot v území, k posilování 
sociální soudržnosti obyvatel mohou přispět 
vymezené plochy pro různé formy rekreace a sportu 
včetně cyklostezek a hipostezek, vymezení ploch 
veřejných prostranství a veřejné zeleně umožňující 
různé způsoby využití pro obyvatele obce i 
návštěvníky (konání sportovních, kulturních, 
společenských akcí).    

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

únosnosti nejsou  nepřekročeny. Otázka stabilizace 
ploch individuální rekreace v Mukově ve II. zóně 
CHKO je otázkou výsledku projednání dle §50, pokud 
bude shledána jako neúnosná, pak bude z řešení 
v dalším stupni vypuštěna.  

Životní prostředí 

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

Všechny navržené zásahy v ÚP v oblasti rekultivací v 
krajině, čištění odpadních vod a stabilizaci ÚSES by 
měly souhrnně zajistit markantní zlepšení podmínek 
ŽP. 

(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 hnědo-
uhelné 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. 

ÚP napravuje podmínky pro odstranění poškozené 
urbánní struktury v k.ú Hetov, tedy na rekultivacích 
po těžbě. Obnova sídla však není na pořadu rozvoje 
lokality, jedná se o aktualizaci rekultivačních plánů, 
dopravních provázání spolu s požadovaným rozvojem 
rekreačních aktivit na tomto území.  

(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.  

ÚP plně chrání a respektuje všechny prvky obecně 
chráněných území CHKO, nadřazené i lokální sítě 
ÚSES,atd. Ochrana přírodních hodnot  je v území  
nezbytná, avšak je doplněna i rozšířením ploch 
krajinné zeleně a souladem s Plány společných 
zařízení dle požadavků Zadání ÚP. 

(6) Revitalizovat úseky vodních toku, které byly v 
minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, 
nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, 
přeložené nebo zatrubněné. Dosáhnout výrazného 
zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě ovlivněných 
těžebními činnostmi a zejména chemickou a ostatní 
průmyslovou výrobou. 

ÚP nemusí řešit závažné problémy (revitalizaci) na 
tocích v území, stačí její kultivace v částech 
zastavěného území a spojitost  a prostupnost 
v částech ostatních. Navrženy jsou pouze retenční 
plochy na Syčivce nad Kučlínem. 

Na rekultivačních plochách jsou zaneseny do stavu již 
zrealizované vodní plochy, nový skelet drobných 
vodních ploch řeší plán rekultivací. 

Těžba území neohrožuje. 

(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení 
problému 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). 

ÚP nemůže zásadně vylepšit podmínky ovzduší, jen 
lokálně vylepšit přechodem na plynofikaci. ÚP 
posiluje úlohu krajinné zeleně jako také 
protiprašného filtru. Velcí znečišťovatelé v řešeném 
území nejsou, vlivy z pánevní oblasti se řeší v úrovni 
ZUR ÚK.  

(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.  

ÚP řeší původní střet osídlení s těžbou uhlí, a sice 
rozsáhlými rekultivacemi v severní části území tzv. 
Radovesecké výsypky 

(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.  

ÚP problematiku systémově řeší, v podmínkách 
CHKO nezbytný požadavek. 
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Hospodářský vývoj 

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

ÚP vytváří podmínky pro transformaci obce návrhem 
výrobních zón Hrobčice a některých menších 
zastavitelných ploch v Razicích. Strukturu výrob ÚP  
ovlivnit může jen částečně přes podmínky využití 
ploch. 

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

ÚP  neřeší otázky budoucí těžby uhlí v území obce. 

 

(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 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 pokynu příslušného orgánu ochrany přírody. 

ÚP  neřeší otázky budoucí těžby uhlí v území obce. 

 

(11) Podporovat revitalizaci velkého množství 
nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálu 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. 

ÚP dbá na revitalizaci starých zemědělských statků 
v řadě obcí, zpravidla na  SV nebo BV. Zároveň je tak 
udržována urbanistická celistvost sídel, protože 
mnohdy jsou tyto statky v centrech obcí (např. 
Hrobčice, Mirošovice, Razice). 

(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 zastavená území. 

ÚP využívá rezervy zastavěného území (např. 
Hrobčice jih, Mrzlice, Mirošovice), částečně ale volí i 
mírný rozvoj z důvodu potřeb stabilizace obyvatel. 
Nové průmyslové plochy, ale i plochy VD na 
zastavitelných plochách jsou řešeny  V Mirošovicích, 
Hrobčicích a Razicích. 

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

ÚP Hrobčic  neřeší. 

(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání 
zemědělských území při zachování ekologických funkcí 

krajiny, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších 
zemědělských pud, podporovat ozdravná opatření - 
ochrana proti erozním účinkům vody, vetru, přípravu a 
realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci země-
dělských území, obnovit péci o dlouhodobě nevyužívaná 
území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy 
a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely aj. 

Zábory půd oproti dosavadní koncepci jsou v ÚP 
mírně rozšířeny podle Zadání ÚP , zemědělské území 
není fragmentováno, nová osnova zeleně v krajině 
přispívá k členění nikoli fragmentaci krajiny. ÚP 
koordinuje, koriguje a stabilizuje celý ÚSES, je 
zahrnuta celá rekultivace a budoucí využití ploch po 
těžbě v severní části území obce. 

Zemědělské areály nevyužívané určeny pro přestavbu 
(Mirošovice, Hrobčice, Razice) např. na podnika-
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telskou činnost v kombinaci s bydlením, území pro 
rychlerostoucí dřeviny nevymezena, lze uskutečnit i 
mimo rámec ÚP. 

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 ve prospěch okolních 
navazujících území. 

 Hrobčice nejsou součástí rozvojové oblasti. 

(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat 
předpokladu pro územní rozvoj těchto koridoru, 
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 koridoru šetřit 
nezastavené území ve volné krajině. 

Hrobčice nejsou součástí rozvojové osy. 

(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. 

Hrobčice jsou součástí specifické oblasti  SOB5 
Mostecko. Větší část území je pod správou CHKO, její 
podmínky zajišťují ochranu přírodních hodnot území, 
velká část je po rekultivaci a bude navrácena 
běžnému využití v zásadě bez staveb s novým 
vegetačním krytem v kombinaci s vodními plochami 
a rekreací na přírodních plochách. Míra stabilizace 
rekreační výstavby v CHKO (Mukov) byla vyjasněna 
po projednání dle §50. 

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

Míra rovnováhy bude posuzována vždy při každé 
změně ÚP. Návrh ÚP byl příležitostí diskutovat 
přicházející střety - hlavně zástavba versus krajinné 
hodnoty CHKO . ÚP předchází vzniku prostorově a 
sociálně segregovaných lokalit. 

Dopravní a technická infrastruktura 

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

Základní nekapacitní silniční dopravní soustava na 
území obce je funkční, v ÚP doplněna je o tři 
propojení napříč územím rekultivací po těžbě 
v souladu s plány rekultivací – viz koncepce dopravy. 

(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 

ÚP kapacitní transitní nadřazenou dopravu neřeší. 
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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.  

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

ÚP neřeší. 

(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní 
infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí kraje 
(zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří 
Doupovských hor). 

ÚP neřeší, základní silniční dopravní soustava na 
území obce je funkční, v návrhu ÚP doplněna o 3 
silniční propojení přes rekultivované plochy po těžbě.  

(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). 

ÚP neřeší. 

(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). 

ÚP neřeší. 

(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.  
 

ÚP neřeší. 

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

ÚP neřeší. 

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

ÚP neřeší . 

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

ÚP řeší  VPS E10a(A1) koridor pro dvojité vedení 
400kW TR Vyškov – TR Chotějovice v souladu se ZÚR 

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

ÚP neřeší. 

(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 

ÚP větrnou energetiku na svém území nepřipouští. 
Jedním z důvodů je CHKO. 
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oblast Krušných hor). 

(30) V dílcích zejména některých venkovských částech 
kraje bez dostatečných místních zdrojů vody (Lounsko, 
Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy zásobování 
vodou napojením na vodárenskou soustavu zásobování 
pitnou vodou. 

Hrobčice nemá problém se zdroji vody, stávající sídla 
jsou napojena na veřejný vodovod. V případě nové 
zastavitelné plochy určené převážně pro rekreaci 
v prostorách býv. Radovesické výsypky se počítá 
s lokálními zdroji pitné vody. 

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

ÚP ve vlastních Hrobčicích počítá s budoucím 
napojením na ČOV Bílina, všechny místní venkovské 
části mají připraveny plochy pro lokální ČOV, do doby 
jejich realizace lokální jímání s odvozem kalů a také 
domovní čistírny.   

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

Tyto služby v území vyřešeny. 

(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být 
územně technické řešení návrhu na rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči 
přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiversitu a s 
ochranou hodnotné zemědělské pudy. 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 záměru, míru citlivosti řešení vůči ochraně 
životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních 
územních hodnot a respektování cílových kvalit  krajiny. 

Všechny záměry v ÚP filtrovány uvedenou optikou, 
řešení jsou vůči krajině citlivá. Na území CHKO musí 
být záměry vždy prokázat vhodnost z pohledu 
vyhodnocení krajinného rázu, o některých záměrech 
pro individuální rekreaci, resp. její stabilizaci, 
rozhodlo projednání dle §50. 

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 tvárnost 
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. 

ÚP podporuje všechny místní části i jejich 
prostorovou oddělenost a zároveň přístupnost, 
krajina zůstává mimořádně prostupná. 

(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.   

ÚP nastavuje změny v osídlení i krajině, právě v ÚP 
dochází ke koordinaci rozvoje. 

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

ÚP neřeší. 

(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. 

Na řešeném území nejsou území s těžbou. Území po 
těžbě je řešeno v souladu s plánem rekultivací 
v kombinaci s požadavky obce.  

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

Podpora rekreace a cestovního ruchu v ÚP řešena 
z pohledu lokální cyklistiky, sítě hipostezek, návrhu 
dalších rekreačních a sportovních ploch. Rozvoj 
individuální rekreace omezený (hlavně Kučlín a 
podmíněně i Mukov). 
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(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 sít 
těchto zařízení. 

ÚP navrhuje síť nadmístních cyklostezek a cyklotras s 
návazností na stávající  cyklostezku c25, která zůstává 
v ÚP, ale byla vypuštěna ze ZÚR ÚK a VPS. Dále 
navrhuje nové úseky místních cyklostezek na 
rekultivovaných plochách. 

(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.  
 

ÚP pracuje s podmínkami CHKO, významný potenciál 
rekreace je v území přítomen jen nepřímo – pro 
turistiku, hipostezky  a cyklotrasy. 

Sídelní 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. 

Vlastní Hrobčice více orientovány na bydlení, méně 
na rekreaci, místní části často vyrovnaně. I rekreace 
pečuje o kultivaci pracovní síly, školství jen MŠ, ale 
dobrá dostupnost školství v Bílině. 

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

ÚP přispívá k řešení této problematiky např. 
rozvojem podnikatelských aktivit a vybavenosti. 

(41) Podporovat péci 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. 

ÚP kultivuje prostředí i mimo CHKO vč. krajinného 
skeletu výrobní zemědělské krajiny, tedy přírodní 
hodnoty na úpatí Českého Středohoří. 

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

ÚP přímo neřeší. 

(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. 

ÚP byl zpracován ve spolupráci s obcí, obyvateli obce 
i dalšími uživateli území (např. anketa ke zjištění 
záměrů na území obce před zahájením pořizování ÚP, 
pracovní jednání s vedením obce, apod.) 

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

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

ÚP je zpracován v souladu s Havarijním plánem ÚK. 
Z tohoto plánu nevyplývají žádné požadavky. 

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

V ÚP  důraz kladen na podmínky kolem Syčivky z 
hlediska záplav, Jediná dotčená sesuvná území jsou 
v Kučlíně, jsou na plochách ZN a OS a v těchto 
plochách je případná výstavba ošetřena 
v podmínkách využití ploch. 

(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.  

V ÚP podmínky podporovány a plněny, v CHKO 
zvláště, podíl zeleně na pozemcích přispívá. 
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(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridoru 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.  

Konkrétní protipovodňová opatření jsou územním 
plánem přímo navrhována formou návrhu retenčních 
vodních ploch na Syčivce nad Kučlínem, do 
záplavových území (Q100, aktivní zóny Q100) nejsou 
navrhovány nové zastavitelné plochy. Posiluje a 
neoslabuje se tak jejich funkčnost. 

Pokrytí 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. 

Nový ÚP přispívá k pokrytí území kraje platnou 
územně plánovací dokumentací dle platných 
metodik. 

 

B) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více 
obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)  

Hrobčice nejsou součástí žádné z vymezených rozvojových oblastí ani rozvojových os vymezených v PÚR, 
ani nejsou součástí nadmístních rozvojových oblastí a os vymezených v ZÚR ÚK, nevyplývají pro ně tedy 
žádné úkoly pro územní plánování. 

 

C) Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu 

Hrobčice jsou součástí specifické oblasti republikového významu SOB5 Mostecko. Pro plánování a 
usměrňování územního rozvoje ZÚR ˇUK zpřesňují úkoly územního plánování stanovené v PÚR  a stanovují 
další úkoly takto: 

Úkol Vyhodnocení 

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

ÚP realizuje rozvojovými plochami lehké i drobné 
výroby a podnikání, podporou vybavenosti, cyklotras, 
vytvořením podmínek pro čištění odpadních vod ve 
všech částech, respektováním podmínek péče o 
CHKO atd. 

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

ÚP navrhuje zpřesnění řešení územními studiemi 
v Hrobčicích, Mirošovicích a Kučlíně. 

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

ÚP limity dodržuje, otázky přesných podmínek pro 
zastavitelná území v zónách CHKO nelze přesně 
předvídat, budou dořešeny po projednání dle §50. 
Zpracovatel nastavuje podmínky s doprovodem 
přísných regulací a vyhodnocením krajinného rázu. 

(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. 827/2015 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace 
území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i 
osídlení apod.).  

ÚP řeší situaci severní části území po skončené těžbě 
uhlí a rekultivacích v souladu s plány rekultivací a 
současně s požadavky obce. Navržené řešení 
stabilizuje rekreační lokalitu v k.ú. Hetov. 

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

výsypky dle plánu rekultivací s různými typy cílových 
využití krajiny.  

(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. 

ÚP na rekultivovaných plochách přejímá soustavu 
budoucích vodních ploch i dopravní skelet a dále 
navrhuje na Syčivce nad Kučlínem retenční vodní 
plochy z důvodů prevence záplav. 

(7) S cílem obnovy kulturní krajiny a polyfunkčního 
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. 

ÚP v oblasti Radovesické výsypky usiluje o kompletní  
obnovu krajinného skeletu po těžbě včetně vodních 
ploch viz výše. 

(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. 

ÚP doplňuje skelet krajinné zeleně včetně dolesnění, 
nejvýrazněji stabilizuje a koordinuje ÚSES, respektuje 
plány společných zařízení, prostupnost krajiny 
posílena provázáním účelových cest. 

(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. 

Řeka Bílina neprochází řešeným územím, 
rekultivované území po těžbě v souladu s plány 
rekultivací. 

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

Kultivace na území CHKO podporována 
dokomponováním sídel i krajiny, výrazným počinem 
pro prestiž území jsou rekultivační opatření po těžbě 
v severní části řešeného území. 

(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), Braňany, Mariánské 
Radčice, Lom u Litvínova, Duchcov, Ledvice, Bílina 
(lom Bílina), Malé Březno - Vysoké Březno (lom 
Vršany). 

Hrobčice nejsou v kontaktu s těžbou. 

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

ÚP nabízí nové zastavitelné plochy pro výrobu a 
podnikání včetně zemědělské výroby, služby jsou 
realizovány především prostřednictvím smíšených 
ploch. 

(13) Zaměřit se na revitalizaci opuštěných nebo 
nedostatečně využitých ploch a areálů 
průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného   
původu (typ brownfield) a upřednostnit využívání 

Klasické brownfieldy v území nejsou, nicméně ÚP 
podporuje transformaci všech starých statků na 
smíšené využití současně s návrhem nových 
zastavitelných ploch. 
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území brownfield před výstavbou na volných 
plochách. 

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

ÚP neřeší. 

(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 území (CHLÚ). 

ÚP respektuje vymezená CHLÚ v oblasti Chouče a 
Červeného Újezda i výhradní ložisko v Chouči, 
zastavitelné plochy na těchto územích nejsou 
navrhovány. 

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

ÚP zásadně nemění dopravní skelet nekapacitních 
komunikací, železnice se v území nenachází. 

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

ÚP na svém území neřeší. 

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

ÚP neprohlubuje rozdíly v území, naopak stírá 
negativa po skončené těžbě. 

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

ÚP neovlivňuje vytváření uvedených podmínek 

 

D) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a 
koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv 
 

ZÚR ÚK v řešeném území vymezují koridor E10a (1.A) je určen pro dvojité vedení 400kV, v úseku TR Výškov 
- TR Chotějovice. Tento koridor nezahrnuje plochu pro TR Chotějovice. Šířka koridoru E10a (1.A) je 
minimálně 75m, max. 300m.  
 

Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly: 

Úkol Vyhodnocení 

(1) Respektovat vymezení koridorů a ploch E10a 
(1.A) v ÚPD dotčených obcí, a na základě 
podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených 
orgánů, zpřesnit a vymezit koridor pro VPS v ÚPD 
dotčených obcí a zajistit jejich územní koordinaci. Při 
zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD dotčených obcí 
zohledňovat zájmy ochrany přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území.  

Vedení VVN 400 kV je zrealizováno (2011).  

Koridor pro dvojité vedení ÚP zapracovává uvedený 
v souladu se ZÚR ÚK v neupřesněné šíři 100m (není 
známa podrobnější dokumentace)  

(2) Minimalizovat rozsah vlivů na 1. zónu CHKO 
České středohoří  

Viz výše, soulad se ZÚR ÚK. 

(3) Minimalizovat zásah do skladebných částí ÚSES 
tak, aby byla co možná nejméně ovlivněna funkčnost 
ÚSES.  

Viz výše, soulad se ZÚR ÚK. 

(4) Minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 
I. a II. třídě ochrany ZPF.  

Zábory pro vedení el. energie nebyly bilancovány - 
jednalo by se pouze o plochy pro vlastní sloupy; 
vzhledem k neznámému průběhu trasy (konkrétní 
umístění sloupů) bude vyhodnocení a minimalizace 
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vlivu řešena v návazných dokumentacích. 

(5) Minimalizovat rozsah zásahů do lesní (PUPFL) a 
mimolesní zeleně.  

Viz řádek výše. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
koridor vedený v souběhu se stávajícím vedením, lze 
očekávat, že při průchodu lesním pozemky bude 
využito stávajících průseků, zábor lesa nebyl 
bilancován. 

(6) Minimalizovat rozsah zásahů do CHLÚ s 
předpokládanou těžbou nerostných surovin ve 
výhradních ložiscích, minimalizovat rozsah zásahů do 
významných a nevyužívaných ložisek nevyhrazených 
nerostů a prognózních zdrojů nerostných surovin.  

Na řešeném území se těžba nepředpokládá, zásahy 
v rámci rekultivací po těžbě v k.ú. Hetov pro dotčené 
orgány přijatelné.  

(7) Minimalizovat rozsah vlivů na OP II.C stupně 
přírodního léčivého zdroje Teplice v Čechách a na OP 
II. stupně zdrojů přírodních minerálních vod Břvany.  

ÚP Hrobčice nesouvisí s OP. 

 

 

Dle ZÚR ÚK do řešeného území zasahují územně ekologické limity těžby hnědého uhlí ÚEL 7.  

Územní plán Hrobčic respektuje výše uvedený limit těžby hnědého uhlí jako nepřekročitelnou hranici, 
za níž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím. Hranice je 
vyznačena v koordinačním výkrese, územní plán nevymezuje žádné plochy těžby (§18 vyhl. č. 501/2006 
Sb.) ani jiné plochy s rozdílným způsobem využití, v nichž by mohlo být území narušeno výsypkovým 
hospodářstvím. Rekultivace po těžbě v k.ú. Hetov je výrazem snahy po definitivním ukončení všech 
těžebních činností v území a zapojení rekultivovaných ploch do běžného užívání. 

ZUR ÚK vymezují v řešeném území Hrobčic tyto prvky ÚSES: 
 regionální biocentra: RBC 1328, RBC 1797 
 regionální biokoridor: RBK 586 
 nadregionální biokoridor: NRBK K14  

Pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro biokoridory nadregionálního a 
regionálního ÚSES krajiny, ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly: 

Úkol Vyhodnocení 

(1) V ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných 
částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a 
regionálního ÚSES. K tomu využívat zejména 
oborové podklady ochrany přírody (Plány ÚSES, 
Projekty ÚSES, mapování biotopů aj.), lesní plány 
(Oblastní plány rozvoje lesů, Lesní hospodářské 
plány, Lesní hospodářské osnovy), plány 
pozemkových úprav (Komplexní pozemkové úpravy), 
vodohospodářské plány, Katastr nemovitostí, 
ortofotomapy, vlastní terénní průzkum aj. 

ÚP všechny tyto prvky ÚSES zapracovává do řešení 
koncepce krajiny a provádí zpřesnění všech prvků 
ÚSES do pozemků. Návrh ÚSES byl konzultován 
s odborem ŽP MÚ Bílina. Z jejich podkladů a 
požadavků ZUR byl vytvořen nový či upravený skelet 
ÚSES, ÚP je v souladu s nadřazenou dokumentací 
ZUR v tomto smyslu. 

 

(2) Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit 
před změnou ve využití území, která by znamenala 
snížení stupně ekologické stability uvnitř 
vymezených ploch a koridorů oproti současnému 
stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR  ÚK), popř. by 
znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES 
v budoucnosti. 

Všechny  prvky ÚSES jsou v ÚP navržené, důsledně 
konzultováno s orgánem ŽP. Dále je samostatně 
v kap. 6 vymezeno využití ploch pro ÚSES. 

(3) Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů 
před zástavbou či změnami ve využití území, 
které by v budoucnosti znemožnily souvislé 

Biokoridory nejsou v konfliktu se zástavbou, všechny 
nesrovnalosti byly odstraněny, důležitá je spíše fáze 
dalšího výkonu ÚP po vydání a výkonu sankcí při 
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propojení biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES, 
ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro 
souvislé propojení existují. 

porušení disciplinovanosti vlastníků. 

(4) Stavby dopravní a technické infrastruktury v 
plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory 
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. 

Metodika pro vymezování ÚSES dodržena, upřesněno 
do pozemků a dle reálné situace v terénu. Vše 
konzultováno s orgánem ŽP. Dále je samostatně 
v kap. 6 vymezeno využití ploch ÚSES. 

(5) Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě 
biokoridorů nadregionálních i regionálních prove-
deno „osou“, která určuje směr propojení, a 
oboustranným pásem podél této osy o šířce 200 m 
na každou stranu od „osy“. V rámci tohoto pásu je 
při zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění 
vymezení biokoridoru, aniž by docházelo k odchylce 
od ÚPD kraje. Zpracovatel ÚPD v úrovni obce na 
základě větší podrobnosti znalostí a většího měřítka 
zpracování grafické části upřesní trasu biokoridoru v 
souladu s právními předpisy platnými na úseku 
ochrany přírody a krajiny (zejména vyhláška č. 
395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a 
metodikami pro vymezování ÚSES. Dodržení 40m 
minimální šířky, která je stejná pro biokoridor 
regionální i nadregionální (v některých případech 
může být 50m – viz metodika), stanovené trasy a 
principů projektování ÚSES jsou pro zpracovatele 
ÚPD obcí závazné. 

ÚP všechny tyto prvky ÚSES zapracovává do řešení 
koncepce krajiny a provádí zpřesnění všech prvků 
ÚSES do pozemků v souladu s metodikou pro 
vymezování ÚSES.  

(6) Biocentra jsou rovněž vymezena v rámci ZÚR 
ÚK způsobem, který umožňuje v podrobnějším 
zpracování ÚP zpřesňovat jejich hranice podle 
místních podmínek. Zásadou je dodržení lokalizace 
biocentra v daném prostoru, minimálního 
parametru výměry a principů vymezování ÚSES dle 
metodik. 

Metodika pro vymezování ÚSES dodržena, vymezení 
dodržuje  požadavky na lokalizaci. 

(7) Při zpřesňování vymezení skladebných částí 
ÚSES regionální a nadregionální úrovně  význam-
nosti  a  při  vymezování  skladebných  částí  lokální  
úrovně významnosti v územních plánech a 
regulačních plánech preferovat řešení, které bude 
minimalizovat střety se zájmy na ochraně ložisek 
nerostných surovin. Akceptovat charakter částí 
ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a 
to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování 
těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve 
prospěch ÚSES. 

Metodika pro vymezování ÚSES dodržena, vymezení 
neatakuje minimální požadavky. 

(8) Skladebné části ÚSES prioritně stanovovat   
mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek 

Skladebné části ÚSES jsou vymezeny mimo plochy 
ložisek nerostů. 
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nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, 
kde to nebude výjimečně možné, respektovat při 
vymezování částí ÚSES na ložiscích stanovené DP, 
mimo DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES 
a jeho finálním vytvořením až po skončení těžby, 
stanovením podmínek rekultivace. 

(9) Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do 
ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje, 
protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou 
využívání ložisek  nerostů takovým způsobem, který  
zajistí  vzájemnou koexistenci  těžby ložisek nerostů 
a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí 
budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. 
Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím 
ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných potřeb 
využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i 
pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu 
rekultivace území po ukončení těžby v rámci 
povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní. 
Plochy po těžbě nerostných surovin v území  
určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně 
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Ke změnám v ÚSESu došlo v úrovni ZUR, tyto 
skutečnosti bylo potřebné zapracovat do ÚP, zpřesnit  
lokální ÚSES a koordinovat s průběhem u sousedních 
obcí a orgánem ŽP. Navržen i ÚSES na rekultivacích. 

(10) Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR ÚK a v 
navazujících ÚPD 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. 

Nedošlo k těmto střetům. 

 

 

E) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území kraje 
Podmínky koncepce ochrany a rozvoje hodnot řešeného území jsou dané: 

 na většině území dané Plánem péče o CHKO České Středohoří. Návrh tento Plán respektuje 
např. tím, že požaduje veškerý stavební rozvoj v CHKO postavit na povinnosti 
vyhodnocovat krajinný ráz u veškerých nadzemních staveb. Rovněž se snaží většinou 
situovat zastavitelné plochy pro bydlení do prostorových proluk na okrajích sídel tak, aby 
docházelo k dokomponování celistvosti sídel nebo je koncipuje jako celou lokalitu. 
V oblasti rekreačních objektů se snaží vytvořit kompromisní návrh pro ukončení veškeré 
stavební činnosti zvláště v zóně II. CHKO. Zde je návrh, vzhledem k okolnostem, nesmírně 
citlivou problematikou, rozhodne projednání dle §50. 

 Plánem rekultivací v severní části řešeného území (k.ú.Hetov, Dřínek, Radovesice) se 
naplňuje nová kvalita v krajině – zahlazení stop po těžební činnosti. Řešení je s tímto 
plánem v souladu při respektování dílčích požadavků obce na rekreační aktivity v převaze 
na přírodních plochách, tedy bez staveb. 

 Ve zbylých částech řešeného území (Hrobčice, Kučlín, Chouč,část Razic) se rozvíjí sídla 
kompaktně a v souladu s charakterem venkovského osídlení. Navržené zastavitelné plochy 
jsou přiměřené, hodnoty nenarušují spíše posilují (retenční nádrže nad Kučlínem). 

 Zachováním míst pro krajinné výhledy, zvláště s dominující horou Bořeň. 
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F) Vymezení cílových kvalit krajiny 

Území Hrobčice jsou zařazeny do následujících krajinných celků, pro něž jsou stanoveny jednotlivé dílčí 
kroky k naplňování cílových kvalit krajiny: 

KC CHKO České Středohoří – Milešovské a Veneřické středohoří (5a) 
Charakteristika stavu krajiny: 

 krajina výrazných zalesněných vrcholů (kuželů, kup) a hlubokých údolí (průlomové údolí 
Labe - Porta Bohemica) se zachovalými fragmenty přirozeného lesa, se souvislejšími 
plochami bezlesí zejména na jihu a jihovýchodě (skalnaté srázy, „bílé stráně“), s vyváženým 
zastoupením lesních porostů, zemědělských pozemků (tradice ovocnářství, vinařství) a 
převážně malých sídel s koncentrovanou zástavbou významných urbanistických i 
architektonických hodnot. 

Cílové kvality krajiny: 
 krajina vysokých přírodních, krajinných, estetických a kulturních hodnot, 
 krajina venkovská se zachovanými a rozvíjenými typickými znaky. 

Dílčí kroky k naplnění Vyhodnocení 

preferovat ochranu a konzervaci dochovaných  
hodnot krajinného celku (způsoby a formy ochrany  
i rozvoje těchto hodnot jsou určeny zákonem,  
vyhlašovacím předpisem a plánem péče o 
chráněnou krajinnou oblast), 

Zemědělská krajina je členěna, ne uzavírána, 
důsledně koordinováno s plány společných zařízení , 
s plánem péče o CHKO, novou hodnotou je velká 
rekultivace ploch po býv. těžbě a respektování plánu 
rekultivací. 

ve vybraných částech krajinného celku preferovat 
ekologicky zaměřené lesní hospodářství a extenzivní 
zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a 
posílení biologické diverzity, 

Uskutečňováno prostřednictvím Plánu péče o CHKO 
na jejím území. 

stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech 
uvážlivou podporou cestovního ruchu, turistiky,  
rekreace i výrobních funkcí (zejména tradičních  
forem zemědělství), v souladu s veřejným zájmem  
na ochraně přírody a krajiny a diferencovaně dle 
významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku, 

ÚP navrhuje určitou přijatelnou míru rozvoje 
zastavitelných ploch pro bydlení prakticky ve všech 
místních částech, podporuje cykloturistiku a 
hipostezky vše v souladu s ochranou přírody a krajiny. 

zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných 
surovin (zejména se jedná o čediče, znělce, 
štěrkopísky), 

ÚP nepředpokládá otvírky jakékoli těžby na území 
obce. 

individuálně posuzovat všechny záměry, které by 
krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na 
potřebu uchování krajinného rázu s harmonickým 
zastoupením složek přírodních a kulturních. 

ÚP požaduje vyhodnocení krajinného rázu u všech 
rozvojů a nových nadzemních staveb na území CHKO. 

koordinovat rozvoj krajiny s dosažením cílových  
parametrů Labské vodní cesty mezinárodního 
významu. 

ÚP tuto problematiku neřeší. 

 

KC CHKO České Středohoří – Lounské středohoří (5b) 
Charakteristika stavu krajiny: 

 krajina výrazných, převážně odlesněných vrcholů (kuželů, kup), zemědělsky využívaná 
(tradice ovocnářství), s malými sídly s koncentrovanou zástavbou.  

Cílové kvality krajiny: 
 krajina unikátních přírodních, krajinných a estetických hodnot, 
 krajina venkovská se zachovanými a rozvíjenými typickými znaky. 
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Dílčí kroky k naplnění Vyhodnocení 

preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hod-
not (způsoby a formy ochrany i rozvoje těchto hod-
not jsou určeny zákonem, vyhlašovacím předpisem 
a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast), 

Dominuje plán péče o CHKO, plán rekultivací a plány 
společných zařízení, které nejvýrazněji přispívají k 
ochraně cílových kvalit krajiny. 

stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, mj.   
cestou uvážlivé podpory cestovního  ruchu,  turisti-
ky,  rekreace,  v souladu  s  veřejným  zájmem  na  
ochraně přírody a krajiny, a diferencované dle 
významu konkrétní lokality v rámci krajinného 
celku, 

Stabilizace obyvatel cestou nabídky alespoň 
minimálních rozvojů pro bydlení prakticky v každém 
sídle. Cestovní ruch je posilován prostřednictvím sítě 
cyklostezek a hipostezek, tedy ne přímo stavbami. 
Výjimkou je motokros a střelnice na rekultivačních 
plochách. 

podporovat vhodné tradiční formy zemědělství - 
zejména ovocnářství, pastevectví, 

V krajině nejsou příliš tradiční, převažuje zemědělská 
výroba rostlinná. 

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, 

ÚP požaduje na území CHKO povinně vyhodnocení 
krajinného rázu pro nové a rekonstruované nadzemní 
stavby. 

zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných 
surovin (vulkanity), 

ÚP otvírky nové těžby nepředpokládá. 

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

ÚP nepředpokládá nové vertikální stavby, větrná 
energetika v území se nepřipouští, CHKO na většině 
území. 

 

KC České Středohoří – Milešovské středohoří (6a) 
Charakteristika stavu krajiny: 

 krajina výrazných vrcholů (kuželů, kup) a hlubokých údolí (průlomové údolí Bíliny) se 
zachovalými fragmenty přirozeného lesa, s vyváženým zastoupením lesních porostů, 
zemědělských pozemků a malých sídel s koncentrovanou zástavbou. 

Cílové kvality krajiny: 
 krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot, 
 krajina venkovská se zachovanými a rozvíjenými typickými znaky. 

Dílčí kroky k naplnění Vyhodnocení 

zachovat a rozvíjet typické znaky krajinného celku 
cestou podpory trvale udržitelných forem 
zemědělství, 

V ÚP zachování zemědělství podporováno 
zachováním provozů i jejich rozvojem. ÚP  

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, 

v ÚP navrženo posuzování krajinného rázu v ( 6a) 
povinně. 

rekultivovat devastované plochy bývalých 
povrchových velkolomů a výsypek navazujícího 
území, které negativně ovlivňují krajinný celek. 

Masivní rekultivace v severní části území očistí veliké 
území od devastace těžbou. 
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KC České Středohoří – Lounské středohoří (6b) 
Charakteristika stavu krajiny: 

 krajina výrazných, převážně odlesněných vrcholů (kuželů, kup) a hlubokých údolí (průlo-
mové údolí Bíliny), zemědělsky využívaná, s menšími sídly s koncentrovanou zástavbou. 

Cílové kvality krajiny: 
 krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot. 

Dílčí kroky k naplnění Vyhodnocení 

podporovat vhodné tradiční  formy zemědělství  
(zejména ovocnářství, pastevectví) a obnovu 
lázeňství (město Bílina), 

Lázeňství se na řešeném území nevyužívá, tradiční 
formy zemědělství obecně možné  

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, 

Krajinný ráz povinnou fází pro nové stavby 
v Lounském středohoří. 

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

Výrazně působící vertikální stavby nenavrženy, větrná 
energetika se nepřipouští. 

rekultivovat devastované plochy bývalých 
povrchových velkolomů a výsypek navazujícího 
území, které negativně ovlivňují krajinný celek. 

Masivní rekultivace v severní části území očistí veliké 
území od devastace těžbou. 

 

 
KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14) 

Charakteristika stavu krajiny: 
 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 krajiny: 
 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, 
 

Dílčí kroky k naplnění Vyhodnocení 

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, 

Všechny přírodní a krajinné hodnoty návrhem 
neatakovány, výhledy zůstávají základní pozitivní 
charakteristikou řešeného území. Odstraněny závady 
po býv. těžbě návrhem ploch rekultivací v k.ú. Hetov, 
Dřínek a Radovesice 

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, 

Limity ÚEL jsou respektovány a nejsou zde umístěny 
zastavitelné plochy. 
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postupně realizovat rekultivační a revitalizační 
opatření v území s ukončenou těžbou hnědého  uhlí  
v časově  co  možná  nejkratším  časovém  horizontu,  
cílové  znaky  a cílovou strukturu krajinného celku 
odvozovat zejména od řešení rozsáhlých 
rekultivovaných   a   revitalizovaných   ploch   po   
těžbě   hnědého   uhlí   s výrazným uplatněním 
vodních ploch, 

Realizace se týká k.ú. Hetov, Dřínek, Radovesice o 
velkém rozsahu navržených ploch rekultivací včetně 
skeletu vodních ploch. Časové hledisko nelze v ÚP 
zkrátit. 

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. 

v ÚP kompletně nový návrh ÚSES, který by měl 
stabilizovat přírodní kostru území, vodní toky 
stabilizované. 

 

 

G) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Pro řešené území jsou v ZÚR ÚK vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani 
stavby a opatření k zajišťování bezpečnosti státu:  

Vymezeno je asanační území ASA8 nadmístního významu výsypky Radovesice, pro něž je stanoven  
 následující úkol pro územní plánování:  
 

Úkol Vyhodnocení 

Nástroji územního plánování připravovat podmín-

ky pro dokončení rekultivace a zajištění 
revitalizace prostoru po ukončeném 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). 

Rekultivační plán je zapracován do ÚP jako plochy 
rekultivací umožňující všechny typy rekultivací (lesní, 
zemědělskou, hydrickou a ostatní), jsou vymezeny 
hlavní dopravní linie, stávající vodní plochy a rekreací 
na přírodních plochách. V rekultivačních plánech 
dominuje lesnická a zemědělská rekultivace. 

 

V rámci 1. aktualizace ZÚR ÚK je vymezena VPS E10a (1.A.)  pro koridor VVN pro dvojité vedení 400kV TR 
Vyškov – TR  Chotějovice o šíři 75m - 300m. 

Územním plánem byl tento koridor zařazen mezi VPS pro technickou infrastrukturu (WT6) 
 
H) Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury 

V řešeném území Hrobčic vyplývají požadavky na koordinaci následujících veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření (vč. ÚSES), návrhů a asanací: 

 ASA8, ÚEL7, E10a (1.A) 
 NRBK K14 (funkční), RBC 1328 (funkční), RBC 1797 (funkční) a RBK 586 (funkční) 

Výše uvedené prvky byly koordinovány, požadavky nadmístního významu nebyly Návrhem ÚP vzneseny. 
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Závěr: 

Návrh územního plánu Hrobčice je v souladu s dokumentací vydanou krajem, všechny požadované prvky 
z platných nadřazených dokumentací jsou do územního plánu zapracovány.Územně analytické podklady 

 

 

2.3 OSTATNÍ ŠIRŠÍ VZTAHY  

 

V ÚP Hrobčic došlo ke změně vymezení hranic obce, tedy katastrálního dělení částí Radovesice, Dřínek a 
Hetov. 

Z hlediska širších vztahů v území a návaznosti je nutné koordinovat územní plán Hrobčic se stávající i 
rozpracovanou územně plánovací dokumentací sousedních obcí –zejména z pohledu provázanosti dopravní 
a technické infrastruktury a územního systému ekologické stability. 

Vyhodnocení: 

ÚP Hrobčice ve vztahu k okolním obcím respektuje platnou územně plánovací dokumentaci města Bílina,  
obce Měrunice a obce Světec a platnou ÚPD Lukova dle starého SZ . 

Byly analyzovány návaznosti - plošné a liniové návaznosti na prvky v platných dokumentacích sousedních 
obcí – viz Výkres širších vztahů v Odůvodnění.  Návaznosti většiny prvků byly uzpůsobeny ZUR ÚK a platným 
ÚPD těchto obcí (ÚSES, doprava). 

 Zajištěna  koordinace s  územním plánem  Bílina  zejména v oblasti hranic mezi obcemi ( in line 
dráha OKR1, návaznosti komunikací, odkanalizování do Bíliny a ÚSES) 

 Zajištěna  koordinace s územním plánem Světec , zejména  ve věci návaznosti nových úseků silnic III. 
třídy.  

 Zajištěna  koordinace s Územním plánem Měrunice , zejména ve vazbách ÚSES 

 Zohledněna koordinace  napojení na sítě technického vybavení a propojení a všech prvků ÚSES: 
Provázání vedení VTL, dále VVN dle ZÚR ÚK 
Koordinovaná návaznost odvodu odpadních vod z Hrobčic do ČOV Bílina  
Všechny návaznosti ÚSES na sousední obce řešeny a koordinovány ve spolupráci s orgánem 
ŽP ORP Bílina. 

 Další dopravní návaznosti a dopady  
ÚP provázán s region. materiály pro cyklodopravu.  
ÚP navrhuje 3 dopravní napojení napříč rekultivovaným územím v k.ú. Hetov, Dřínek a 
Radovesice. Návrh vychází z plánů rekultivací i ÚP Světec. 

Záměry ÚP Hrobčice zásadně  nekolidují s dokumentacemi okolních sousedních obcí, jsou s nimi 
v koordinaci.  

 

 

 

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

 

3.1 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚP 

Územní plán Hrobčice takto plní cíle územního plánování dle §18  
 ad(1)   ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (rekultivace,  

ÚSES), dále zajišťuje potřeby současné generace s prevencí pro generace příští 
(protipovodňová opatření Syčivka) 

 ad(2)  ÚP zohledňuje účelné využití a prostorové uspořádání území se snahou o eliminaci  
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dalších střetů v oblasti zásahů do CHKO. Zohledňuje ty soukromé zájmy, které 
nebrání rozvoji společenského a hospodářského potenciálu území. 

 ad(3)  ÚP respektuje a konkretizuje ochranu veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních  
 právních předpisů (  protipovodňová opatření, proretenční opatření,  
 rekultivační sanace území, vztah k CHKO) 

 ad(4)  ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně  
urbanistického a architektonického dědictví ( viz vyhodnocení kap. 3.2.)  

 ad(5)   ÚP chrání krajinu, určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území,  
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, specifikuje 
vyloučení staveb dle §18 v území nezastavitelném a sice pouze v CHKO.  Vychází 
z míry využití zastavěného území - rozsah nově vymezených ploch odpovídá 
reálnému potenciálu rozvoje území. 

 ad(6)  ÚP plní viz kap. 6 - podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 

Územní plán Hrobčice takto plní úkoly územního plánování dle §19:  
 ad a)  ÚP vymezuje hodnoty (viz kap.3.2.) a max. plní jejich ochranu 
 ad b) ÚP vytváří koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na  

 hodnoty a podmínky území, na respektování limitů např. CHKO a jejího Plánu péče  
 ad c)  ÚP všechny změny konfrontuje se zájmy ochrany přírody, obce i základní  

 hospodárností ve vztahu k technickému vybavení. 
 ad d)  ÚP stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání ( 

 vyhodnocení krajinného rázu pro stavby v CHKO) a prostorové uspořádání území a 
na jeho změny, plní v tomto směru Zadání ÚP a většinu požadavků obce. 

 ad e)   ÚP všechny záměry sleduje optikou ochrany hodnot 
 ad f)    ÚP nemá důvod pro stanovování etapizace 
 ad g)   ÚP navrženými podmínkami uspořádání a využívání území snižuje riziko  

ekologických a přírodních katastrof (protipovodňová opatření na Syčivce, dolesnění) 
 ad h)   ÚP navrhuje rozvoj ploch pro podnikání 
 ad i)    ÚP přispívá k obnově většiny sídel v území, každé má alespoň drobný rozvoj 
 ad j)     ÚP nenavrhuje nehospodárné záměry, rozvoj je přiměřený. 
 ad k)   ÚP respektuje havarijní plán ÚK 
 ad l)    ÚP  zapracovává nutné rekultivační zásahy na rozsáhlé území Radovesecké výsypky 
 ad m)  ÚP dbá na ochranu území dle zvláštních předpisů ( viz vyhodnocení např.kap.13),  

 dolesnění mají také charakter opatření pro posilování retenčních schopností krajiny 
ad n)   ÚP zahlazuje deficity po těžbě, otevírání nových se nepředpokládá. 
ad o) Autoři uplatnili znalosti z oborů jak nejlépe, po 35 letech praxe, umějí. 

 
Územní plán Hrobčice ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
 

3.2 OCHRANA HODNOT 

Územní plán Hrobčice respektuje a chrání: 

Historické a kulturní hodnoty 

Do kulturních hodnot jsou zařazeny nemovité kulturní památky chráněné zákonem 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, a zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Národní kulturní 
památky se v řešeném území nevyskytují. 

Tab. 4 Nemovité kulturní památky 

Číslo rejstříku k.ú. umístění Památka 

42783/5-2608 Hrobčice  - kostel sv. Havla 

43230/5-2610 Hrobčice č.p. 11 venkovská usedlost 

43497/5-2611 Hrobčice č.p. 29 zámek 

42607/5-2616 Mirošovice - Kostel sv. Vavřince 

43030/5-4812 Mirošovice Před č.p. 21 Socha sv. Antonína Poustevníka 

42571/5-2617 Mirošovice náves Sloup se sousoším Nejsv. Trojice 
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43555/5-2618 Mirošovice Č.p. 1 zámek 

43724/5-2619 Mirošovice Č.p. 21 Venkovská usedlost 

42933/5-2612 Chouč - Kostel sv. Kateřiny 

42906/5-2613 Chouč Na křižovatce u vsi Boží muka 

43144/5-2614 Chouč Č.p. 7 Venkovská usedlost 

103892 Mrzlice -  Kostel sv. Jakuba Většího 

43709/5-2691 Mukov - Kostel sv. Prokopa 

43216/5-2759 Mukov - 
Výšinné opevněné sídliště – hradiště slovanské, 
archeologické stopy 

42536/5-2692 Mukov Č.p. 26 Venkovská usedlost 

 
zdroj: www.monumnet.npu.cz 

Jako další kulturní hodnoty jsou dále v území označeny ostatní kaple, křížky v krajině, sochy a pomníky – viz 
architektonické hodnoty. 

Architektonické hodnoty 

Jako architektonicky významné jsou označeny stavby, které pozitivně ovlivňují obraz sídel a nejsou uvedeny 
v seznamu kulturních památek. Viz výkres koordinační. 

Jako ostatní architektonicky hodnotné objekty jsou označeny další hodnotné stavby. 

Urbanistické hodnoty 

ÚP Hrobčic usiluje o posílení pozitivních změn v obci a  posílení image obce. 
ÚP Hrobčic podporuje symbiózu přírodních a civilizačních prvků,  jejich rovnovážný stav.  Podporuje 
druhovost a vyšší podíl zeleně v zastavěném území, podél vodotečí a obecně v krajinných 
prostorech.  

Krajina  

Řešené území leží ve vizuálně atraktivní krajině Českého středohoří. Za jednoznačnou hodnotu lze dále 
považovat zachování původního obrazu venkovské krajiny s vyváženou proporcí zemědělské půdy a lesů a 
se zachovanou vysokou mimolesní zelení podél vodotečí a cest. Jednotlivá sídla jsou převážně zachována ve 
své původní půdorysné i hmotové struktuře, což rovněž přispívá k pozitivnímu obrazu krajiny. Obecně 
území disponuje řadou míst (7 označených v koordinačním výkrese) zajímavých panoramatických pohledů a 
průhledů na přírodní dominanty.  

Sídla 

Nejcennější urbanistická založení (Chouč a Mirošovice) jsou v ÚP respektována jako sídla s připravovaným 
návrhem na vesnické památkové zóny (údaje z aktualizovaných dat ÚAP – ID 116400,  ORP Bílina 2014), 
mají kvalitu půdorysnou i prostorovou s mimořádnou kvalitou založení veřejných prostranství Sídla Mrzlice 
a Tvrdín jsou vymezeny jako urbanisticky cenná území, mají zpravidla zachovány hodnotné návesní prostory 
včetně jejich půdorysné i hmotové struktury – viz výkres koordinační. 

ÚP vymezuje rovněž 7 významných panoramatických výhledů neb skutečně jsou ozdobou při průchodu 
krajinou v CHKO. 

Významnou hodnotou jsou také kostely nebo zámek v dominantních pozicích. Atraktivní je také expozice 
sídel vůči okolní krajině. Fyzický stav objektů naopak často velmi špatný či demoliční, stav veřejných 
prostorů ošetřen elementárně, menší okrašlovací zásahy a program dětských hřišť.  

Přírodní  hodnoty 

Vyváženost, kontinuita a charakter krajinného prostředí  je nejcennější složkou hodnot obce. 

Za přírodní hodnoty lze považovat, vedle dynamického terénního reliéfu, všechna maloplošná území 
ochrany přírody, lesní porosty, nivní polohy vodotečí a také celek Českého středohoří, který je chráněn 
institutem CHKO.  Viz výkres koordinační. 
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3.3 POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 Územní plán Hrobčice: 
 Do nezastavěného území umísťuje pouze ty stavby a zařízení, které povoluje §18 zákona č. 

183/2006 Sb. odst. 5. a ještě jejich vymezení v podmínkách využití ploch omezuje – viz kap. 
6.1.C  Návrhu ÚP 

 Navrženými podmínkami uspořádání a využívání území snižuje riziko stavebních  zásahů do 
nezastavěného území , dále vzniku ekologických a přírodních katastrof. 

 

 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Územní plán splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.  

ÚP je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 
stavebního zákona (viz kap. 3.1.  Odůvodnění ÚP Hrobčice).  

ÚP splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v § 43 a § 53 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. 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 byl ÚP zpracován 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 územního plánu bylo postupováno v souladu se stavebním zákonem a 
jeho prováděcími předpisy. 

Návrh ÚP Hrobčice je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona i prováděcích  předpisů. 

 

 

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

 

Požadavky zvláštních právních předpisů uplatněné dotčenými orgány k návrhu zadání ÚP Hrobčice byly 
zapracovány do textu Zadání ÚP (viz textové části Odůvodnění kapitola „6. Vyhodnocení splnění požadavků 
zadání“), které bylo Zastupitelstvem obce Hrobčice schváleno usnesením č. 42/3/2014 ze 23.06.2014.. Další 
požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů byly dotčenými orgány uplatněny v rámci společného 
jednání o návrhu dle §50 stavebního zákona a v rámci řízení o návrhu dle §52 stavebního zákona a 
opakovaném řízení o návrhu dle §52 ve vazbě na §53 stavebního zákona, jejich výsledky jsou vyhodnoceny 
v následujících kapitolách 5.1, 5.2. a 5.3. 
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5. 1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněných 
dle §50 stavebního zákona 

Na základě schváleného zadání ÚP byl zpracován návrh územního plánu pro společné jednání.  V souladu s 
§ 50 odst. 2 stavebního zákona, ve znění tehdejších platných právních předpisů, pořizovatel oznámil 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Hrobčice místo a dobu konání společného 
jednání a termín pro podání stanovisek a připomínek (viz kapitola Postup pořízení územního plánu).  

V rámci společného jednání obdržel pořizovatel od 19 oslovených dotčených orgánů celkem 15 stanovisek, 
ze kterých 7 bylo souhlasných a 8 požadovalo respektování podmínek či úpravu textové a grafické části a 4 
dotčené orgány neuplatnili v zákonem stanovené lhůtě svá stanoviska..    
 

SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 

Souhlasná stanoviska nebo stanoviska bez připomínek obdržel pořizovatel od 7 oslovených dotčených 
orgánů: 
 

1. Městský úřad Bílina, odbor dopravy 

2. Krajská veterinární správa ÚK, 

3. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 

4. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,  

5. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Praha 

6. Obvodní báňský úřad kraje Ústeckého, Most 

7. Státní energetická inspekce 

 
Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl 
pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, viz příloha č. 2 – vyhocnocení s požadavky zvláštních právních 
předpisů. 
 
 
 

STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 
 
Stanoviska s podmínkami, požadavky případně nesouhlasná stanoviska uplatnilo 8 dotčených orgánů:   

1. Hasičský záchranný sbor ÚK, Teplice 

2. Krajský úřad ÚK, odbor životního prostředí  

3. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí 

4. MěÚ Bílina, stavební úřad – státní památková péče 

5. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha 

6. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad ÚK, pobočka Teplice 

7. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu st.spr. IV, Chomutov 

8. AOPK CHKO, České středohoří, Litoměřice 

 
Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl 
pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, viz příloha č. 2. – vyhodnocení s požadavky zvláštních právních 
předpisů. 
 

 
 
V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLA UPLATNĚNA STANOVISKA:  
 
V procesně stanovené lhůtě nebyla uplatněna stanoviska od 4 dotčených orgánů: 
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1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 

2. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

3. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

4. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum, Ústí n.L. 

 
I přes skutečnost, že uvedené dotčené orgány neuplatnily stanoviska k projednanému návrhu ÚP Hrobčice 
v rámci řízení o návrhu v souladu s §50 stavebního zákona, ÚP Hrobčice zájmy chráněné těmito dotčenými 
orgány respektuje. Odůvodnění zájmů chráněných těmito dotčenými orgány,  viz příloha č. 2.- vyhodnocení 
s požadavky zvláštních právních předpisů.  
 

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

 
Po dohodě stanovisek dotčených orgánů požádal pořizovatel (MěÚ Bílina, odbor stavební úřad a životní 
prostředí) ve smyslu § 50 odst. 7 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 územního 
plánu. Krajský úřad Ústeckého kraje,  odbor územního plánování a stavebního řádu,  po obdržení stanovisek 
a připomínek a po posouzení dle § 50 odst. 7 stavebního zákona vydal následující stanovisko:  
 
Stanovisko krajského úřadu dle §50 odst. 7) SZ 
č.j.:  28/UPSÚ2016, JID: 18484/2016/KUUK ze dne 21.01.2016 

Úplné znění nebo významná část podání: 
KÚ ÚK UPS posoudil předložený návrh ÚP z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona a 
sděluje následující: 

1. Širší územní vztahy: 

 Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy nemá KÚ ÚK UPS 

připomínky. KÚ ÚK UPS požaduje zkoordinovat a dohodnout připomínky uplatněné sousedními obcemi 

Měrunice a Bílina a výsledek zapracovat do návrhu řešení ÚP. 

2. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Aktualizací č.1 (dále jen aPÚR): 

 KÚ ÚK UPS konstatuje soulad návrhu ÚP s aPÚR. 

3. Soulad se Zásadami územního rozvoje ÚK (dále jen ZÚR ÚK): 

a. Návrh ÚP je v souladu s prioritami územního plánování ÚK. 

b. ÚP respektuje zařazení obce Hrobčice do specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko. 

c. ÚP Hrobčice vymezuje a zpřesňuje koridoru cyklostezky C25 hranice ČR/SRN – Brandov – Most – 

Litoměřice – hranice ÚK. Úkoly územního plánování a využívání území vymezené tímto koridorem 

jsou v odůvodnění návrhu ÚP vyhodnoceny v souladu s požadavky ZÚR ÚK.  

d. ZÚR ÚK zpřesňují na území obce koridor E10 pro vedení 400kV Výškov – Chotějovice – Babylon 

v aPÚR jako územní ochranu koridoru pro dvojnásobné vedení 400kV, TR Chotějovice – TR výškov. 

Koridor je sledován jako územní rezerva ER5. Návrh ÚP tuto ÚR respektuje v nezměněné šíři. KÚ ÚK 

UPS požaduje tuto neaktuální rezervu z příslušných výkresů vypustit a zakreslit vedení jako stav, 

tzn. jako limit využití území. 

e. ÚP respektuje ZÚR ÚK vymezené nadregionální (biokoridor K14 Milešovka (17) – K13 a regionální 

(RBC 1328 Bořeň, RBC 1797 Hradišťany, RBK 568 Zlatník – Bořeň a RBC 1797 Hradišťany) prvky 

ÚSES. 
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Návrh ÚP respektuje a v odůvodnění ÚP vyhodnocuje ZÚR ÚK stanovené asanační území 
nemístního významu ASA8  výsypka Radovesice a územně ekologický limit ÚEl7 jako 
nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani  výsypkovým 
hospodářstvím.   

f. ÚP respektuje  koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území pro 
územní plánování stanovené v kap. 5 ZÚR ÚK. 

g. Z hlediska charakteristických rysů krajiny je řešené území začleněno do krajinných celků KC CHKO 
České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a), KC CHKO České středohoří – Lounské 
středohoří (5b), KC České středohoří – Milešovské středohoří (6a), KC České středohoří (6b) a KC 
Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14). V předloženém návrhu ÚP je 
zapracováno vyhodnocení požadavků na respektování příslušných dílčích kroků pro naplňování 
cílových charakteristik krajiny, které se týkají řešeného území. U krajinných celků 6a a 6b 
požadujeme vypustit z nadpisů označení CHKO, neboť tato území již nejsou součástí Chráněné 
krajinné oblasti České středohoří. 

h. V ostatních částech je návrh ÚP Hrobčice v souladu s nadřazenou ÚPD. 

4. Zajištění koordinace širších územních vztahů a provedení úprav ÚP bude posouzeno KÚ ÚK UPS při 
řízení o ÚP dle §52 odst. 3 stavebního zákona 

Odůvodnění pořizovatelem: 
Ad 1. Širší územní vztahy: 
Připomínkám uplatněným městem Bílina bylo vyhověno a v návrhu ÚP pro veřejné projednání byl doplněn 
v souladu s požadavky vznesenými touto sousední obcí.  
Připomínce obce Měrunice bylo vyhověno částečně. Na základě připomínky byl rozsah plochy zredukován 
navrhované kořenové ČOV a v textové části dokumentace byl specifikován důraz na minimalizaci odtoku 
dešťových vod do veřejné kanalizace, návrh odvodňovacích zařízení musí být přizpůsoben možnostem 
území a požadovanému trendu minimalizace dešťových kanalizací. 

Ad 2. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Aktualizací č.1 (dále jen aPÚR): 
Je zajištěn soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Aktualizací č. 1. 

Ad 3. Soulad se Zásadami územního rozvoje ÚK (dále jen ZÚR ÚK): 
Ad a.   Návrh ÚP je v souladu s prioritami územního plánování ÚK. 
Ad b. ÚP respektuje zařazení obce Hrobčice do specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko. 
Ad c. ÚP respektuje a zpřesňuje koridor cyklostezky C25. 
Ad d.  Neaktuální rezerva ER5 byla z příslušných výkresů návrhu ÚP Hrobčice vypuštěna a  dvojnásobné 

vedení 400 kV bylo vymezeno, jako stav tzn. jako limit využití území. 
Ad e.  ÚP respektuje vymezené  nadregionální i regionální prvky ÚSES.  
Ad f.  ÚP respektuje  koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území pro 

územní plánování stanovené v kap. 5 ZÚR ÚK. 
Ad g. ÚP respektuje ZÚR ÚK vymezené krajinné celky. V předloženém návrhu ÚP je zapracováno 

vyhodnocení požadavků na respektování příslušných dílčích kroků pro naplňování cílových charakteristik 
krajiny, které se týkají řešeného území. U krajinných celků 6a a 6b bylo z nadpisů vypuštěno označení CHKO, 
neboť tato území již nejsou  součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří. 

Ad h. Bereme na vědomí. 
Ad 4.  Závěrečné ustanovení o kontrole bereme na vědomí. 

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

 
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 společného jednání nebyly řešeny 
žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 
Sb., správní řád. 
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5. 2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §52 SZ 

(řízení o územním plánu) uplatněných k veřejnému projednání  

 
Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání byl projektantem ÚP Hrobčice upraven návrh pro 
veřejné projednání. O upraveném a posouzeném návrhu 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 obci Hrobčice (viz kapitola Postup pořízení územního plánu Hrobčice). 
 
V rámci řízení o územním plánu obdržel pořizovatel od 19 oslovených dotčených orgánů a krajského úřadu 
celkem 16 stanovisek, ze kterých 12 bylo souhlasných, 4 požadovaly respektování podmínek či úpravu 
textové a grafické části a  3 oslovené dotčených orgánů stanovisko neuplatnily.   
 
 
SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 

Souhlasná stanoviska nebo stanoviska bez připomínek obdržel pořizovatel od 12 oslovených dotčených 
orgánů a krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování: 
 

1. Hasičský záchranný sbor ÚK, Teplice 

2. Krajská hygienická stanice ÚK, Ústí nad Labem 

3. Krajská veterinární správa ÚK, Ústí nad Labem 

4. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 

5. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

6. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

7. Ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřídel, Praha 

8. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, odd. životního prostředí 

9. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, odb. dopravy 

10. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, státní památková péče 

11. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

12. Obvodní báňský úřad, území kraje Ústeckého, Most 

 
Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl 
pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, viz příloha č. 2. – vyhodnocení s požadavky zvláštních právních 
předpisů. 

 
 
 

STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 
 
Stanoviska s podmínkami, požadavky případně nesouhlasná stanoviska uplatnilo 4 dotčených orgán:   

13. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 

14. Státní pozemkový úřad Ústeckého kraje, Teplice 

15. Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO České středohoří 

16. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odb. ochrany územních zájmů 

 
Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl 
pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, viz příloha č. 2. – vyhodnocení s požadavky zvláštních právních 
předpisů.  

 
 
V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLA UPLATNĚNA STANOVISKA:  
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V procesně stanovené lhůtě nebyla uplatněna stanoviska od 3 dotčených orgánů: 
 

17. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

18. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum, Ústí n.L. 

19. Ministerstvo životního prostředí ČR, odb. výkonu státní správy, Chomutov 

 
I přes skutečnost, že uvedené dotčené orgány neuplatnily stanoviska k projednanému návrhu ÚP Hrobčice 
v rámci řízení o návrhu v souladu s §52 stavebního zákona, ÚP Hrobčice zájmy chráněné těmito dotčenými 
orgány respektuje. Odůvodnění zájmů chráněných těmito dotčenými orgány, viz příloha č. 2. – vyhodnocení 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 
 

------------ 
 
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. 

 
 
5. 3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle  §52 ve 

vazbě na §53 stavebního zákona (řízení o územním plánu), která byla 

uplatněna k opakovanému veřejnému projednání 
 
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byl projektantem ÚP Hrobčice upraven návrh pro 
opakované veřejné projednání. O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu bylo zahájeno řízení 
podle § 52 stavebního zákona ve vazbě na § 53 odst. (2) 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 obci Hrobčice (viz kapitola Postup 
pořízení územního plánu Hrobčice). 
 
V rámci řízení o územním plánu obdržel pořizovatel od 19 oslovených dotčených orgánů a krajského úřadu 
celkem 12 stanovisek, ze kterých 8 bylo souhlasných, 4 požadovaly respektování podmínek či úpravu 
textové a grafické části a  7 oslovené dotčených orgánů stanovisko neuplatnily.   
 
 
SOUHLASNÁ STANOVISKA A STANOVISKA BEZ PŘIPOMÍNEK: 

Souhlasná stanoviska nebo stanoviska bez připomínek obdržel pořizovatel od 9 oslovených dotčených 
orgánů a krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování: 
 

1. Hasičský záchranný sbor ÚK, Teplice 

2. Krajská hygienická stanice ÚK, Ústí nad Labem 

3. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, odb. dopravy 

4. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, státní památková péče 

5. Krajská veterinární správa ÚK, Ústí nad Labem 

6. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 

7. Obvodní báňský úřad, území kraje Ústeckého, Most 

8. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum, Ústí n.L. 
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Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl 
pořizovatel spolu s určeným zastupitelem viz příloha č. 2. – vyhodnocení s požadavky zvláštních právních 
předpisů.  
 
 

STANOVISKA S PODMÍNKAMI, POŽADAVKY, NESOUHLASNÁ STANOVISKA: 
 

Stanoviska s podmínkami, požadavky případně nesouhlasná stanoviska uplatnilo 4 dotčených orgán:   

9. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 

10. Ministerstvo životního prostředí ČR, odb. výkonu státní správy, Chomutov 

11. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odb. ochrany územních zájmů, Praha 

12. Státní pozemkový úřad Ústeckého kraje, Teplice 

 
Úplné znění nebo významná část podání jednotlivých stanovisek spolu s odůvodněním, které provedl 
pořizovatel spolu s určeným zastupitelem viz příloha č.2.- vyhodnocení s požadavky zvláštních právních 
předpisů.  

 
 
V PROCESNĚ STANOVENÉ LHŮTĚ NEBYLA UPLATNĚNA STANOVISKA:  
 
V procesně stanovené lhůtě nebyla uplatněna stanoviska od 7 dotčených orgánů: 
 

13. Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO České středohoří 

14. Městský úřad Bílina, OSÚŽP, odd. životního prostředí 

15. Ministerstvo zdravotnictví ČR – Český inspektorát lázní a zřídel, Praha 

16. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

17. Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha 

19. Ministerstvo vnitra ČR, Praha 

 
I přes skutečnost, že uvedené dotčené orgány neuplatnily stanoviska k projednanému návrhu ÚP Hrobčice 
v rámci řízení o návrhu v souladu s §52 ve vazbě na §53 stavebního zákona, ÚP Hrobčice zájmy chráněné 
těmito dotčenými orgány respektuje. Odůvodnění zájmů chráněných těmito dotčenými orgány viz příloha 
č.2. – vyhodnocení s požadavky zvláštních právních předpisů.  
 

------------ 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že stanovisko nadřízeného orgánu dle § 50 odst. (7) stavebního zákona bylo 
vydáno v roce 2017, požádal pořizovatel nadřízený orgán o vydání nového stanoviska v souladu s § 50 odst. 
(7) stavebního zákona, kterým posoudí soulad a koordinaci se širšími vztahy, soulad s politikou územního 
rozvoje a soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 
Krajský úřad Ústeckého kraje,  odbor územního plánování a stavebního řádu,  po obdržení stanovisek a 
připomínek a po posouzení dle § 50 odst. 7 stavebního zákona vydal následující stanovisko: 
 
Stanovisko krajského úřadu dle §50 odst. 7)SZ 
č.j.:  KUUK/155680/2021/3 ze dne 13.12.2021 
 
Úplné znění nebo významná část podání: 

Vzhledem k tomu, že od vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona dne 4. 2. 2016, došlo k několika aktualizacím Politiky územního rozvoje ČR i Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kraje, na které musel od té doby i zásadním způsobem reagovat návrh řešení 
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ÚP Hrobčice, přistoupil pořizovatel v rámci řízení o ÚP (opakované veřejné projednání proběhlo 18. 8. 2021) 
k podání nové žádosti o stanovisko nadřízeného orgánu ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona. KÚ ÚK 
UPS se proto nevyjadřuje pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny (§ 52 odst. 3 SZ), 
ale k celému návrhu ÚP.  

KÚ ÚK UPS posoudil návrh ÚP z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 SZ a sděluje následující: 

1) KÚ ÚK UPS posoudil návrh ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 

územní vztahy. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila k veřejnému projednání návrhu ÚP písemné 

připomínky. Odůvodnění návrhu ÚP obsahuje (v kap. 2.3. části odůvodnění) vyhodnocení ÚP 

Hrobčice ve vztahu k okolním obcím. V upraveném návrhu ÚP je zajištěna návaznost 

nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) i lokálních prvků 

ÚSES sousedními obcemi (Bílina, Měrunice, Světec, a Lukov). Ke koordinaci využívání území s 

ohledem na širší územní vztahy i z hlediska vazeb na sousední obce byla zajištěna návaznost záměrů 

OKR1 (in line dráha), návaznost navrhovaných místních komunikací III. tř., včetně dopravního 

napojení napříč rekultivovaným územím (k. ú. Hetov, Dřínek a Radovesice) s obcí Světec, 

koordinovaná návaznost odpadních vod z obce Hrobčice na ČOV Bílina, a provázání vedení VVN 

400kV dle aktuálního znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – bez připomínek. 

2) Z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 

a 5 (dále jen „aPÚR“), závazné od 1. 9. 2021 konstatujeme, že řešené území obce Hrobčice je 

zahrnuto do specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko. Požadavky na vyhodnocení úkolů 

pro územní plánování uvedené v článku 74 aPÚR a republikových priorit územního plánování pro 

zajištění udržitelného rozvoje území vyplývající z kap. 2.2 aPÚR jsou v odůvodnění návrhu 

vyhodnoceny v kap. 2.1 a řešením upraveného návrhu ÚP Hrobčice respektovány.  

Upravený ÚP Hrobčice reaguje na úkoly pro územní plánování obsažené v čl. 73 aPÚR, který na 
rekultivovaných plochách a dále na Syčivce počítá s novými vodními plochami, na rekultivovaných 
plochách s novým konceptem krajinného vegetačního prostoru, v souladu s Plánem rekultivací.  

aPÚR v čl. 148 vymezuje koridor pro vedení 400kV E10 Výškov – Chotějovice, včetně souvisejících 
ploch pro rozšíření elektrických stanic, který je v posuzované dokumentaci vymezen a zpřesněn (viz. 
Zásady územního rozvoje ÚK).  

Návrh ÚP je v souladu s aPÚR.  

3) Z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje ÚK, ve 

znění Aktualizace č.1, 2 a 3 (dále jen „aZÚR“), které nabyly účinnosti 6. 8. 2020, spadá správní 

území obce Hrobčice do zpřesněné specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko. Úkoly pro 

plánování a usměrňování územního rozvoje území stanovené pro tuto oblast, stejně jako priority 

územního plánování uvedené v kap. 1 aZÚR jsou v odůvodnění návrhu ÚP vyhodnoceny a řešením 

ÚP respektovány – bez připomínek.  

aZÚR vymezují a zpřesňují na správním území obce Hrobčice koridor republikového a nadmístního významu 
E10 – Koridor pro vyvedení 400kV Výškov – Chotějovice, aZÚR upřesňuje tento koridor pro dvojité vedení 
pod označením E 10a (1.A), uvedený koridor je zapracován do ÚP Hrobčice jako VPS pod označením WT6, o 
šířce koridoru 75m, stejně jako je vymezen aZÚR na sousedních územích obcí Světec a Hostomice – bez 
připomínek.  

Na správním území obce Hrobčice je vymezen aZÚR nadregionální biokoridor K14 Milešovka (17) – K13, 
funkční, a regionální biocentra RBC 1328 Bořeň, funkční, RBC 1797 Hradišťany, funkční, a regionální 
biokoridor RBK 586 Zlatník – Bořeň, funkční. Výše uvedené nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou v 
návrhu ÚP vymezeny a zpřesněny. Úkoly pro územní plánování a využívání ploch ÚSES stanovené aZÚR v 
kap. 4.7 jsou návrhem řešení ÚP respektovány a způsob řešení popsán v příslušné textové části odůvodnění 
návrhu ÚP.  
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ZÚR ÚK stanovují na řešeném území asanační území nadmístního významu ASA8 výsypka Radovesice a 
územně ekologické limity těžby hnědého uhlí ÚEL7 jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území 
narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím. Obě plochy jsou návrhem ÚP respektovány a v 
odůvodnění ÚP vyhodnoceny – bez připomínek.  

aZÚR obsahuje požadavek na respektování územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje (z kap.5 aZÚR). V odůvodnění návrhu ÚP jsou vyhodnoceny a 
respektovány upřesněné podmínky ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizační hodnot řešeného 
území – bez připomínek.  

aZÚR začleňují území obce Hrobčice, v souvislosti cílovými kvalitami krajiny mezi tyto krajinné celky: KC 
CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a), KC CHKO České středohoří – Lounské 
středohoří (5b), KC České středohoří – Milešovské středohoří (6a), KC České středohoří (6b) a KC 
Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14). V předloženém návrhu ÚP je zapracováno 
vyhodnocení požadavků na respektování příslušných dílčích kroků pro naplňování cílových kvalit krajiny 
týkající se řešeného území uvedených z kap. 6 aZÚR. Na správním území obce Hrobčice jsou respektovány 
dílčí kroky k naplňování cílových kvalit krajiny a v odůvodnění ÚP je způsob jejich respektování vyhodnocen – 
bez připomínek.  

Návrh ÚP je v souladu s aZÚR. 

KÚ ÚK UPS neuplatňuje, dle § 50 odst. 7 ve vazbě na § 52 odst. 3 stavebního zákona, žádné připomínky. 

 
ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELEM: 
Ad 1. Posouzení souladu z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy: 
ZÁVĚR: Nadřízený orgán územního plánování posoudil soulad ÚP z hlediska koordinace a širších vztahů se 

závěrem, že neuplatňuje připomínky. 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

Ad 2. Posouzení z hlediska požadavků vyplývajících z PÚR ČR: 
ZÁVĚR: Návrh ÚP je v souladu s aPÚR. 
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

Ad 3. Posouzení souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací ZÚR ÚK: 
ZÁVĚR: Návrh ÚP je v souladu s aPÚR.  
Bez připomínek. Bereme na vědomí. 

KÚ ÚK UPS neuplatňuje, dle § 50 odst. 7 ve vazbě na § 52 odst. 3 stavebního zákona, žádné připomínky. 
------------- 

 
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. 
 

------------------- 
 
Územní plán Hrobčice je v  souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů.  V průběhu pořizování   ÚP  Hrobčice nebyly řešeny žádné 
rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona či § 136 odst. 6 zákona c. 500/2004 Sb., 
správní řád. 
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6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

 

6.1 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 

Citace ze Zadání ÚP: 

(1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch.  

  Vyhodnocení: 

V zadání ÚP je uvedeno celkem 19 bodů (odrážek textu): 
Všechny uvedené požadavky (19 bodů) Návrh ÚP řeší a splňuje, řada z nich (ad 1,2,6,7,8,9,11,16) má 
velmi obecný nebo metodický charakter vyplývající z platného zák. Č.183/2006Sb., vyhlášek 500 a 
501 a metodických pokynů, proto nepovažujeme za potřebné je jednotlivě komentovat.  Rovněž 
jsou uvedeny v celkové koncepci rozvoje obce (kap. 2. Návrhu ÚP). 
 

 1. Urbanistickou koncepcí navázat na pozitivní hodnoty platného územního plánu s důrazem na 
zachování původního obrazu venkovské krajiny s vyváženou proporcí zemědělské půdy a lesů. 
Odůvodnění viz kap. 3 a 13.2.2 

 2. Urbanistickou koncepci vázat na stabilizovaný systém komunikací v území. Odůvodnění viz kap. 
13.4.1 

 3. Aktualizovat stav zastavěného území a posoudit potřebný rozsah zastavitelných ploch a koridorů. 
Podle potřeby provést a řádně odůvodnit změnu rozsahu a náplně využití zastavitelných ploch. 
Odůvodnění viz kap. 13.1. 

 4. Územní plán prověří na základě vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch rozsah nerealizovaných zastavitelných ploch z hlediska 
současných potřeb a limitů využití území. Na základě tohoto prověření ÚP tyto plochy převezme, 
v případě potřeby upraví či v odůvodněných případech do nového ÚP nezahrne. Odůvodnění viz 
kap. 14 

 5. Územní plán posoudí a na základě vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch navrhne nové zastavitelné plochy, popřípadě 
plochy přestavby. Návrh vymezení zastavitelných ploch bude, v souladu s § 18 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění, odůvodněn s ohledem na demografický vývoj počtu obyvatel, na 
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Odůvodnění viz kap. 14 
6 Za prioritní pokládat návrh na využívání vnitřních rezerv a proluk, přestavbových území, návrh na 
revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu brownfield. Odůvodnění 
viz kap. 14, dále kap. 13.2.1. 

 7. Na základě výsledků průzkumu území bude stanoveno vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, které bude odpovídat skutečnému stavu a rozvojovým záměrům obce. Vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití nemůže odpovídat, ale jen vycházet ze stavu v území vzhledem 
k nepovoleným stavbám a s ohledem na katastrální vymezení. 
8. Budou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tj. hlavní využití, 
přípustné využití, nepřípustné využití a podmíněně přípustné využití. Tyto plochy lze s ohledem na 
specifické podmínky a charakter území členit podrobněji v souladu s ustanovením §3 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., v platném znění. V případě ploch, u kterých to bude účelné, budou stanoveny 
podmínky prostorového uspořádání (výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby či 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu. Odůvodnění viz kap. 13.6 

 9. Podmínky využití a podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem 
využití budou stanoveny tak, aby byl zajištěn soulad budoucí zástavby s hmotovým uspořádáním a 
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měřítkem okolní zástavby. Bude podpořeno zachování funkce krajinné dominanty pro stavby 
kostelů. Odůvodnění viz kap. 13.6, u ploch SV max. 3+P nekonkuruje kostelům. 

 10. Pro nezastavěné území budou stanoveny regulativy využití ploch ve vazbě na ochranu ZPF i 
omezení ohrožení obce. Připouští se vyloučení některých druhů staveb obsažených v § 18 odst. (5) 
stavebního zákona. Odůvodnění viz kap. 13.6 a návrh kap. 6. 

 11. Nově navrhované zastavitelné plochy budou pokud možno navazovat na zastavěné území a 
budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor krajiny. Odůvodnění viz 
kap. 14 

 12. Zastavitelné plochy vymezí především v lokalitách, které jsou napojeny na veřejné přístupné 
komunikace včetně respektování odstupu staveb od okraje lesních porostů. Odůvodnění viz kap. 
13.6 a návrh kap.6.1.C. 

 13. Minimalizovat návrhy zastavitelných ploch v plochách vysoce chráněných zemědělských půd (v I. 
a II. třídě ochrany). Odůvodnění viz kap. 8.1.3. 

 14. V případě vymezení zastavitelných ploch většího rozsahu bude navržena etapizace výstavby. 
Nebylo potřebné etapizaci navrhovat, nejedná se o velké rozvojové lokality ani neúměrný rozsah 
rozvoje.  

 15. Územní plán nevymezí nové plochy výroby a skladování pokud tak nevyplyne z průběhu 
projednání a návrhu územního plánu. Důraz bude kladen na využití a revitalizaci bývalých 
zemědělských areálů. Požadavek je v rozporu s bodem1 , viz koncepce rozvoje. Nepovažuje se za 
vhodné nepodporovat podnikání, návrh vychází a doplňuje koncepci z dosavadního ÚP. 

 16. Nemovité kulturní památky budou podle povahy svého využití součástí ploch s rozdílným 
způsobem využití. Výčet nemovitých kulturních památek a způsob jejich ochrany bude součástí 
odůvodnění územního plánu, stejně jako informace o existenci archeologických nalezišť 
nacházejících se v řešeném území, o jejich ochraně související s případným záměrem na zásah do 
tohoto kulturního dědictví a vyplývající z památkového zákona. Odůvodnění viz kap. 3.2. 

 17. Nově navržená zástavba nesmí negativně ovlivnit památkově chráněné objekty, jejich 
bezprostřední okolí, pohledy na ně a jejich ukotvení v urbánní struktuře sídel. V návrhu nových 
ploch se takto nečiní, detail lépe řeší regulační plán nebo vyhlášení OP památek. 

 18. Vyznačí a bude respektovat historicky, urbanisticky nebo architektonicky hodnotné stavby, 
veřejná prostranství, urbanistické struktury a památky místního významu, které dokumentují 
historický vývoj obce. Odůvodnění viz kap. 3.2. Ochrana hodnot a koordinační výkres. 

 19. Nové zastavitelné plochy vymezí v souladu s Plánem péče CHKO České středohoří. V otázce 
souladu s plánem péče CHKO České středohoří nelze přesně (vzhledem k nezřetelnosti některých 
požadavků plánu péče) CHKO určit soulad, bylo proto předmětem jednání, následné výsledky či 
požadavky dotčeného orgánu byly následně zapracovány v úpravách po společném jednání. 
 

 
a) Požadavky z PUR 2008 – splnění požadavků vyplývajících z PÚR 2008 viz kapitola 2.1 Odůvodnění 

b) Požadavky ze ZÚR Ústeckého kraje – splnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz kapitola 2.2  
     Odůvodnění.  
 Z pohledu dalších širších územních vztahů – splnění a vyhodnocení viz. kap.2.3.Odůvodnění 
 

c) Požadavky vyplývající z ÚAP a doplňkových průzkumů a rozborů  

Územní plán navrhne řešení závad, problémů a střetů vyplývajících  z ÚAP ORP Bílina: 

1. Závady urbanistické a hygienické: 

 Nekompaktní struktura zástavby – chybějící koncepce pro vytvoření centrálního veřejného prostoru 
v Hrobčicích (kód U54). ÚP centrální prostor v Hrobčicích vymezuje v rozšířené podobě, druhý navrhovaný ve 
východní části obce (v těžišti u občanské vybavenosti – MŠ) byl vypuštěn po společném jednání. 

 Nevyužívaná či nevhodně využívaná území (brownfields): 
CHOUČ - objekt kostela, bývalá zemědělská usedlost bývalá škola ÚP všechny uvedené části zapojuje 
do využití OV, BV. Uvedený návrh projednán s obcí. Bývalé zemědělské objekty-brownfieldy v prvním 
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případě ponechána funkce zem.  výroby (samostatně stojící objekt na kraji zástavby), v druhém 
případě zachována funkce pro kostel-občanská vybavenost. 

MUKOV - soubor bývalých zemědělských objektů v centru části obce Mukov). ÚP uvedenou část 
zapojuje do využití BV. Uvedený návrh projednán s obcí. Bývalý zemědělský areál – navrženo smíšené 
obytné využití (SV) umožňující širší skladbu využití, zbořeniště u rybníka již není do plánu zahrnut 
jako objekt a stává se součástí veřejného prostranství umožňující kvalitnější využití prostoru návsi. 
Vybydlený dům pod kostelem ponechán ve využití pro bydlení. 

ČERVENÝ ÚJEZD - bývalé venkovské stavení v centru části obce Červený Újezd). ÚP uvedenou část 
zapojuje do využití BV. Uvedený návrh projednán s obcí. Bývalý areál azylového střediska Červený 
Újezd zasahuje většinou plochy mimo řešené území, v řešeném území se nachází jedený objekt, který 
je územním plánem navržen jako plocha veřejné občanské vybavenosti (OV).  

MRZLICE - bývalý výrobní areál v severní části Mrzlic ,bývalá škola v centru části obce Mrzlice, ÚP 
všechny uvedené části zapojuje do využití BV. Uvedený návrh projednán s obcí.  Nevyužívané objekty 
k bydlení. Ponechány k bydlení, není důvod (ani není znám jiný záměr) toto využití měnit. 

RAZICE -  bývalý objekt bydlení. ÚP uvedenou část zapojuje do využití BV, část jako zastavitelnou 
plochu. Uvedený návrh projednán s obcí. 

MIROŠOVICE - bývalý zemědělský areál (kravín) v Mirošovicích, chátrající areál bývalého zámku 
Mirošovice. ÚP uvedenou část zapojuje do využití SV. Uvedený návrh projednán s obcí. 

HROBČICE - bývalý areál zámku ve východní části Hrobčic, výrobní areál v jižní části Hrobčic. Areál 
zámku zapojuje do využití SV, a část jako zastavitelnou plochu pro veřejnou občanskou vybavenost 
(OV). Uvedený návrh projednán s obcí. Výrobní areál je zčásti funkční, je ponechán ve funkci výroby 
(VD) a je navrženo na základě požadavků jeho rozšíření severním i jižním směrem. 

TVRDÍN - zemědělský areál v severní části Tvrdína, bývalý statek ve východní části. Tvrdína ÚP 
uvedenou část zapojuje do využití SV. Uvedený návrh projednán s obcí. Nevyužívaný objekt k bydlení 
byl zařazen do ploch bydlení. 

 Hluková a emisní zátěž  
o hluková a pachová zátěž z výrobních provozů (Hrobčice, Razice). ÚP řeší jen návrh izolační zeleně 

ZI, hlukové a pachové zmírnění musí být ošetřeno hygienickými podmínkami. 
o černé skládky (Razic, Hrobčice). ÚP způsob likvidace skládek neřeší. 
o absence kanalizace v Mirošovicích, Chouči, Mrzlicích, Mukově, Červeném Újezdě, Razicích, 

Kučlíně a Tvrdíně. ÚP odvádění a likvidaci řeší komplexně a pro všechny místní části. 
 

2. Problémy k řešení vyplývající z rizikových přírodních jevů: 

 Ohrožení území povodněmi: 
Aktivní zóna záplavového území Syčivky zasahuje do zastavěného území Kučlína. 
Stanovena aktivní zóna záplavového území na toku Syčivky, ohrožení lokální povodní (Kučlín, 
Hrobčice). ÚP respektuje schválené pozemkové úpravy v k.ú. Červený újezd, u Mukova, Hrobčice, 
Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, a v části k.ú. Hetov. 
Ve vymezeném záplavovém území - zóně Q100 (Syčivka, k.ú. Kučlín) - jsou přítomny stávající objekty, 
navrhované zastavitelné plochy do záplavového území nezasahují. 
 

 Ohrožení území vodní a větrnou erozí. 

ÚP umožňuje budovat i další protierozní ochranu dle potřeby a v souladu se stanovenými 
podmínkami využití ploch v nezastavěném území. Souvislost s protierozní ochranou mají nepřímo 
další opatření – viz kap. 13.5.5. Odůvodnění 

 

 Zvýšené radonové riziko – výskyt středního radonového indexu v zastavěných územích. Ochrana 
proti radonu bude řešena v požadavcích na konstrukce objektů při stavebním řízení. 

 Sesuvná území - část obytné a rekreační zástavby Kučlína v sesuvném území (Kučlín). Zastavitelné 

plochy na sesuvech v Kučlíně byly v původní koncepci, ty jsou za specifikovaných podmínek do Návrhu ÚP 
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převzaty, nové zastavitelné plochy nad rámec původní koncepce navrhovány nejsou. ÚP uvedené jevy 

respektuje, Nové zastavitelné plochy VD, BV a RI v Kučlíně  jsou na okrajích sesuvných územích, jakákoli 
stavební činnost je podmíněna souladem se zněním příslušného zákona – viz kap. 6.1.C Návrhu  

 

3. Střety záměrů a limitů a vzájemné střety záměrů: 

 Rozvoj bydlení a rekreace v plochách ochrany přírody a krajiny. ÚP navrhuje plochy pro rekreaci jen 
pro mimořádné doplnění proluk ve stávající rekreační zástavbě v Mukově, jedná se o jednotky chat. 
Ostatní rozvoj je navržen v mantinelech projednání s CHKO, respektování ÚSES, je přiměřený.  

 Zástavba v  sesuvném území. (Kučlín) ÚP. Nové zastavitelné plochy VD, BV a RI v Kučlíně  jsou na 
okrajích sesuvných územích, byly totiž již v původní koncepci, jakákoli stavební činnost je 
podmíněna souladem se zněním příslušného zákona – viz kap. 6.1.C Návrhu ÚP. 

 Stávající plochy výroby, bydlení a rekreace zasahují do ploch lesa. (Hrobčice, Mirošovice, Kučlín) 

V řešeném území dochází k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa pouze v případě 
krátkého (cca 50m) úseku hipostezky v k.ú. Mukov, a to o odhadovaném rozsahu 0,15 ha.  

 Zástavba na ZPF I. a II. třídy ochrany. (Hrobčice, Razice, Chouč, Kučlín). Zastavitelné ploch na I. 
bonitě ZPF se výjimečně vyskytují, jedná se většinou o plochy převzaté z původní koncepce. 
Odůvodnění ploch vymezení na I. a II. bonitě - viz kap. 8.1.3 C. 

 Zástavba v aktivní zóně záplavového území. (Kučlín) V ÚP částečně eliminováno navrhovanými 
retenčními vodními plochami nad Kučlínem. 

Zástavba v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu (Mirošovice). ÚP v pásmech žádné rozvoje 
nenavrhuje vyjma regulační stanice Mirošovice. 

 

d) Další požadavky obce a občanů –  

V zadání ÚP je uvedeno celkem 10 bodů (odrážek textu):  Všechny požadavky byly řádně v 
Návrhu ÚP vyhodnoceny a bezproblémové zařazeny do Návrhu zastavitelných ploch, 
výjimečně i část problémových (ind. rekreace Mukov) po absolvovaném procesu projednání 
s CHKO. 

 1. Prověřit možnosti nápravy nekompaktní struktury zástavby a chybějící koncepce pro vytvoření 
centrálního veřejného prostoru v Kučlíně, Červeném Újezdě a Razicích. Zapracovány vybrané plochy 
viz též 13.2.1., vymezení PV v místních částech provedeno viz hlavní výkres. 

 2. Prověřit možnost rozšíření zastavitelných ploch pro individuální bydlení v Hrobčicích, 
Mirošovicích, Kučlíně, Mrzlicích, Mukově, Červeném Újezdě, Razicích a Chouči. Zastavitelné plochy 
ve všech místních částech- viz. kap. 14 Odůvodnění 

 3. Prověřit možnosti využití bývalého sídla Hetov. Pouze v rezervě naznačena rekreační lokalita 
mimo CHKO pro vazbu na rekultivované plochy. 

 4. Prověřit možnost vymezení zastavitelných ploch pro individuální bydlení v k.ú.  Radovesice u 
Bíliny. Požadavek neslučitelný s požadavkem návazností na zastavěné území. Otvírat další nové 
lokality v krajině nevhodné. 

 5. Prověřit a navrhnout další možnosti využití Radovesické výsypky v souladu s Plánem sanací a 
rekultivací. Vymezena byla např. plocha střelnice se zázemím.  

 6. Prověřit možnosti vymezení a rozšíření nových ploch pro rekreaci v lokalitách mimo CHKO České 
středohoří.  Ano mimo CHKO v oblasti lokality v Kučlíně. 

 7. Stabilizuje plochy rekreace v oblasti CHKO. Ano, zvláště Mukov a po projednání s CHKO. 
 8. Respektovat nezastavitelnost okolí vodních toků pro zajištění jejich funkce významného 

krajinného prvku a migračního prostoru. Zastavitelnost okolo vodních toků nově nevymezována. 
 9. V případě změny hranic obce v souladu s §26 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bude v souladu 

s touto změnou upraven rozsah řešeného území Územního plánu Hrobčice.  Byla provedena a 
zapracována úprava katastrálních hranic obce k.ú Bílina, k.ú Radovesice, k.ú Dřínek a k.ú. Hetov – 
viz všechny výkresy grafické části. 

 10. Prověřit a navrhnout možnosti rozvoje ploch pro podporu cestovního ruchu a každodenní 
rekreaci obyvatel obce. Celá řada návrhů, cyklisti, hipostezky, smíšené využití, sportovní plochy a 
veřejná zeleň. 
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(2)Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 
a možnosti jejích změn  

 a)Dopravní infrastruktura 

 1. Požadavky z PUR 2008 – splnění požadavků vyplývajících z PÚR 2008 viz kapitola 2.1 Odůvodnění 
2. Požadavky ze ZÚR Ústeckého kraje – splnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz kapitola 2.2  
  Odůvodnění.  

 3. Požadavky vyplývající z ÚAP a doplňkových průzkumů a rozborů  

Územní plán navrhne řešení závad vyplývající  z územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP):  

Dopravní závady: 

 Omezená dopravní prostupnost území: 
o nevyhovující šířkové parametry komunikace, omezení možnosti využití areálu Červený Újezd pro 

výrobu či služby s vysokými nároky na dopravní obsluhu (Mukov, Červený Újezd u Mukova). 
ÚP nevylučuje místní rozšíření vozovek některých úseků komunikací v rámci jejich pozemkových 
vymezení nebo realizaci výhyben za týchž podmínek. Problém nebyl prezentován jako nezbytný 
k řešení pozemkových rozšíření komunikací. 

o poškození území a ztráta původních dopravních vazeb v důsledku těžebních aktivit na Radovesické 
výsypce (Dřínek, Hetov, Radovesice u Bíliny). ÚP postupuje dle plánů rekultivací včetně 
dopravního skeletu. 

o nedostatečná síť cyklistických a turistických tras. ÚP masivně doplňuje síť cyklistických tras i 
cyklostezek i na rekultivovaných plochách. 

 Hluková a emisní zátěž z dopravy  
o přetěžování komunikace nákladní dopravou (využívání jako alternativní trasy namísto silnic I/13 a 

I/8) (Mirošovice, Chouč, Kučlín, Razice, Hetov, Radovesice u Bíliny). Územní plán proměnu zátěže 
nezajistí, trasování II/257 není potřebné měnit, obec Hrobčice a Mirošovice spíše tanguje.  

o vysoká intenzita tranzitní dopravy na II/257 při průchodu částí obce Hrobčice, zatížení 
kamionovou dopravou, hluková a emisní zátěž (Hrobčice, Mirošovice, Chouč). Návrh ÚP nemůže 
vyřešit momentální intenzitu nákladové dopravy na svém území, je věcí širších vztahů a ZÚR ÚK, 
nicméně návrh ÚP zásadně alespoň nezvyšuje obestavěnost úseků těchto silnic využitím pro 
bydlení.  

 
4. Další požadavky – v zadání ÚP uvedeno 7 požadavků (odrážek textu), požadavky byly řádně v   
                             Návrhu ÚP zapracovány a v kap. 13 Odůvodněny. 

 Územní plán bude respektovat komunikaci  II/257 včetně ochranného pásma. Viz Odůvodnění kap. 
13.4.1. 

 Vytvoří územní podmínky pro zkvalitnění dopravního systému obce, včetně zajištění přístupu a 
dopravní obsluhy nově navrhovaných zastavitelných ploch a nároků dopravy v klidu. Viz Odůvodnění 
kap. 13.4.1. 

 Za účelem zlepšení provázanosti jednotlivých obcí a prostupnosti krajiny bude prověřena potřeba 
vymezení nových účelových komunikací. Navržené účelové komunikace budou rovněž plnit funkcí 
protierozní, krajinotvornou a ekostabilizační. Viz Odůvodnění kap. 13.4.1. 

 Obnovu systému cest mimo zastavěné území navrhnout v souladu s urbanistickou koncepcí a koncepcí 
uspořádání krajiny. Viz Odůvodnění kap. 13.4.1. 

 V rámci územního plánu bude prověřena možnost s využitím polních a lesních cest, vymezení nových 
pěších tras, cyklotras (cyklostezek), hypostezek, případně in-line drah včetně jejich provázanosti na 
dopravní, technickou a občanskou vybavenost a hodnoty území s cílem podpořit rozvoj cestovního 
ruchu. Viz Odůvodnění kap. 13.4.1. 

 Podporovat dostupnost Bíliny především také veřejnou a alternativní dopravou. Prověřit možnost 
propojení obce Hrobčice s Bílinou prostřednictvím nové cyklostezky. Propojení s Bílinou navrženo. Viz 
Odůvodnění kap. 13.4.1. 
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 Prověřit možnost vymezení nové in-line dráhy „Razice – Holubkův mlýn“, která může být zároveň 
součástí nově navržené cyklostezky. Inline dráha Razice – Holoubkův mlýn byla zpracovatelem 
prověřena a po dohodě s obcí zapracována do Návrhu ÚP. 

    Shrnující vyhodnocení: 
Uvedené požadavky nejsou v silniční dopravě tak závažného charakteru, ÚP se jimi 
zabývá.  Výrazně zasahuje v oblasti cyklodopravy a hipostezek , v dopravním 
provázání přes rekultivované plochy a v cyklistickém provázání Hrobčic do Bíliny 
trasováním mimo II/257. 
 

b) Technická infrastruktura 

 a) Požadavky z PUR 2008 – splnění požadavků vyplývajících z PÚR 2008 viz kapitola 2.1 Odůvodnění 
 b) Požadavky ze ZÚR Ústeckého kraje – splnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz kapitola 2.2  
   Odůvodnění.  
 C) Požadavky vyplývající z ÚAP a doplňkových průzkumů a rozborů  

Územní plán navrhne řešení střetů záměrů vyplývající  z územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP): 

Střety záměrů a limitů a vzájemné střety záměrů: 
 Elektrické vedení v plochách lesa (Mukov, Radovesice u. B., Hotov, Mrzlice, Tvrdín). ÚP nemůže 

změnit stavby vydané rozhodnutími. 
 Elektrické vedení v plochách ÚSES a plochách sídelní zeleně (Hetov, Mukov, Radovesice a Bíliny, 

Tvrdín). ÚP minimalizoval vybrané závažné střety ÚSES s elektrickými vedeními (v souběhu s ÚSES), 
nikoli však jejich přesunem, ale spíše korekcí vymezením ÚSES.  

 Zástavba v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu (Mirošovice).  VTL a jejich pásma 
nevymezil ÚP, nové zastavitelné plochy v pásmech nevymezeny, vztahy VTL ke stávající zástavbě 
zajišťuje rozhodnutí o realizaci VTL.  

 
         d) Další požadavky – požadavky 1 – 9 byly řádně v Návrhu ÚP zapracovány a v kap. 13.4.1 a 13.4.2 
odůvodněny. Jedná se o standardní požadavky na dokumentace. 

 

 Územní plán prověří požadavky vyplývající z Plánu rozvodů vody a kanalizací Ústeckého kraje, který je 
podkladem pro zpracování návrhu územního plánu a navrhne koncepci vhodnou pro obec. PRVKÚK je 
podkladem – viz kap.13.4.2.Odůvodnění 

 V územních částech Mirošovice, Chouč, Mrzlice, Mukov, Červený Újezd, Razice, Kučlín a Tvrdín je 
absence kanalizace. Územní plán navrhne koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod (s využitím 
již zpracované projektové dokumentace pro umístění ČOV a KČOV), která bude v souladu s Plánem 
rozvodů vody a kanalizací Ústeckého kraje. viz kap.13.4.2. Odůvodnění 

 Bude prověřena stávající kapacita vodovodní sítě a s ohledem na návrh nových rozvojových ploch bude 
prověřena a navržena koncepce jejich napojení. viz kap.13.4.2. Odůvodnění 

 Navrhnout koncepci zásobování požární vodou. viz kap.13.4.2. Odůvodnění 

 Bude prověřena možnost napojení obcí na plynovod. Ano, Mirošovice, viz kap.13.4.2. Odůvodnění 

 Technickou infrastrukturu navrhnout v takovém rozsahu, aby kapacitně odpovídala navrženému 
rozvoji obce. viz kap.13.4.2. Odůvodnění 

 Pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo technické 
infrastruktury, budou vyznačeny koridory dopravní a technické infrastruktury od bodu napojení. viz 
kap.13.4.2. Odůvodnění 

 Územním plánem bude prověřena koncepce nakládání s odpady. viz kap.13.4.2. Odůvodnění 

 Inženýrské sítě umisťovat přednostně do zastavěného území, preferovat podzemní vedení.   Inženýrské 
sítě jsou přednostně umisťovány do zastavěného území v podzemní vedení viz kap.13.4.2. Odůvodnění 

Shrnující vyhodnocení: 
Návrh uvedené požadavky plní, nejvýrazněji ovlivňuje  oblast ČOV (odkanalizování území) a 
plynofikaci obce Mirošovice. 
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c) Občanská vybavenost 

Občanská vybavenost bude navržena v rozsahu odpovídajícím předpokládanému rozvoji obce, aby byla v návrhovém 
období zajištěna možnost postupného zkvalitňování, doplňování a rozšiřování občanské vybavenosti obce v návaznosti 
na územní rozvoj, bydlení a zvyšující se počet obyvatel.   

Plochy pro umístění občanské vybavenosti budou řešeny buď jako samostatně vymezené plochy, nebo jako součást 
ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, kde bude umístění ploch občanské vybavenosti možné na základě 
přípustného či podmíněně přípustného využití dané plochy.  

V odůvodněných případech budou plochy občanské vybavenosti vymezeny jako plochy územních rezerv, pokud využití 
těchto ploch bude vyžadovat podrobnější prověření. 

Vyhodnocení: 
Návrh uvedené standardní požadavky plní, viz kap. 4.3 Návrhu ÚP a kap. 13.4.3 Odůvodnění. 
Územní rezervy pro občanskou vybavenost vymezeny nejsou. 

d)Veřejná prostranství 

V rámci zpracování návrhu územního plánu budou respektovány a prověřeny následující úkoly: 

 V zastavěném území prověřit a označit stávající plochy veřejného prostranství a zajistit tak jejich ochranu a v 

nezbytných případech navrhnout jejich rozšíření. viz kap.13.4.3. Odůvodnění 
 Plochy veřejných prostranství budou v zastavěném území vymezeny tam, kde se tyto plochy dle skutečnosti 

nacházejí a jsou jako veřejné prostranství využívány. Plochy PV jsou vymezeny „TAM, KDE SE SKUTEČNĚ 
NACHÁZEJÍ“ viz kap.13.4.3. Odůvodnění 

 V místech kde je stávající veřejné prostranství nedostatečné bude v nezbytném rozsahu navrženo jeho rozšíření. 
Vymezení bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu, vycházejícím zejména z požadavků na udržitelný rozvoj 
území, ochranu veřejné infrastruktury a urbanistických hodnot území a s ohledem na minimalizaci dotčení 

vlastnických práv majitelů dotčených pozemků. ÚP navrhuje nová veřejná prostranství PV a žádné 
nerozšiřuje, protože v původní koncepci vůbec nebyla, viz kap.13.4.3. Odůvodnění 

 V rozvojových plochách navrhnout v souvislosti s urbanistickou koncepcí základní schéma veřejného prostranství 
(ulice, náměstí apod.), v rámci kterých bude navržena dopravní a technická infrastruktura, zejména v 

zastavitelných plochách, jejíž využití nebude podmíněno zpracováním územní studie. viz kap.13.4.3. 
Odůvodnění 

 Veřejné prostranství navrhnout tak, aby byl dán předpoklad pro hospodárné využívání rozvojových ploch s 

ohledem na vytvoření dobrých životních podmínek. viz kap.13.4.3. Odůvodnění 
 Při návrhu rozsahu veřejného prostranství bude zohledněna potřeba řešení hospodaření s dešťovými vodami ze 

zpevněných ploch a zvážena potřeba umístění zeleně v daném typu veřejného prostranství. viz kap.13.4.3. 
Odůvodnění 

 
Souhrnné vyhodnocení: 
Návrh všechny uvedené požadavky plní, vymezuje stávající veřejná prostranství ve většině 
místních částí a navrhuje 4 nová veřejná prostranství.  Ve vybraných  rozvojových 
zastavitelných plochách, kde je požadováno zpracování územní studie, zajistí řešení územní 
studie očekávanou velikost a pozici veřejného prostranství v aktivní části rozvojové plochy. 
Pokud nedojde k řešení územní studií, je požadována dohoda o parcelaci, která musí 
požadavky na veřejné prostranství dle zákona naplnit. 
Podmínky pro využití viz kap.6  Návrhu ÚP 
 

(3)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  

 a) Požadavky z PUR 2008 – splnění požadavků vyplývajících z PÚR 2008 viz kapitola 2.1  
 Odůvodnění 

 b) Požadavky ze ZÚR Ústeckého kraje – splnění požadavků vyplývajících ze ZÚR viz kapitola  
 2.2 Odůvodnění.  
 

 c) Požadavky vyplývající z ÚAP a doplňkových průzkumů a rozborů  
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 Závady k řešení:  
bod1 – Fragmentace krajinářsky cenného území – fragmentace cenného území trasou el. vedení 400kV 
(Hetov, Mukov, Radovesice u Bíliny a Trvdín). Trasa 400kV nelze přeložit, patří do úrovně aktualizace 
ZUR ÚK 
bod2 – Hluková a emisní zátěž z dopravy – Vysoká intenzita provozu na silnicích II/257 a její průchod 
zastavěným územím způsobuje významnou zátěž s negativními dopady na zdraví obyvatel, zejména 
dopady na kvalitu ovzduší a hluk. kolem silnice není čisté bydlení nově umisťováno. 
bod3- Absence kanalizace – V některých částech obce chybí napojení na kanalizační síť a ČOV, což 
zvyšuje riziko znečištění prostředí, zejména kontaminace půdy a vodních toků kanalizace navržena – viz 
kap. 13.4.2. Odůvodnění 

  
Problémy k řešení: 
 nevyhovující odtokové poměry v krajině, nezbytné vymezení krajinářských úprav směřujících k jejich  

zlepšení, ÚP pracuje s výsledky komplexních pozemkových úprav z roku 2018  i plány rekultivací v  
několikerém provedení. 

 nedostatečná ochrana jedinečných přírodních a kulturních hodnot území. Ochrana hodnot dána  
      podmínkami CHKO na jejím území, ochrana hodnot stavebních viz kap. 2.2. Návrhu a 13.2.2.  

Odůvodnění  
 rozsáhlé plochy bývalé těžby, nutnost upřesnění způsobu jejich budoucího využití, Upřesněno dle  

plánu rekultivací v několika etapách. 
 nespojitost územního systému ekologické stability, neprostupnost krajiny, obojí naplněno  v systému  

korekcí ÚSES a doplnění účelových cest 
 nevyhovující parametry komunikací sloužících k napojení obcí na centrum ORP popř. na jiná centra  
 UP  neřeší změny šířek vozovek, pokud je lze realizovat v pozemcích komunikací, v ÚP dořešena nová  
 komunikační propojení přes rekultivační plochy 
 absence propojení území přes Radovesickou výsypku, V ÚP dořešena nová komunikační propojení 

přes rekultivační plochy 
 nevyhovující infrastruktura cestovního ruchu, nedostatečné využití stávajících atraktivit a potenciálu  
 území. ÚP řeší nadstandardně cyklistickou dopravu a hipostezky, další infrastruktura pro volný  
 cestovní ruch umožněna v podmínkách PRZV. 

Střety záměrů a limitů a vzájemné střety záměrů: 
Elektrické vedení v plochách lesa, ÚSES a plochách sídelní zeleně (Hetov, Mukov, Radovesice u Bíliny, Tvrdín). 
Střety: el. vedení nelze přesouvat, USES optimalizován  

 
d) Další požadavky – z celkem 16 požadavků požadavky (1,2,3,4,6,7,9) jsou obecnými připomenutími, které 

by stejně byly zapracovány, byly řádně v Návrhu ÚP učiněny a respektovány a v kap. 13.5. 
Odůvodněny.  

 1. Územním plánem bude ze ZÚR ÚK převzat a zpřesněn průběh nadregionálního biokoridoru 
NRBK K14. Biokoridor NRBK K14 bude chráněn před zástavbou a změnou ve využití. Odůvodnění 
viz kap. 13.5.a kap. 6.2 Návrhu 

 2. Územním plánem bude ze ZÚR ÚK převzato a zpřesněno vymezení hranice regionálních 
biocenter RBC 1797 a RBC 1328.  Plocha regionálních biocenter bude chráněna před zástavbou 
a změnou ve využití. Odůvodnění viz kap. 13.5. a kap. 6.2 Návrhu 

 3. Územním plánem bude ze ZÚR ÚK převzat a zpřesněn průběh regionálního biokoridoru RBK 
586. Biokoridor RBK 586 bude chráněn před zástavbou a změnou ve využití. Odůvodnění viz kap. 
13.5. 

 4. Evropsky významná lokalita a národní přírodní rezervace Bořeň - územním plánem bude tato 
EVL chráněna, aby nedošlo k narušení evidovaných přírodních hodnot a k poškození této 
nejvýraznější dominanty, zejména při dálkových pohledech. Odůvodnění viz kap. 13.5. 

 5. Pro správní území obce s rozšířenou působností Bílina není zpracován generel lokálních ÚSES, 
který by odpovídal platné metodice. Územní plán Hrobčice proto přehodnotí pro správní území 
obce Hrobčice řešení navržená původním Generelem z roku 1995 a navrhne řešení, které bude 



ODŮVODNĚNÍ územního plánu 54 

vymezeno s ohledem ke stávajícímu vymezení v území v souladu s platnou metodikou. 
Odůvodnění viz kap. 13.5. 

 6. Úpravy ve vymezení ÚSES budou provedeny autorizovaným projektantem zejména s ohledem 
na zajištění nezbytných prostorových parametrů, rozmanitost potencionálních ekosystémů a 
aktuální stav ekosystémů. Jsou takto upraveny, Odůvodnění viz kap. 13.5. 

 7. Zohlednit funkční a prostorové vazby navržených ploch a prvků ÚSES na sousední obce a 
koordinovat záměry v těchto lokalitách s jejich územními plány či dokumenty. Zajistit 
provázanost ÚP Hrobčice s ÚPD sousedních obcí. Provázanost a koordinace zajištěna, dále 
Odůvodnění viz kap. 13.5. 

 8. Na základě oborových podkladů bude zpřesněno vymezení plochy asanačního území ASA8. 
Odůvodnění viz kap. 13.5. 

 9. Územním plánem bude respektována plocha územně ekologického limitu ÚEL7. Odůvodnění 
viz kap. 13.5. 

 10. Navrhnout regulativy využití území proti nevhodným zásahům do krajiny tak, aby byly 
zachovány přírodní zvláštnosti krajiny a obnovena původní krajina: 
o Pro oblast zemědělství - vyloučit stavby, zařízení a opatření uvedená v § 18 odst. 5 

stavebního zákona s výjimkou vybavení pastvin pastevními ohradníky a lehkých pastevních 
přístřešků pro úkryt zvířat na pastvě, včelínů, včelnic, včelníků, polních cest budovaných v 
rámci pozemkových úprav a protierozních opatření. Odůvodnění viz kap. 13.6. a kap. 6.1.C 
Návrhu 

o Pro oblast lesnictví - vyloučit stavby, opatření a zařízení uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona s výjimkou staveb lesních cest, prostředků ochrany lesních porostů a protierozních 
opatření. Odůvodnění viz kap. 13.6. a kap. 6.1.C Návrhu 

o Pro oblast vodního hospodářství - vyloučit stavby, zařízení a opatření uvedená v § 18 odst. 5 
stavebního zákona s výjimkou staveb sloužících k pozorování stavu povrchových nebo 
podzemních vod, staveb studní aj. nezbytných k jímání vody a staveb, opatření a zařízení 
souvisejících s protierozními opatřeními. Odůvodnění viz kap. 13.6. a kap. 6.1.C Návrhu 

 11. Ve vztahu k §18 odst. 5 stavebního zákona prověřit a stanoví pro plochy s rozdílným 
způsobem využití v nezastavěném území, které stavby, zařízení či jiná opatření budou v těchto 
plochách vyloučeny.  Odůvodnění viz kap. 13.6. a kap. 6.1.C Návrhu 

 12. Pro lokalitu Syslík a přírodní rezervaci  Dřínek stanovit  vzhledem k přítomnosti druhů 
vázaných na otevřené stepní lokality  podmínku – nezalesňovat a ponechat ve stávajícím stavu. 
Zalesňování provedeno v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody. 

 13. Prověřit a navrhnout v souladu s Plánem sanací a rekultivací Lomu Bílina využití prostoru 
Radovesické výsypky. Řešení rekultivací v prostoru Radovesické výsypky vychází z Plánu sanací a 
rekultivací Lomu Bílina Severočeských dolů a.s. – stavu rekultivací k 1. 12. 2015. Řada aktivit 
navrhnuta v duchu a dikci Plánu sanací, vzhledem k požadavkům obce nelze dojít k souladu, ale 
kompromisu. Tento předložen. 

 14. Prověřit možnost vytvoření předpokladů pro revitalizaci toků, zejména pak dolního úseku 
Mukovského potoka a úsek Syčivky nad sídlem Hrobčice. Revitalizace toků nenavrženy, není 
přímé ohrožení 

 15. Navrhnout liniové a plošné výsadby kolem stávajících a nově navrhovaných výrobních a 
zemědělských objektů s funkcí clonnou, protiprachovou a protihlukovou. Aplikováno u prům. 
zóny Hrobčice a ZV Razice 

 16. Respektovat plány společných zařízení schválené v rámci komplexních pozemkových úprav. 
Respektovány dle dodaných podkladů. 

   Souhrnné vyhodnocení: 
Návrh ÚP se zabývá a řeší všechny požadavky, nejvýraznější je návrh a koordinace ÚSES 
v celém rozsahu, zapracování komplexních pozemkových úprav, významné návrhy 
rekultivačních prací a vodních ploch v krajině. 

 

(4)Další požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 
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A)ÚP bude vycházet z existence uvedených limitů:  
  Uvedené limity jsou v ÚP respektovány. 
B)ÚP bude respektovat další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
   Uvedené další požadavky  jsou v ÚP respektovány 
 
   Souhrnné vyhodnocení: 

Návrh ÚP se zabývá, a řeší všechny požadavky, jedná se především o respektování limitů 
využití území, a krajinného rázu, zvláštních právních předpisů. Vychází především z dat ÚAP, 
které nejsou zcela totožné s uvedeným přehledem (např. venk. památková zóna v návrhu) a 
těm dává Návrh ÚP přednost neb jsou datově aktuálnější než Zadání ÚP. 
Další vyhodnocení v kap. 5 Odůvodnění. 
 
 

6.2 POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ 
JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT 

 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv vyplývající z PÚR ČR 2008 a ZÚR ÚK: 
ER 10 (dle PUR), resp. jeho zpřesnění dle ZÚR E10a (1. A) - (koridor pro dvojité vedení 400 
kV v úseku TR Výškov- TR Chotějovice) – koridor byl územním plánem respektován bez 
dalšího zpřesnění a vyznačen ve výkresech č. 4 Koncepce technické infrastruktury a v č. 2 
odůvodnění Širší vztahy. 

  
 Další požadavky na vymezení ploch územních rezerv: 
 

 Další plochy a koridory územních rezerv budou v Územním plánu Hrobčice vymezeny, pokud se jejich 
nezbytnost prokáže v průběhu zpracování návrhu územního plánu k naplnění cílů a úkolů územního 
plánování.  

Plocha územní rezervy R01 navržena z důvodu  stanovení veřejných prostranství, dále byly 
po veřejném jednání vlivem úprav vymezeny plochy rezerv R03, R04 a R05 – viz kap. 10 
návrhu ÚP a kap. 13.10 Odůvodnění. 

 
 Územní rezervy budou na základě prověření vymezeny zejména pro občanskou vybavenost a veřejná 

prostranství a plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury, ve kterých bude nezbytné 
předchozí prověření podmínek jejich budoucího užívání. Jsou vymezeny pro bydlení a individuální  

rekreaci – viz bod 1. 
 Pro vymezené plochy nebo koridory územních rezerv bude v územním plánu podle konkrétního 

charakteru území stanoveno jejich možné budoucí využití a podmínky jejich prověření. 
Stanoveny rezervy pro bydlení venkovského typu, podmínky převedení vycházejí z kapacitních potřeb 
výstavby ve vztahu k dokončeným plochám. 
       

   Vyhodnocení:  
Požadavek ze Zadání ÚP a nadřazených dokumentací je zapracován, nově jsou územní 
rezervy určeny pro situování budoucích větších ploch venkovského bydlení BV. 

 

6.3 POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VPS, VPO A ASANACÍ, PRO KTERÉ MOŽNÉ 
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

   Vyhodnocení:  
Kromě zpřesnění AS8 a koridoru VVN pro dvojité vedení 400kW žádný další požadavek na 
vymezení nebyl, Návrh ÚP vcelku standardně zařazuje do příslušných kategorií návrhy na 
VPO,VPS a AS., Odůvodnění viz kap. 13.7 a 13.8. Odůvodnění 

 



ODŮVODNĚNÍ územního plánu 56 

         Veřejně prospěšné stavby 
Plochy veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS) budou děleny na: 

 Plochy VPS, pro které lze vyvlastnit /§ 170 odst. 1) písm. a) stavebního zákona/, tj. 
VPS pro dopravní a technickou infrastrukturu; 
Jako VPS je označeno 14 staveb dopravní a 6 staveb technické infrastruktury. 
Vymezeny pak jsou jako VPS, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit (viz. Kap. 7 
Návrhu ÚP). 

 Plochy VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo, tj. VPS pro občanské vybavení 
nebyly v Návrhu ÚP stanoveny.  

 
Veřejně prospěšná opatření 
Plochy veřejně prospěšných opatření (dále jen VPO) budou členěny na: 

Plochy VPO, pro které lze vyvlastnit /§ 170 odst. 1) písm. b) stavebního zákona/: 
VPO ke zvýšení retenčních schopností krajiny (tedy 23 ploch pro zalesnění) a 
3 ke snížení ohrožení území povodněmi (vodní plocha a poldr na Syčivce a 
odvodňovací kanál na Radovesické výsypce) 

Plochy VPO pro plochy veřejných prostranství Územním plánem byly vymezeny VPO 
pro plochy veřejných prostranství a pro veřejnou zeleň, v klíčových pozicích, za 
účelem vytvoření předpokladu pro zvýšení kvality urb. prostředí. 

 
Asanace (ozdravení) území /§ 170 odst. 1) písm. d) stavebního zákona/: 
ÚP navrhuje zpřesnění ASA8 ze ZUR ÚK s možností vyvlastnění. Jedná se o rekultivační 
území po těžbě. 

 

Stavby a opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti státu /§ 170 odst. 1) písm. c) 
stavebního zákona/: 
Konkrétní požadavky nejsou známé. 
 

6.4 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. 

 Citace ze Zadání: 

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 nestanovují.  

  Vyhodnocení: 

V kapitolách 11 a 12 návrhu ÚP jsou návrhy na dohody o parcelaci a zpracování územních studií. 
Územní studie jsou navrženy na 3 větších rozvojových lokalitách, jejich prověření studií by mělo 
zamezit nekoordinovanému rozvoji lokalit, v případě nevypracování ÚS do 4 let od vydání OOP, je 
navržena pro 2 nejdůležitější lokality nebo jejich části dohoda o parcelaci proto, aby síť ulic a veřejných 
prostranství měla svoji logiku na místo nahodilosti. 

 

6.5 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT 

 Citace ze Zadání: 
 Není požadováno zpracování variantního řešení návrhu územního plánu.    

 Vyhodnocení: nejsou předložena variantní řešení. 
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6.6  POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚP A NA USPOŘÁDÁNÍ JEHO 
ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

  Vyhodnocení: 
Návrh územního plánu je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a podle §13 odstavce 1. 
vyhlášky 500/2006 Sb. a v rozsahu její přílohy č.7. 
Požadovaný obsah ÚP byl dodržen. Výkres pořadí změn v území (etapizace) nebyl zpracován 
vzhledem ke skutečnosti, že přímá návaznost v realizaci rozvojových ploch není zapotřebí. Odpovídá 
to východiskům pro rozvoj obce. Návrh je zpracován v souřadnicovém systému S-JSTK. 

 

6.7 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

Vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných změn a vzhledem ke skutečnosti, že se na řešeném 
území nenachází maloplošné zvláště chráněné území ani ptačí oblasti a evropsky významná lokalita 
(EVL) Bořeň CZ0420026 zasahuje na řešené území pouze okrajově, nemůže mít navržené řešení 
samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo na 
celistvost území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v řešeném ani navazujícím území, 
a proto dotčené orgány nepožadují zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

  Vyhodnocení:  

Krajský úřad ÚK (dále jen KÚ ÚK) uplatnil v rámci zákonem stanovené lhůty stanovisko, kterým 
orgán SEA konstatoval: „Návrh územního plánu nevylučuje vymezení ploch pro umístění záměrů 
podléhajících posouzení, a proto byla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů územního 
plánu na životní prostředí (SEA)“.  Vzhledem k této skutečnosti úřad územního plánování požádal 
o přehodnocení stanoviska a stanovení podmínek za jakých nebude nezbytné zpracování 
posouzení vlivu ÚP na ŽP. Na základě žádosti pořizovatele vydal orgán SEA nové stanovisko, kde 
nestanovuje nutnost posoudit návrh ÚP Hrobčice z hlediska vlivů na ŽP, požaduje, aby: 

Plochy výroby a skladování Hr Z05, Ra Z12, Hr Z01 a HrZ02 byly zastavitelné maximálně do 

velikosti 1ha  Do textové části VÝROKU do kapitoly „Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití“ bude do podmíněně přípustného využití pro plochy VP stanovena 
pro plochu Hr Z02 podmínka maximálního zastavění do 1ha. Pro plochy HrZ01 a Hr Z05 již tato 
podmínka byla stanovena v dokumentaci pro veřejné projednání s dovětkem, že „zbývající část 
bude využita jako manipulační plocha“. Tento dovětek pro plochu HrZ01 a HrZ05 bude 
z dokumentace pro opakované veřejné projednání vypuštěn. Bylo naplněno v podmínkách karty 
VP. 

V případě plochy Ra Z12 jejíž výměra je 1,09 ha a textová část VÝROKU v kapitole 6.2. PLOCHY 
S ROZDÁÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ pro plochy VD stanovuje minimální výměru ploch zeleně 15%, 

je stanovení této podmínky nadbytečné, protože maximální zastavění této plochy je 0,93 ha. 
podmínka zastavění do 1 ha je již návrhem ÚP Hrobčice splněna. Bylo naplněno v podmínkách 
karty VD. 

V případě plochy Hr Z05, u které na základě návrhu rozhodnutí o námitkách dochází ke změně 
způsobu využití z „VD“ na „VP“ bude podmínka maximálního zastavění do 1ha stanoveno do 
regulativů pro plochy „VP“ a z regulativů ploch „VD“ bude podmínka pro plochu Hr Z05 zcela 
vypuštěna. Splněno v kartách VP a VD. 
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7. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZUR 
(§43, ODST.1 SZ) S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 

Výčet a potřeba vymezení záležitostí nadmístního významu: 
 Návaznosti nových dopravních propojení na sousední obce jako součásti rekultivací 

radovesické výsypky dle výkresu dopravy  
 Návaznosti cyklistických propojení na sousední obce dle výkresu dopravy 
 Provázání lokálních ÚSES v území. Uskutečněno koordinací s ÚPD sousedních obcí a 

konzultacemi s orgánem ŽP ORP Bílina dle výkresu koncepce uspořádání krajiny. 

Záměry ÚP Hrobčice nekolidují s dokumentacemi okolních sousedních obcí, jsou s nimi v koordinaci (s těmi, 
které byly vydány podle zák. 183/2006), u ostatních lze předpokládat nové řešení - tedy nové plány se 
mohou přizpůsobit ÚP Hrobčice 

 

 

 

8. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDÁNÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

8.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND 

K záboru ZPF dochází ve většině katastrálních území v řešeném území.  K trvalému záboru jsou určeny 
plochy uvedené v Tabulce předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (Příloha č.1 Odůvodnění) o celkové výměře 
61,88 ha. Jejich účel je popsán a odůvodněn v následujícím textu. 

8.1.1 VÝPIS A CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH PŮDNÍCH JEDNOTEK (HPJ) 

Dle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ze dne 15. prosince 1998, kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, změny 
546/2002 Sb. 

BPEJ a třídy ochrany ZPF 

V území jsou  zastoupeny půdy v I. až V. třídě ochrany. Údaje o třídě ochrany ZPF jsou uvedeny ve výkresu a 
v tabulce záborů ZPF. 

Charakteristika tříd ochrany ZPF: 
Půdní jednotky jsou zařazeny do tříd ochrany zem. půdy podle metodického pokynu ze dne 12.6.1996 č.j.: 
OOLP/1067/96. 
I. třída: nejcennější půdy, vyjmutí možné jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 
II. třída: půdy s nadprůměrnou produkční schopností, vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné, s 
ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. 
III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, v územním plánování 
možno eventuelně využít pro výstavbu. 
IV. třída: půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu. 
V. třída: ostatní půdy s nízkou produkční schopností, pro zemědělské účely postradatelné. Předpoklad 
efektivnějšího nezemědělského využití (s výjimkou ochranných pásem, chráněných území ap.) 

 



ODŮVODNĚNÍ územního plánu  

 
      59 

8.1.2 ÚDAJE O VYUŽITÍ  PLOCH  NAVRHOVANÝCH  K  ZÁBORU 

Údaje o uspořádání ZPF, ÚSES a pozemkových úpravách: 

Zábory se nacházejí převážně na druzích pozemků orná, trvalé travní porosty a následují sady a zahrady. V 
případě záborů za účelem výstavby rodinných domů, kde se předpokládá výsledný zábor pouze pro 
zastavěnou plochu, zbytek pozemku zpravidla zůstává v ZPF jako zahrada. 

Územím prochází nadregionální, regionální a lokální ÚSES.  

Tabulka záborů v zastavěném území 
kat. území zábor ZPF 

Hrobčice 
Mrzlice 
Mukov 
celkem 

1,18 ha 
0,68 ha 
0,34 ha 
2,20 ha 

 

Odtokové a hydrologické poměry 

Na plochách určených k zástavbě budou odtokové poměry řešeny příslušnou částí projektové dokumentace 
staveb. V lokalitách a místech souvisejících s erozí ohrožených zemědělských ploch se předpokládá uložení 
podmínek pro jejich zmírnění či eliminaci v územním řízení.  

Protipovodňové a proretenční opatření jsou zapracována do ÚP na základě předchozích studií již dříve 
zapracovaných do původního územního plánu sídelního útvaru.   
 

8.1.3 ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ 

 

A. ZDŮVODNĚNÍ ROZSAHU ZÁBORŮ 

Navržené zábory vycházejí z požadavků města a vlastníků pozemků, zároveň splňují  požadavky Zadání ÚP. 
Při porovnání rozsahu záborů dle základních skupin lokalizace vynětí, lze konstatovat tyto skutečnosti: 

 zábory celkem v zastavitelných  plochách .................................................................. 31,29 ha 
z toho zábory v zastavěném území (využití rezerv) ...................................................... 2,20 ha 

 zábory pro změny v krajině (mimo zastavitelné plochy) ............................................. 29,68 ha 
 zábory pro dopravní infrastrukturu (mimo zastavitelné pl.) ......................................... 0,92 ha 

Odůvodnění rozsahu záborů:  

Zastavitelné plochy výroby (v rozsahu 7,7 ha záborů zpf) jsou hlavní šancí na rozvoj 
podnikatelských aktivit ve větších objemových stavbách v návaznosti na stávající výrobní 
zóny. Jedná se o rozvoje pro účely výroby a skladování (VP-lehký průmysl) v Hrobčicích 
v návaznosti na stávající areál - HrZ01 a Hr Z02 (ve stejném rozsahu dle předchozí 
koncepce, zábor 3,9 ha), tyto plochy zahrnují sice zábor II. bonitní tř., avšak vzhledem 
k logické návaznosti na stávající funkční areál, dopravní dostupnost (přímá návaznost na 
silnici II. tř.) a zachování kompaktnosti sídla (jednostranný rozvoj Hrobčic východně od 
komunikace) nebylo možné se tomuto záboru cenné půdy vyhnout., v řešeném území se 
vhodnější pozemky pro umístění areálu lehké výroby nenacházejí, ani není vhodné 
rozptylovat tento typ funkce (z hlediska objemu hal, nárůstu dopravy) do dalších místních 
částí, vhodnější je (i proto, že mezi stávajícími funkčními areály existuje proluka) 
navrhované umístění.  V Hrobčicích jsou dále navrženy plochy pro drobnou a řemeslnou 
výrobu Hr Z04 v  zastavěném území a Hr Z05 v návaznosti na zastavěné území (vše dle 
předchozí koncepce) o rozsahu 2,8 ha převážně na IV. a V. bonitních třídách. V Razicích (Ra 
Z11 a RaZ12) je navržen rozvoj stávajícího zemědělského areálu o rozsahu 1,0 ha, převážně 
na III. a IV. bonitních třídách (plocha převzata z pův. koncepce). 

Zastavitelné plochy pro bydlení vč. smíšeného (v rozsahu 16,27 ha) tvoří největší podíl záborů 
v rámci zastavitelných ploch. Plochy jsou víceméně totožné s předchozí koncepcí a 
naddimenzované dostatečně, v místních částech venkovského charakteru byly navrženy 
pouze menší plochy, chápané spíše jen pro dokomponování okrajů sídel, často spolu 
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s pásem vyhrazených zahrad (zastavitelné plochy ZS-zeleň soukromá a vyhrazená- jsou 
v rámci záborů zpf bilancovány zvlášť), které přispívají k přechodu sídel do krajiny.  

Doplňování okrajových proluk na obvodu v obcích venkovského charakteru je potřebné 
chápat jako zarovnání s přirozeným a kompaktním okrajem sídla.  

V Červeném Újezdě byly navrženy plochy pro bydlení z důvodu vyčerpání vnitřních rezerv 
v zastavěném území; navržené plochy (Če Z01 až Če Z04 a Če Z06) představující zábor zpf 
v rozsahu 0,86ha na III. až V. bonitních třídách navazují na okraj zastavěného území. 

V Hrobčicích – jakožto spádové obci – byly navrženy plochy k záboru zpf z důvodu bydlení 
v rozsahu 5,78 ha, a to následující: HrZ03(sice na II. bonitní tř., avšak uvnitř zastavěného území) 
a Hr Z06 (taktéž na II. tř.) obě byly již v předchozí koncepci. Navržené plochy vně zastavěného 
území reprezentují požadavky vlastníků: Hr Z07, Hr Z10 a část Hr Z11. Vyššímu podílu záborů na 
II. bonitních třídách (Hr Z03, Hr Z06, Hr Z07) se není možné vyhnout, vzhledem k tomu, že celé 
okolí Hrobčic (respektive místa vhodná pro umístění ploch pro bydlení) leží v těchto BPEJ. 
V Chouči jsou navrženy k záboru plochy pro bydlení Ch Z03, Ch Z06 a část Ch Z04 o rozsahu 0,98 
ha, jedná se plochy navazující na zastavěné území a byly již v předchozí koncepci, vyjma části 
plochy Ch Z06, která byla rozšířena směrem k místní komunikaci, z důvodu lepší obsluhy a 
využití plochy (plocha je lemována ÚSES, vznikla by tak mezi koridorem ÚSES, zastavěným 
územím a „původní“ plochou zemědělsky neobhospodařovatelná zem. plocha). Plocha Ch Z06 
navazuje na zastavěné území obce a jejím vymezením dochází k vymezení chybějících 
rozvojových ploch pro bydlení v jižní části obce. Vymezením této plochy je doplněn kruhový 
půdorys obce.  

V Kučlíne představují zábor zpf  Ku Z01, Ku Z02 a část Ku Z04 v rozsahu 1,74 ha; ve všech 
případech se jedná o plochy z předchozí koncepce.  

V Mirošovicích jsou k záboru zpf o rozsahu 1,78ha určeny plochy smíšené obytné (0,55 ha) Mi 
Z01 a část Mi Z09, obě v přímé návaznosti na komunikaci II. třídy. Plochy představují zábor II. a 
III. třídy, v případě záboru II. tř. Ostatní plochy jsou určeny pro bydlení venkovské (zábor cca 
1,23 ha), jedná se o plochy navazující na zastavěné území, převážně převzaté z předchozí 
koncepce (Mi Z03 a Mi Z08) a nově navržené plochy na základě požadavků (Mi Z02, Mi Z05), 
všechny představují zábor na III. a IV. bonitních třídách.  

V Mrzlicích byly pro bydlení určeny k záboru plochy o rozsahu 0,98 ha, z části převzaty 
z předchozí koncepce (část Mr Z01) z části se jedná o nově navržené plochy (Mr Z01, část Mr Z02 
a Mr Z03), vždy navazující na zastavěné území a zahrnující zemědělské půdy III. a IV. bonitní 
třídy.   

V Mukově jsou pro zábor zpf o rozsahu 0,84 ha z důvodu bydlení určeny plochy Mu Z04, Mu Z05 
a Mu Z06 uvnitř zastavěného území z předchozí koncepce; dále zábor zpf vyvolávají plochy pro 
bydlení Mu Z01 (zahrnující i malý zábor na I. tř. 106m2) a Mu Z02 v návaznosti na zastavěné 
území v severní části sídla, obě návazné na komunikaci III. tř. Plocha MuZ01 byla po společném 
jednání krácena (o cca 85%) na rozsah umístění záměru (stavba RD), a to na část, která přiléhá 
ke stávající zástavbě a je v místech, které nejsou zemědělsky obdělávané. Navržené plochy 
bydlení v Mukově mají vždy navržen pás zahrad při přechodu do volné krajiny (plochy ZS 
vyhodnocovány v rámci záboru zvlášť). Dle stejného kritéria (návrhové plochy ZS jsou 
bilancovány jako zábor ZPF) byla vyhodnocena plocha MuZ13 (označení pouze pro účely záboru, 
plocha je vymezena jako ZS stav), jedná se o plochu uvnitř zastavěného území, dle KN vedenou 
jako trvalý travní porost – z důvodu provozování zem. výroby (připomínka uplatněná po spol. 
jednání). 

V Razicích jsou k záboru zpf určeny plochy o celkovém rozsahu 3,30 ha: Ra Z01, Ra Z02, RaZ04 až 
Ra Z08 část a Ra Z10. V Razicích již nejsou volné plochy uvnitř zastavěného území, všechny 
návrhy jsou vně řešeného území. Většinou se jedná o plochy převzaté z pův. koncepce, nově 
jsou navrženy plochy k záboru o rozsahu 1,4 ha: Ra Z06 v návaznosti na zastavěné území v jižní 
části Razic přístupné přímo z komunikace III. třídy část plochy Ra Z08 na východě obce také 
přístupná z komunikace III. tř.   

Podíl záborů pro ostatní účely: rekreace (0,99 ha), technické infrastruktury (1,31 ha) a 
občanského vybavení (0,65 ha) je na úrovni kolem 5% (za všechny uvedené) z celkové sumy 
záborů zpf. Zábory kvůli návrhu ploch pro technickou infrastrukturu jsou z důvodu navržených 
čistíren odpadních vod v jednotlivých obcích (Če Z05, ChZ05, Mi Z04, Mi Z05, Mr Z05), plochy 
převzaty z pův. koncepce. Plochy pro rekreaci byly navrženy v Kučlíně v JV části, (plochy Ku Z03 a 
část Ku Z04) o rozsahu 1,27 ha, jedná se o zábory na IV. a V. bonitních třídách, dále plochy 
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v Mukově při okrajích stávající rekreační lokality (Mu Z08 až Mu Z12) se zábory o rozsahu 0,22 
ha na III. bonitní třídě. Rekreační plocha v Razicích Ra Z09 o rozsahu 0,09 ha na I. bonitní tř. je 
z důvodu předchozí koncepce a pozemek je nyní již částečně rekreačně využíván. 

Podíl záborů v kategorii nezastavitelných ploch (plochy lesní 27,85 ha, ostatní plochy zeleně 2,4 
ha) sice představují největší podíl na záborech zpf (cca 47,9% všech záborů), jedná se však o 
záměry převzaté z předchozích studií (již dříve zapracovaných v územně plánovací dokumentaci) 
za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny. Dále byly (po společném jednání) navrženy 
plochy k vynětí v místech, kde by došlo ke vzniku neobhospodařovávaných ploch – (navrženy 
jsou plochy smíšené nezastavěného území - přírodní) v případě Če K02 u navrhované ČOV. 
Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní Mu K08 jsou vymezeny na místě rekreační 
lokality v Mukově v proluce mezi dvěma zastavěnými územími. Dále byla vymezena plocha Ku 
K05 – pro protipovodňové opatření na Syčivce VK06 (poldr v Žižkově údolí-plochu rozlivu), 
vymezenou v rozsahu dle studie Povodí Ohře. 

 

B. HLAVNÍ DŮVODY ZÁBORŮ 

Odůvodnění skupin záborů podle hlavního důvodu:   

Většina záborů (všechny pro bydlení, výrobu a rekreaci) je vyvolaná požadavky vlastníků a vedení obce, 
upravená zpracovatelem do přijatelných rozsahů – toto je hlavní zdůvodnění rozsahu většiny stavebních 
záborů. Řada záborů pak vyplývá z rekultivačních plánů, dopravních propojení a dolesnění a pro vodní 
plochy. 

Dále upřesňujeme komentář odůvodnění skupin záborů dle hlavního důvodu záboru (ve výčtu jsou pak 
UVEDENY VŠECHNY PLOCHY ZÁBORŮ, někdy i vícekrát neb odůvodnění záborů má současně více důvodů):   

 V zastavěném území: 

1. Využití rezerv zastavěného území: záměry v zastavěném území v rozsahu 2,17 
ha, jedná se o plochy a zábory, které by měly být využity přednostně, 
nenavyšují zpravidla požadavky na veřejnou infrastrukturu. Jedná se o tyto 
zábory: Hrobčice (Hr P01,Hr Z03, Hr Z04), Mukov (Mu P01, Mu Z04, Mu Z05, Mu 
Z06), Chouč (Ch Z01 a část Ch Z03) 

              Vně zastavěného území – zastavitelné plochy: 

2. Doplnění proluk na okrajích sídel. Jedná se o zábory, které eliminují nebo 
zmírňují niky na obvodu zastavěného území, často jsou též obtížně 
obhospodařovatelné, cílem je přispění ke kompaktnosti sídla:  Ch Z02 – 04 Ch 
Z07, HR Z11 a 12, Hr Z02, Ra Z07, Ra Z06, část Mr Z01, část r Z02, část Če Z03 a 
Če Z04, Tv Z01, MI Z03, část Mi Z02. 

3. Rozšíření výrobních ploch jako podpora podnikání v obci v souběhu s požadavky 
vlastníků: pro výrobu a skladování (Hr Z01, Hr Z02, Hr Z04, Hr Z05 a Ra12) a pro 
zemědělskou výrobu (Ra Z11)   

4. Vyhovění žádostem stavebníků některých černých staveb o jejich legalizaci:  
Mu Z11, Z12, Z10, Z09, Mi Z05, Ku Z02 část.  

5. Žádost obce na rozvoje v každé stávající místní části: každá místní část má 
skutečně navrženou alespoň drobnou zastavitelnou plochu, tedy požadovanou 
možnost rozvoje, v samotných Hrobčicích se jedná o větší zastavitelné 
rozvojové plochy  

6. Požadavky na technickou infrastrukturu jsou kombinací požadavků původní 
koncepce a upřesněných požadavků na plochy infrastruktury, především ČOV) 
Če Z05, He Z01, Ch Z05, Ku Z02, Mi Z04, Mr Z05, Mu Z03, Tv Z02 a Ra Z03 

               Ve volné  krajině: 

7. Dolesnění potřebné pro navýšení retenčních schopností krajiny: jedná se o 
plochy v Mirošovicích Mi K02-K04, v Hetově He K02-K04, v Mukově Mu K05, v 
Razicích Ra K04 až K06,v Kučlíně Ku K04 a ve východní části k.ú. Radovesice 
(mimo plochy asanace) Rv K07 až K10. Tyto plochy byly beze zbytku převzaty ze 
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zpracovaného projektu „Projekt zalesnění nelesních půd, Ekoles-Projekt, 2007) 
Tyto plochy představují přibližně polovinu všech záborů zpf, tyto plochy jsou 
však navrhovány na nižších bonitních třídách. I. a II. bonitní třída je dotčena 
pouze u Mi K04 a Mu K05, a to v rozsahu 0,98 ha. Dále se jedná o plochu Ku K05 
– pro protipovodňové opatření na Syčivce VK06 (poldr v Žižkově údolí-plochu 
rozlivu), vymezenou v rozsahu dle studie Povodí Ohře, jedná se o zábor 0,001 
ha na půdách II. a III. tř. ochrany. 

8. Dopravní linie v krajině pro nová dopravní propojení po rekultivovaných 
plochách – nepředstavují zábory ZPF. Dále byly jako zábor bilancovány navržené 
místní/účelové komunikace (v případě souběhu hipostezky s účelovou 
komunikací je toto bilancováno v rámci jednoho koridoru, který je předmětem 
vyhodnocení v příloze č. 1 Odůvodnění). Okruhy pro inline dráhy nepředstavují 
zábor ZPF (viz Tabulka předpokládaných záborů ZPF a PUPFL). 

MuD02 – Úsek hipostezky v k.ú. Mukov po lesní cestě přes lesní pozemky 
nebude stavebně upravován ani jiným způsobem měněn. Jedná se o vedení 
hipoostezky po stávající lesní cestě 

 

C. ZÁBORY NA I. a II. BONITNÍ TŘÍDĚ 

V řešeném území dochází k záborům na I. a II. bonitní třídě, v rozsahu 2,91 ha a 8,86 ha. Jmenovitě se jedná 
o tyto zábory: 

k.ú. Hrobčice (Hr), k.ú. Chouč (Ch), 
Mirošovice (Mi), Mukov (Mu) 

I. tř. 
ha 

II. tř. ha popis 

 

zastavitelné plochy:  1,33  8,52  

Hr Z01 – plochy výroby a skladování  2,46 Plochy v celém rozsahu převzaté z původní 
koncepce; plochy v návaznosti na stávající funkční 
areál, dopravní dostupnost (přímá návaznost na 
silnici II.tř.) a zachování kompaktnosti sídla 
(jednostranný rozvoj Hrobčic východně od 
komunikace) nebylo možné se tomuto záboru půdy 
vyhnout. Vhodnější pozemky pro VL se v řešeném 
území nenacházejí – umístění v jiných místních 
částech není vhodné hlediska dopravy, v případě 
Hrobčic se jedná o blízkou dostupnost na I/13 (tedy 
nezvyšování dopravy v ostatních menších sídlech) a 
zejm. návaznost na stávající výrobní a skladovací 
areály (vyplnění proluky a rozšíření severním 
směrem). 

Hr Z02 – plochy výroby a skladování  1,45 

Hr Z03 – plochy bydlení  0,76 Plochy uvnitř zastavěného území; bilancováno jako 
zábor nad rámec metodiky; proluka mezi stáv. 
fotbalovým hřištěm a bytovými domy. 

Hr Z04 – plochy výroby a skladování  0,40 Uvnitř zastavěného území, při vstupu do areálu na 
jihu obce Hrobčice, využití proluky. 

Hr Z06 – plochy bydlení  0,83 Plocha převzata v celém rozsahu z předchozí 
koncepce;  

Hr Z07 – plochy bydlení  0,32 Nad rámec pův. koncepce; plochy reprezentují 
zájem vlastníků. Vzhledem k tomu, že jediný rozvoj 
bydlení neležící na půdách II. tř. ochrany je pouze 
JZ část Hrobčic (zde je vymezena plocha Hr Z10 a 
Hr Z11), ostatní části vzhledem k jednostrannému 
rozložení obce podél hlavní silnice a existenci 
výroby při jižním okraji obce nejsou vhodné. Z 
tohoto důvodu a pro zvýšení diverzifikace míst 
bydlení došlo k vymezení ploch na půdách II. tř. 
ochrany, které pokrývají celou severní polovinu 
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obce) a není se tedy možné jim vyhnout. Zábor 
0,32 ha na půdě II. tř nad rámec pův. koncepce 

Hr Z10 – plochy bydlení 0,08  Nad rámec pův. koncepce, plocha vymezena 
primárně mimo půdy I. a II. tř. ochrany, zábor je 
(viz grafická část) na půdě I. tř., která zasahuje do 
vymezené plochy v pruhu při okraji plochy podél 
stávající komunikace – zkrácení by nemělo smysl 
(zůstala by neobhospodařovatelná). 0,08 ha nad 
rámec pův. koncepce 

Ch Z06 – plochy bydlení  0,26 Zčásti nad rámec pův. koncepce; V souladu s 
provedenými pozemkovými úpravami se jedná o 
plochy mezi vymezeným biokoridorem a stávající 
zástavbou, jednalo by se o zemědělsky 
neobhospodařovatelné plochy. Plocha Ch Z06 
navazuje na zastavěné území obce a jejím 
vymezením dochází k vymezení chybějících 
rozvojových ploch pro bydlení v jižní části obce. 
Vymezením této plochy je doplněn kruhový 
půdorys obce. Zábor 0,08 ha nad rámec pův. 
koncepce. 

Ku Z01 – plochy smíšené obytné 0,52  Plocha převzata z pův. koncepce. V ploše je vydáno 
stavební povolení na stavbu RD na parc. č. 642, 639 
a 645 (č.j. MUBI 41142/2017); plocha uzavírá 
půdorys obce a vymezuje hranici zastavění shodně 
po obou stranách komunikace. 

Mi Z01 – plochy smíšené obytné  0,01 Plochy nad rámec pův. koncepce, plocha vymezena 
primárně mimo půdy I. a II. tř. Ochrany, zábor je 
(viz grafická část) na půdě II. tř., která zasahuje do 
vymezené plochy v cípu při okraji plochy v 
návaznosti na zastavěné území (plocha je 
vymezena mezi dvěma stávajícími komunikacemi) 
– zkrácení by nemělo smysl (zůstala by 
neobhospodařovatelná). Zábor 0,01 ha (II. tř.)nad 
rámec pův. koncepce. 

Mi Z08 – plochy bydlení 0,28  Plocha převzata z pův. koncepce, zábor na I. tř. v 
celém rozsahu již v předchozí koncepci, u plochy 
nedochází ke změně způsobu využití. Navazující 
plochy, které byly předmětem návrhu v rámci 
společného jednání byly po společném jednání 
kráceny (a to zčásti i ty, které byly předmětem 
předchozí ÚPD ; vzhledem k tomu, že v místě je 
významná poptávka po plochách pro 
bydlení/rekreace, obec má problematické umístění 
z hlediska možností rozvoje a tyto plochy prošly již 
dříve procesem (a byly odsouhlaseny dalšími DO – 
např. CHKO), výsledný návrh je tedy kompromisní 
(dochází ke krácení ploch i těch, na které by se 
vztahoval §4 odst. 4) zákona 334/1992 Sb.) z 
hlediska rozvoje obce i ochrany ZPF. 

Mi Z09 – plochy smíšené obytné  0,48 Plocha zcela převzata z pův. koncepce. 

Mu Z01 – plochy bydlení 0,01  Plochy nad rámec pův. koncepce, plocha vymezena 
primárně mimo půdy I. a II. tř. ochrany, zábor je 
(viz grafická část) na půdě I. tř., která zasahuje do 
vymezené plochy v cípu při okraji plochy v 
návaznosti na zastavěné území – zkrácení by 
nemělo smysl (zůstala by neobhospodařovatelná). 
Plocha MuZ01 byla po společném jednání krácena 
(o cca 85%) na rozsah umístění záměru (stavba RD), 
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a to na část, která přiléhá ke stávající zástavbě a je 
v místech, které nejsou zemědělsky obdělávané, 
krácení se netýká I. tř. ochrany  

Mu Z04 – plochy bydlení 0,09  Plochy uvnitř zastavěného území; bilancováno jako 
zábor nad rámec metodiky; proluky u centra obce; 
vzhledem k rozložení půdy I. tř. (zasahuje půl obce) 
není možné se záboru vyhnout. 

Mu Z05 – plochy bydlení 0,07  

Mu Z06 – plochy bydlení 0,17  

Ra Z01 – plochy bydlení  0,02 Plocha převzata v celém rozsahu z předchozí 
koncepce; 

Ra Z02 – plochy bydlení  0,27 Plocha převzata v celém rozsahu z předchozí 
koncepce; 

Ra Z02 – plochy soukr. zeleně  0,07 Plocha převzata v celém rozsahu z předchozí 
koncepce; 

Ra Z06 – plochy bydlení  0,31 Plocha nově vymezená. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o půdu II. tř. ochrany, byl záměr krácen na 
cca polovinu, z toho důvodu byla též vypuštěna 
změna v krajině Ra K07 (plochy NZs). Zmenšením 
plochy bude na zbytku území zachována možnost 
zemědělského hospodaření. V severní části 
pozemku v návaznosti na zastavěné území jsou 
pozemky využívány jako zahrada, nejsou tedy 
intenzivně obhospodařovány.  

Ra Z07 – plochy bydlení  0,52 Plocha převzata v celém rozsahu z předchozí 
koncepce; 

Ra Z08 – plochy bydlení  0,36 Plochy nad rámec pův. koncepce, plocha vymezena 
i mimo půdy I. a II. tř. ochrany, zábor je (viz grafická 
část) na půdě II. tř., která zasahuje do vymezené 
plochy v cípu; jedná se o jedinou plochu 
vymezenou nad rámec pův. koncepce 0,36 ha nad 
rámec pův. koncepce 

Ra Z09 – plochy rekreace 0,10  Plocha převzata v celém rozsahu z předchozí 
koncepce; 

Ra Z13 – plocha veřejné zeleně  0,00 Plocha 20m2; plocha veřejné zeleně uvnitř 
zastavěného území. 

krajina a doprava: 1,58 0,35  

Hr K01 – izolační zeleň 0,10  Pás izolační zeleně u plochy výroby Hr Z01, 
vymezeno tak, aby rozsah plochy nebyl větší než v 
pův. koncepci. 

Hr K02 – izolační zeleň 0,22  Pás izolační zeleně u plochy výroby Hr Z02, 
částečně v rozsahu pův. koncepce (nepřekračuje ji), 
část v záboru ZPF s ohledem na již využívanou 
parcelu jako manipulační plocha; 0,17 ha nad 
rámec pův. koncepce. 

Hr D01 – dopravní infrastruktura  0,01 úsek hipostezky/účelové kom., součást hipostezky 
okruhu 1; v ose navazující na katastrálně 
vymezenou komunikaci a dále pokračující jako 
Ra D01. 

Hr D02 – dopravní infrastruktura 0,14  úsek hipostezky/účelové kom. navazující na Ra D02 
(viz popis níže), součást hipostezky okruhu 1. 

Ku K05 – pl. vodní a vodohosp.  0,01 protipovodňové opatření na Syčivce VK06 (poldr v 
Žižkově údolí-plocha rozlivu), dle vymezení Povodí 
Ohře; nad rámec pův. koncepce  

Mi K01 – plochy zeleně  0,04 zeleň izolační vymezena nad rámec pův. koncepce 
ve zbytkové ploše mezi vodotečí a plochou Mi Z09. 

Mi K04 – plochy lesní 0,86 0,07 Převzato z pův. koncepce, jedná se o Projekt 
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zalesnění nelesních půd, Ekoles-Projekt, 2007. 

Mu K05 – plochy lesní 0,06  Převzato z pův. koncepce, jedná se o Projekt 
zalesnění nelesních půd, Ekoles-Projekt, 2007. 

Úseky hipostezky a navrhovaných účelových 
komunikací; vedení bylo zejm. voleno s ohledem na 
logickou prostupnost územím, ve snaze 
minimalizovat zábory, většinou po krajích 
obhospodařovaných ploch, popř. v souběhu s kat. 
vymezenými cestami.   

Mu D01 – dopravní infrastruktura 0,12  

Mu D02 – dopravní infrastruktura 0,04  Úseky hipostezky a navrhovaných účelových 
komunikací; vedení bylo zejm. voleno s ohledem na 
logickou prostupnost územím, ve snaze 
minimalizovat zábory, většinou po krajích 
obhospodařovaných ploch, popř. v souběhu s kat. 
vymezenými cestami.   

Nad rámec pův. koncepce; izolační zeleň oddělující 
stávající a navrhované plochy výroby, navrženo 
podél stávající komunikace; vzhledem k důvodu 
(snaha o oddělení ploch výroby) nelze přemístit 
jinam a záboru se vyhnout. 

Ra D01 – dopravní infrastruktura  0,01 

Ra D02 – dopravní infrastruktura 0,05  

Ra K02 – plochy zeleně  0,20 

celkem  2,914 8,8691  

z toho nad rámec pův. koncepce 0,596
3 

1,05  

    

Většina ploch na I. a II. bonitní třídě byla převzata z původní koncepce. Dopravní plochy považuji v rámci 
zjednodušení za "nové" návrhy, u ploch změn v krajině (zalesnění, izolační zeleň) je toto uvedeno v tabulce 
výše, avšak v grafice jsou takto označeny jen zastavitelné plochy. Nad rámec původní koncepce mimo 
zastavěné území byly vymezeny zastavitelné plochy Hr Z07, Hr Z10, Ch Z06, Mi Z01, Ra Z06 a Ra Z08 a 
MuZ01, které představují zábor 0,08 ha a 0,73 ha na půdách I. a II. tř. ochrany. V krajině jsou vymezeny nad 
rámec pův. koncepce plochy Hr K02, Ku K05, Mi K01 a Ra K02 a dopravní infrastruktura v rozsahu 0,55 ha a 
0,33 ha na půdách I. a II. tř. ochrany.  

 

8.1.4 BILANČNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ 

Vyhodnocení záborů je detailně provedeno v samostatné tabulkové příloze č.1 Odůvodnění 

Tabulka záborů  dle třídy ochrany (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha): 

 
celkem 

zábor ZPF I. II. III. IV. V. 

Zábor [ha] 61,88  2,91 8,86 11,01 17,99 21,11 

V zastavitelných plochách převažují zábory pro bydlení v rodinných domech a smíšené obytné bydlení 
(26,3% všech záborů), zábory pro výrobu a skladování (12,4% všech záborů), pro jednotlivé další účely 
vynětí se jedná o zábory do 3%.  

Zábory v nezastavitelném území (ve volné krajině) v rozsahu zejm. pro zalesnění (převzato z předchozí 
koncepce na základě zpracované studie. 

 

Tabulka záborů dle druhu pozemku (zaokrouhleno, údaje uvedeny v ha): 
 orná  ttp Zahrady, sady součet 

Celkem                        26,34 29,74 5,80 61,88 
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Tabulka záborů dle navrhovaného využití: 

 ha % 

bydlení vč. smíšeného 16,27 26,3 

výroba a skladování 7,68 12,4 

doprava 1,39 2,2 

občanské vybavení 0,64 1,1 

rekreace 0,99 1,6 

plochy sídelní zeleně (ZS, ZV) a věř. prostranství 3,86 6,2 

technická infrastruktura 1,31 2,1 

smíš. nezastavěného území, lesní plochy, plochy 
vodní a vodohosp.  

29,7 48 

součet 61,9 100 

 

8.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY 
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

V řešeném území dochází k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa pouze v případě krátkého (cca 
50m) úseku hipostezky v k.ú. Mukov, a to o odhadovaném rozsahu 0,15 ha.  

Ostatní úseky hipostezek nejsou předmětem záboru PUPFL, vedou totiž po stávajících účelových 
komunikacích, které nejsou vymezeny katastrálně. 

Důvodem pro relativně velké plochy dolesnění je přenos rekultivačních plánů radovesické výsypky do 
využití území (nejedná se o zábor zpf) a také požadavky na posílení retenčních schopností krajiny (jedná se 
o drtivou většinu záborů zpf v nezastavitelném území) na základě zpracovaného projektu „Projekt 
zalesněné nelesních půd, Ekoles-Projekt, 2007).  

Jako zábor není bilancován koridor vymezený dle 1. Aktualizace ZÚR, jedná se o koridor (o š. 100m) vedený 
v ose v souběhu se stávajícím vedením zvn 400kV, předpokládá se tedy, že bude využito existujících 
průseků. 

 
 
 

9. VÝSLEDEK  PŘEZKOUMÁNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE §53,ODST.4 SZ 
 

Z přezkoumání vyplývá, že územní plán 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.  
 

 

 

10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČ. VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství posoudil návrh zadání Územního 
plánu Hrobčice dle § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů a životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 
se závěrem dle stanoviska č. j. 4504/ZPZ/2013/SEA a JID: 1637/2014/KUUK ze dne 06. 01. 2014: „Územní 
plán Hrobčice není nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí“.   

Podkladem pro vydání stanoviska dle § 10i zákona o posouzení vlivů na ŽP byla stanoviska místně 
příslušných orgánů ochrany přírody dle § 77a (krajský úřad) a § 78 (správa chráněné krajinné oblasti) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
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ochraně přírody a krajiny“), vydaná dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, kterými Krajský úřad ÚK, 
odbor ŽP a Z (stanovisko č.j.: 4562/ZPZ/2013/N-1973, sp.zn.: 171078/2013/KUUK ze dne 17.12.13) a AOPK 
CHKO České středohoří (stanovisko č.j.: SR/10924/2013-2(0112340/CS/2013) ze dne 17.12.2013) 
konstatovaly: „Návrh zadání územního pánu Hrobčice“nebude mít samostatně či ve spojení s jinými záměry 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jednotlivých evropsky významných 
lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje“. 

Vzhledem ke stanoviskům orgánu SEA nebyl v zadání vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
V souladu s § 50 a § 52 stavebního zákona byl v rámci společného jednání a veřejného projednání návrh ÚP 
Hrobčice projednán s Krajským úřadem Ústeckého kraje jako příslušným úřadem z hlediska posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Krajský úřad předložený návrh ÚP Hrobčice posoudil a vydal v rámci společného 
jednání stanovisko č.j.: 4504/ZPZ/2013/SEA, JID: 169009/2015/KUUK ze dne 15.12.2015, kterým 
konstatoval: „Územní plán Hrobčice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí“. Se stejným 
závěrem bylo vydáno stanovisko tohoto dotčeného orgánu i v rámci veřejného projednání, kde tuto 
skutečnost potvrdil stanoviskem č.j.: KUUK/69539/2019, sp.zn.: KUUK/68558/2019 ze dne 23.05.2019.  

Vzhledem ke skutečnosti, že závěrem vyhodnocení výsledků veřejného projednání byly podstatné úpravy 
návrhu ÚP, které vyžadují opakované veřejné projednání, vyžádal si pořizovatel 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 ÚK jako orgán věcně a místně příslušný vydal 
stanovisko č.j.: KUUK/129318/2020, sp.zn.: KUUK/111496/2020/SEA ze dne 19.08.2020, kterým 
konstatoval, že :„Územní plán Hrobčice není nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí“a dále, že 
„Záměr nebude mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvosti jednotlivých evropsky významných lokalit, nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského 
úřadu Ústeckého kraje“. Se stejným závěrem bylo vydáno stanovisko AOPK CHKO České středohoří jako 
místně příslušného orgánu ochrany přírody č.j.: SR/2576/UL/2019-5 ze dne 10.8.2020. 

Ze závěrů, které vyplynuly z projednání ÚP Hrobčice v souladu s § 47 – 53 stavebního zákona, 
nevyplynula povinnost zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 

 

 

11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50, ODST.5 SZ 
 
Nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

 

12. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50, ODST. 5 ZOHLEDNĚNO 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 
Nebyl vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
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13. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
 

Podklady pro výrok 
 schválené Zadání ÚP Hrobčice 
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 58 
       polygonová katastrální mapa v rozsahu správního území obce (ČUZK r. 2021) 
       hranice intravilánu 1966 v rozsahu správního území obce Hrobčice  
 Metodický pokyn Vymezení zastavěného území (MMR ČR a ÚÚR, duben 2007) 

 

 

13.1 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s §58 zákona 183/2006 Sb. a vychází ze stavu 
podle katastrální mapy k únoru 2021. 

Povinnost vymezit v územním plánu hranici zastavěného území ukládá § 58 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Zastavěné území v ÚP Hrobčice je vymezeno postupem dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přičemž zahrnuje pozemky v intravilánu 
z roku 1966 a dále pozemky vně intravilánu odpovídající ustanovení § 58, odst. 2 stavebního zákona 
(zastavěné stavební pozemky evidované v katastru nemovitostí, stavební proluky a pozemky obklopené 
zastavěným územím, komunikace zajišťující přístup do pozemků zastavěného území, a ostatní veřejná 
prostranství). 

Důvody výroku / úvahy, kterými se zpracovatel řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních 
předpisů. Zpracovatel se řídil vlastní zkušeností z dlouhodobé urbanistické praxe, Zadáním, dále platnými 
nadřazenými dokumentacemi, které se ale měnily, a pak samozřejmě pokyny pořizovatele.  Platný ÚP SÚ se 
stal prakticky nepoužitelným, další podklady a podněty procházely neustálou změnou (např. rekultivační 
plány, názory CHKO, záměry obce na míru rozvoje, doplňkové žádosti občanů na legalizaci černých staveb, 
atd.).  
 

13.2 ODŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT 

13.2.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE OBCE – ROZŠÍŘENÝ KOMENTÁŘ 

CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Hlavní zásady zvolené strategie na další rozvoj obce – širší komentář k textu Návrhu ÚP, kap. 2.1. 
1. Plošný rozvoj zastavěného území obce je doplněn konverzemi ploch uvnitř zastavěného území 
 Autoři volí přiměřenou míru extenzivního rozvoje zastavěného území, navrhují i přestavby 

uvnitř zastavěného území, zvláště i býv. zemědělských farem. 
2. Sídla a lokality zřetelně venkovského charakteru musí tento udržet 
 Všechny místní části jsou navrženy do kategorie venkovského charakteru zástavby neb 

tento skutečně vykazují a není nezbytné toto měnit. 
3. Zajištění  logického rozvoje na hranicích zastavěného území: 
 ÚP věnuje mimořádnou pozornost přechodu zástavby do krajiny jak u velké zástavby na 

jihovýchodě Hrobčic, tak u ostatních venkovských částí. 
4. Dopravní skelet se stabilizuje i s návaznostmi na místní dopravní obsluhu  
 Dopravní koncepce je komentována podrobněji v kap.13.3. Odůvodnění  
5. Zásadní stabilizace a rozvoj zelených ploch v sídlech  
  Podpora vytvoření systému veřejné zeleně v sídlech v zájmu její zachování alespoň na 

veřejných prostranstvích a podél vodotečí. 
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6. Výrobní plochy jsou uzpůsobeny proměně ekonomické základny.  

 Jsou navrženy rozvojové plochy pro výrobu a podnikání, rovněž pro doplnění funkčních 
zemědělských farem. Nefunkční farmy navrženy k transformaci na smíšené funkce. 

7. Stabilizace stávajících veřejných prostranství.  

 V územním plánu se vymezují stávající veřejná prostranství jako prostředek pro vyjádření 
nejcennějších venkovských návsí a identity obcí. 

 Je povinností vyžadovat nová veřejná prostranství dle příslušného ustanovení vyhlášek.  
8. Dovybavení obce musí mít rovněž koncepci 
 Obec jen mírně rozšiřuje veřejnou vybavenost (kultura, sport), komerční může vzniknout ve 

smíšených plochách.     
9. Koncept technické Infrastrukturní vybavenosti 
 Řeší její posílení především v oblasti odkanalizování a plynofikace a respektuje koridor VVN 

ze ZÚR ÚK. 

 CELKOVÁ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

(doplňkový komentář pro text Návrh ÚP kap. 2.1.): 

10. Zahlazení stop po těžbě návrhem rozsáhlých rekultivací v k.ú. Hetov 
   Očekávané řešení po ukončení těžby. 

11. Podpora vazby krajinné a sídelní zeleně.  
Všechny uvedené podpory je nutné vnímat, chránit či doplňovat jako významnou krajinnou 
hodnotu – u vlastníků zdaleka samozřejmé není. 

12. Protierozní opatření. řešení protipovodňových opatřením, vodních ploch: 
   Nezbytné návrhy pro funkčnost vodního režimu v krajině v bezkonfliktní vazbě na sídla. 

13. Zásadní koordinace, korekce a doplnění ÚSES 
Vedle rekultivací asi nejvýznamnější změna v krajině, velmi potřebná neb prošla sérií 
nekoncepčních a nekoordinovaných etap. 

14. Ostatní zásady. 

   Zásady považujeme již dnes za standard v dokumentacích a jejich koncepcích. 

 

Důležitá strategie a rozhodnutí pro koncepci ÚP:   

V zastavěném území a zastavitelných plochách dle ÚP Hrobčice  jsou zohledněny: 
 pozemky s platným územním rozhodnutím dle obdržených podkladů. 
 většina pozemků zastavěných a zastavitelných dle původní koncepce  
 ze záměrů jen ty záměry, které odpovídají Zadání ÚP či výše uvedeným předpokladům, 

nadřazeným územně plánovacím dokumentacím, využitím rezerv zastavěného území a 
drobného dokomponování okrajů  sídla. Největší ucelený rozvoj bydlení na JV Hrobčic. 

 
Územní plán splňuje z metodického hlediska tyto podmínky: 

 ÚP je založen a bude v Návrhu dokončen dle zák.č.183/2006 Sb. 
 podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle Přílohy č. 7 k vyhlášce 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence  

 rovněž je respektována metodika datového modelu ÚK ve skladbě a označování ploch 
s rozdílným způsobem využití 

 nový plán vychází z nových (aktuálních) terénních průzkumů a rozborů, má podstatně vyšší 
přesnost především ve vztahu k plochám zeleně a vymezení vybavenosti 

 nový plán vymezuje stávající veřejná prostranství 
 nové vymezení zastavěného území bylo doplněno v průběhu října 2014 je však 

konfrontováno pouze  s  verzí katastrální mapy 2012 a fyzickými průzkumy z téže doby. 
Zastavěné území bylo aktualizováno v červenci 2018 (nová katastrální mapa v některých 
k.ú.) 

V zadání územního plánu nebyl požadavek na řešení variant. Z tohoto důvodu je zpracován přímo návrh 
územního plánu. 
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13.2.2 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 

Specifikace hodnot uvedena v kap. 3. Odůvodnění. 

Hodnoty byly vymezeny dle limitů (seznam památek), dále dat ÚAP ORP, a také a především z terénních 
průzkumů.  ÚP usiluje o jejich ochranu. Nelze tedy mluvit o pouhé ochraně hodnot stanovených v rámci 
limitů. Nově navržené jsou urbanisticky cenná území, místa panoramatických výhledů, arch. významné 
stavby a ostatní arch. hodnotné objekty. 

Doplnění- území s archeologickými nálezy: 
 ÚP respektuje tato území: 

 vrch Bořeň, Radovesickou výsypku a Hradišťany 

Rozvoj hodnot na základě Návrhu ÚP je zařaditelný do řady oblastí, není přímou součástí výroku v této 
kapitole. 
 

 

13.3 ODŮVODNĚNÍ  URBANISTICKÉ  KONCEPCE, VČ. URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTEMU SÍDELNÍ ZELENĚ. 

širší komentář prohlubující textaci kap. 3 Návrhu ÚP viz kap. 13.2.1. Odůvodnění 

13.3.1 ODŮVODNĚNÍ PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL, URBANISTICKÉ KOMPOZICE 

 V ÚP  jsou uplatňovány tyto zásady obecné povahy: 

Řešení plynulosti přechodu zástavby do krajiny je požadována hlavně u velkoobjemových staveb 
pro výrobu, ale i z pohledu návrhu ZS, tedy přechodových soukromých zahrad do krajiny. 

Diferenciace ploch zeleně, podobně jako precizace podmínek pro plochy s rozdílným způsobem 
využití, jsou zásady nabídnuté zpracovatelem ve prospěch kvality dokumentace. 

 V ÚP jsou uplatňovány tyto zásady pro jednotlivé části: 

Hrobčice – zonace a podpora funkcí, veřejné prostranství a vztah k zeleni mají svoji nepopiratelnou 
logiku, rozvoj bydlení má smysl na JV jen jako koncipovaná lokalita s územní studií a krajinným 
rázem neb je v hranicích CHKO. 

Venkovské části – relativně přísné požadavky ve vztahu ke krajině, černé stavby individuální 
rekreace (a sice ty, jejichž vlastníci požádali o záměr) nabídnout k legalizaci, pokud bude vůle ze 
strany CHKO. Plán péče o CHKO to nevylučuje. Požadavek obce na rozvoj bydlení v každé části je 
doplněn požadavkem na alespoň minimální sportovní plochu ve většině částí od zpracovatele. 

Výjimečné doplnění na izolovaných lokalitách vychází z požadavků obce a Zadání ÚP, rekultivační 
lokalita řešena v plné snaze ji zapojit jako řádné území do krajiny. 

 V ÚP jsou uplatňovány a respektovány tyto zásady urbanistické kompozice: 

Uvedeny jsou nezpochybnitelné devizy území obce z pohledu kompozice, ÚP je respektuje v plné 
míře (např. ochrana proti tlaku na bližší obestavění kostela v Hrobčicích). 

 

13.3.2 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 Zde se jedná o výčet ploch s RZV v jejích členění dle vyhlášky  

 

13.3.3 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY  

Odůvodnění významně souvisí též s kap. 8., dále tabulkou v návrhové části (bod 3.2) a výkresem základního 
členění území. Podrobně odůvodnění v kap. 14.1 a 14.2. 
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13.3.4 ODŮVODNĚNÍ SYSTEMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

ÚP volí širokou skladbu zelení ve všech plochách i ploch v nezastavěném území. Jejich specifikace je jasně 
vyjádřena v podmínkách využití ploch, příp. ploch ÚSES v kap. 6 Návrhu ÚP- viz též kap. 14. 
 
 
 

13.4 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ 

 

13.4.1 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVY 

Komentář  ke Koncepci dopravní infrastruktury v kap. 4.Návrhu ÚP: 

Dopravní koncepce – doplňující komentář a odůvodnění: (modře citace z Návrhu ÚP, černě komentář): 
 Nadřazený dopravní skelet 

Průjezd silnice II/257  územím obce je trvalým řešením nadřazené dopravní sítě v obci. Ostatní 
silnice III. třídy jsou rovněž stabilizované, je potřebné je však doplnit o propojení na 
rekultivovaných územích. Není zapotřebí zásadně zasahovat do nadřazené sítě, pouze 
odstraňovat lokální závady (chráněné přechody, rozhledy) a doplnit síť na dříve těžebních 
územích. Proto návrh 3 úseků silnic III. třídy vychází z aktuálních plánů rekultivací a dosavadní 
koncepce. 

 Místní komunikace  
Doprava na místních komunikacích je doplněna pouze u rozvojových lokalit Ku Z02 a CH Z04 
Návrh v Kučlíně vychází z předcházející koncepce. V rozvojových lokalitách vzniknou nové 
místní komunikace až při parcelaci, nebo ve zpracovávaných 3 územních studiích. V Chouči se 
jedná o nový přístup do lokality BV v režii investora navazující plochy BV přes stávající mostek 
přes potok nebo jiné možnosti neprošly projednáním. 

 Pěší, cyklistické a další provozy. 

           Respektování sítě turistických a naučných stezek. Očekává se jejich ponechání, jsou funkční. 

Doplnění cyklistické sítě na systémovou soustavu místních a hlavně nadmístních regionálních 
propojení. Cyklistická doprava řešena v souladu s aktuálními nadřazenými dokumenty pro 
cyklistickou dopravu a v souladu s představami zástupců obce. 

Založení sítě hipostezek. Je požadavkem obce a je řešen formou okruhů. 

 

A. SILNIČNÍ DOPRAVA  

Z pohledu  základního komunikačního systému  řešeného území: 

Dopravní nadřazený skelet má hlavní zátěže mimo řešené území, chybějící návaznosti přes 
rekultivovaná území na severu obce jsou navržena jako 3 nové úseky silnic III. třídy. Využívání sítě 
v Hrobčicích pro průjezd nákladové dopravy je skutečností, územně však není nutné přistupovat 
k obchvatům Hrobčic a Mirošovic, neb stávající trasování silnice II/257obce spíše tanguje. 

Územní plán nemá důvod měnit stávající koncepci nadřazené sítě komunikací II. a III. třídy, intenzity 
dopravy a trasování vyžadují doplnění sítě a také lokální úpravy ve formě: 

- ÚP navrhuje 3 místní komunikace  III. třídy napříč rekultivovanými úseky po těžbě. Tyto 
vycházejí z plánů rekultivací. 

- chráněných sdružených přechodů pro pěší a cyklisty (Hrobčice a Mirošovice) přes 
komunikaci II/257, i dalších proveditelných úprav nezahrnutých do Návrhu ÚP: 

- šířkové rozšíření vozovky v rámci plochy komunikace (Mukov – Červený Újezd), 
- rozhledů na křižovatkách a značení. 
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Z pohledu místních a účelových komunikací: 

 ÚP navrhuje (viz Výkres koncepce dopravy): 
 stabilizaci stávajících místních a účelových komunikací včetně sdílených cyklotras a hipostezek, 

dle skutečného stavu, vše dle výkresu Koncepce dopravy 
Tato síť účelových komunikací je převzata z ÚAP a studie cyklistické dopravy Hrobčice (ing. 
Charvát, 2020).  

 nové úseky účelových komunikací v krajině a v lesních úsecích určené pro pěší a hipostezky 
Doplnění stávající sítě zpracovatelem ve smyslu propojení významných směrů.    

 místní komunikaci jako napojení rozvojové plochy na stávající síť místních komunikací (Ku Z02). 
Nezbytný dopravní přístup 

 místní komunikaci jako napojení rozvojové plochy CH Z04 v Chouči Nezbytný dopravní přístup 
 řešení místních komunikací uvnitř větších rozvojových ploch na základě požadovaných studií, 

dohod o parcelaci. Podrobnost ÚP neřeší. 
Všechny v územním plánu navrhované  rozvojové plochy jsou situovány s vazbou na stávající síť silnic 
II. a III. třídy a především místních komunikací, na které bude napojena nová komunikační síť 
jednotlivých rozvojových ploch. Výjimku tvoří plocha Ku Z02, kde je návrh místní komunikace uplatněn 
z důvodů převzetí v předchozí koncepce. 

Jednotlivé 4 větší rozvojové plochy, které jsou podmíněny zpracováním územních studií (US 1 – ÚS 4) a 
vyústěním v dohody o parcelaci, budou řešit rozvoj nových místních komunikací v rámci územních 
studií. 

Účelové komunikace jsou převzaty z podkladů ÚAP, doplněny ve stavu o účelové komunikace v lesních 
úsecích dle skutečného stavu a vyjádřeny ve výkresu Koncepce dopravy. Účelové komunikace v členění 
stav a návrh jsou vyjádřeny ve výkresu koncepce dopravy neb jejich zařazení do hlavního výkresu je 
proti jeho srozumitelnosti a čitelnosti. Návrhové úseky jsou zařazeny do VPS. 

Nové úseky jsou navrženy z důvodů vyjádření skutečných existujících propojení mezi koncovými úseky 
účelových komunikací dle katastrálního vymezení a z důvodů potřebného souběhu s cyklotrasami a 
hipostezkami.  

Závěr: 
Úpravy a návrhy v rámci komunikací II. a III. třídy zahrnují nové úseky přes území rekultivací, odstranění 
závad nebo zlepšení podmínek průjezdu či přechodu chodců a cyklistů (Hrobčice a Mirošovice). Návrhy 
místních komunikací jsou minimální a hlavně v rozvojových lokalitách.  

 

Doprava v klidu 

V lokalitách rodinných domů je doprava v klidu řešena na vlastních pozemcích s velkým procentem odstavu 
v samostatných garážích. V  jádrech obcí jsou vozidla odstavována částečně v průjezdech a dvorcích uliční 
zástavby, částečně podél komunikací nebo na veřejných parkovištích (zejména v lokalitě koncentrované 
bytové výstavby Hrobčice).  

Parkoviště pro zajištění potřeb turistiky jsou navrženy 3 vždy v souvislosti s novými aktivitami na 
rekultivovaných plochách, dále 1 v Mukově jako návštěvnické pro rekreační lokalitu. 

Objekty občanské vybavenosti (úřad) mají  většinou pro zajištění svých potřeb parkování vlastní povrchová 
parkoviště.    

Pro zlepšení stavu na sídlišti v Hrobčicích nejsou navržena žádná opatření, předpokládá se větší 
intenzifikace ploch v rámci využití BH. 

 

B. OBSLUHA HROMADNOU DOPRAVOU 

Hromadná doprava osob je na území obce Hrobčice včetně jejich místních částí realizována sítí, 
resp.autobusy regionálních linek.  

ÚP nenavrhuje změny v zastávkách bus, intenzitu provozu řešit nemůže. 
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C. PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Pěší doprava 

 Pěší doprava v obci a jejími místními částmi dosud nevykazuje zásadní problémy. 
Návrh ÚP se omezuje pouze na návrh 3 chráněných přechodů pro chodce a současně pro cyklisty 
v Hrobčicích a Mirošovicích vždy v souvislosti s překonáváním silnice II/257, kde je vyšší provoz 
nákladové dopravy. Viz Výkres koncepce dopravy.  
 

Cyklistická doprava 

ÚP navrhuje: 
 návrh dvou nových úseků nadmístních cyklostezek  

 úsek Hrobčice – Bílina v trase po účelové komunikaci západně od II/257 kolem střelnice 
  Obcí velmi žádané cyklistické propojení mimo souběh s dopravou silniční. 
 úsek cyklostezka Bílina – Kostomlaty 
  Úsek  ze studie cyklistických stezek zpracovaný  INGEOS V/2020 
respektování stávající sítě nadmístních cyklotras včetně C25. Jako cyklotrasa zůstává v ÚP  
                  Hrobčice trasována i nadále. 

 nové úseky nadmístních cyklotras: 
 úsek Chouč – Hrobčice – Razice 

 úsek Razice – k.ú. Dřínek 
 úsek k.ú. Dřínek – Sahara 
 úsek k.ú. Dřínek napojení na cyklostezku Bílina Kostomlaty 
 úsek Razice – Hetov 
 úsek Hetov – Blín – východ po III/25815 
 úsek Hetov – Mukov – Červený Újezd – napojení na stávající cyklotrasu 

   Úseky  většinově ze studie cyklistických stezek zpracovaný  INGEOS V/2020, dále též  
   s doplněním zpracovateli pro logiku pohybů v území. 

Jedná se také o některé úseky, které nejsou vymezeny katastrálně, tedy nevedou po 
komunikacích v katastru KN.  

        respektovat stávající síť místních cyklotras probíhajících na tělesech účelových a polních  
       cest. Cyklotrasy na  tělesech účelových a místních komunikací, co jsou stávající a 
jsou uvedeny jako stávající cyklotrasy, jsou tedy integrální součástí systému veřejné 
dopravní infrastruktury.  

 
 Celkové odůvodnění: 

Cyklistická doprava na území obce je návrhem ÚP zásadně doplněna, jak v úrovni nadmístního 
významu, tak místního významu. 

 Cyklotrasy a cyklostezky nadmístního významu:    

Cyklistická síť nadmístního významu se doplňuje. V návrhu ÚP zůstává cyklotrasa C25 jako 
stav. Dále je významné doplnění o 2 cyklostezky a + 7 nových úseků navazující nadřazené 
sítě cyklotras.  Tyto samozřejmě plní funkci i sítě místní. Důraz je na dálkové vazby, většina 
úseků je v souběhu se stávající silniční sítí a komunikační sítí na rekultivovaných plochách. 
Důležité propojení se navrhuje ve směru Hrobčice – Bílina po účelové cestě kolem střelnice. 
Důvodem je snadné propojení do Bíliny mimo silnici II/257.  

  
 Cyklotrasy místního významu: 

 Stávající stav cyklotras/účelových komunikací, je zakreslen ve výkresu koncepce dopravy, jedná 
se prakticky o velkou řadu stávajících účelových komunikací v území. Nové místní cyklotrasy 
nejsou navrhovány. 
 
 

Turistické, inline a hipo trasy pěší trasy 

 Systém stávajících pěších turistických značených cest v širším okolí obce je respektován a 
vyjádřen ve výkresu koncepce dopravy. Návrh nové úseky neřeší. 
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 Naučné stezky: Naučná stezka Bořeň je respektována a má návaznosti na území sousední 
obce. 

 3 in-line dráhy vychází z podkladů dodaných obcí, zokruhovány, všechny jsou na 
rekultivovaných plochách a proto nejsou vyhodnoceny v záborech ZPF. Jsou součástí potřeby 
navrhovat některé rekreační funkce na rekultivovaných plochách z důvodů dosažení na dotační 
tituly. 

  podobně síť tras hipostezek je navržena v rozsahu odpovídajícímu počtu a umístění 
stávajících a navrhovaných farem s koňmi. Vychází z požadavků obce v jejich redukované 
formě, využívá především stávající účelové cesty v krajině. Nezahrnuty do záborů ZPF neb se 
nejedná o zpevněné cesty. Hlavním důvodem je zpřístupnění pozemků pro tuto funkci resp. 
rekreační činnost bez staveb.  
Úsek hipostezky v k.ú. Mukov po lesní cestě přes lesní pozemky nebude stavebně upravován 
ani jiným způsobem měněn. Jedná se o vedení hipoostezky po stávající lesní cestě. 

 

D. DOPROVODNÉ  DOPRAVNÍ STAVBY A  ZAŘÍZENÍ 

Objekty dopravní vybavenosti v zájmovém území nebyly Zadáním ÚP vyžadovány, Návrh ÚP je tedy neřeší, 
nicméně v rámci podmínek pro využití ploch VP a VD a VZ jsou přípustné čerpací stanice včetně zázemí atd.  

E. VODNÍ A LETECKÁ DOPRAVA 

V daném území se neřeší. 

 

 

13.4.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

A. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Současný stav – doplnění kapitoly 4.2.1 Návrhu ÚP Hrobčice 

Odůvodnění navrženého řešení 

Stávající zdroje pitné vody dostačují i pro připojení rozvojových ploch, ÚP  vychází z PRVKÚK ÚK.  Napojení 
rozvojových ploch bude provedeno výstavbou nových řadů, nebo prodloužením stávajících přednostně ve 
veřejných prostorách. Ve výkresech jsou zakresleny pouze nejdůležitější nové řady, určující směry napojení 
rozvojových ploch. 

Rozvojové plochy budou požárně zabezpečeny zřízením uličních řadů o minimálních profilech DN 80 s 
požárními hydranty osazenými ve vzdálenostech nejvýše 200 m. Uvedené hodnoty vyhovují požadavkům 
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou.  

Ochranná pásma vodovodů podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 
nejsou vzhledem k měřítku územního plánu zakreslena: 
Kapacita vodovodního řadu                                     Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí 

do DN 500mm                                                              1,5m 

nad DN 200mm při uložení v hloubce od 2,5m              + 1m ke stanovenému OP 

 

B. ODVODNĚNÍ – KANALIZACE 

Stávající stav – doplnění kap. 4.2.2. ÚP Hrobčice 

V současné době je odkanalizována pouze vlastní obec Hrobčice a to jednotnou stokovou sítí napojenou do 
ČOV Bílina. 
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Popis a odůvodnění návrhového stavu: 

Územní plán vychází z PRVKÚK ÚK , zachovává a doplňuje stávající koncepci kanalizace pouze ve vlastních 
Hrobčicích. Rozvojové plochy v Hrobčicích je možno napojit na stávající kanalizační síť. 

Ve všech ostatních obcích jsou navrženy místní ČOV na základě zpracovaného projektu odkanalizování 
jednotlivých obcí (JAMIprojekt, 2009). Územním plánem byly vymezeny zastavitelné plochy technické 
infrastruktury v potřebném rozsahu pro realizaci záměru. Jedná se o kořenové čistírny odpadních vod (v 
obcích Razice, Mukov, Červený Újezd, Mirošovice, Mrzlice, Chouč) a mechanicko-biologickou ČOV (Kučlín a 
Tvrdín). Stoková síť bude provedena z HDPE, převážně jako gravitační síť, v případě obcí Chouč a Červený 
Újezd v kombinaci s krátkým výtlakem v koncových úsecích stokové sítě. Odvod vyčištěných vod je 
proveden do místních recipientů. Kapacita navržených ČOV Mirošovice (150EO), Mrzlice(100EO), Mukov 
(100EO), Chouč(70EO), Kučlín(40EO), Razice (200EO), Tvrdín (40EO) a Červený Újezd (100EO) je ve všech 
případech dostatečná i pro navržené rozvojové plochy. 

Ochranná pásma kanalizací podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 
nejsou vzhledem k měřítku územního plánu zakreslena: 

Kapacita kanalizační stoky                                     Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí 

do DN 500mm                                                  1,5m 

nad DN 500mm                                                  2,5m 

nad DN 200mm při uložení v hloubce od 2,5m  + 1m ke stanovenému ochrannému pásmu 

 

Nově navrhovaná opatření pro připojení plánovaných lokalit – Odůvodnění návrhu 

Jedním z hlavních systémových opatření je upřednostňování výstavby oddílného systému kanalizace 
v rozvojových lokalitách a v místech, kde to umožní stávající způsob odkanalizování. Pro odvádění 
dešťových vod je důraz kladen na jejich zadržování, vsakování, přímé využívání, s cílem maximálního 
omezení přítoku dešťových srážek do veřejné kanalizace. Do jednotné kanalizace budou odváděny jen 
srážkové vody z veřejných ploch a komunikací, návrh odvodňovacích zařízení musí být přizpůsoben 
stávajícím možnostem území a požadovanému trendu minimalizace dešťových kanalizací. 

Dešťové vody z jednotlivých pozemků určené pro bydlení budou primárně likvidovány na místě vzniku 
(např. vsakem nebo jímáním a následně využity jako užitková voda). Množství dešťové vody z veřejných 
komunikací by mělo být minimalizováno opatřeními snižujícími množství a rychlost odtoku (např. vhodným 
návrhem zpevněných ploch, vsakováním do přilehlých zelených pásů apod.). 

 

Regulativy vodního hospodářství 
 Respektovat ochranná pásma stávajících vodovodů a kanalizací. 
 Před zahájením realizací záměrů je nutno zajistit u správců inženýrských sítí přesné 

vytyčení jejich sítí v terénu. 
 Před zahájením realizací záměrů je nutno projednat se správci inženýrských sítí podmínky 

napojení na jejich sítě. 
 Při napojení na vodovodní rozvod pitné vody je třeba přihlížet k požadavkům ČSN 730873 

Zásobování požární vodou. Při realizaci je třeba pamatovat na osazení objektů pro požární 
odběry. 

 

C. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Stávající stav – doplnění z ÚP kap.4.2.3.: 

Ve všech obcích je zajištěn odvoz tuhých komunálních odpadů, v obcích jsou rozmístěny sběrné nádoby na 
tříděný odpad. Veškeré odpady se skládkují nebo zpracovávají mimo řešené území. V Hrobčiccích funguje 
sběrný dvůr.  

Do řešeného území (v severní části k.ú. Radovesice u Bíliny) zasahuje ochranné pásmo zrekultivované 
skládky Chotovenka. 

Odůvodnění návrhu: 
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Systém hospodaření s odpady vyhovuje a nevyžaduje žádná opatření v územním plánu, doporučeno je 
v rozvojových lokalitách vymezit ve veřejném prostoru místo pro umístění kontejnerů pro tříděný odpad 
v dostupových vzdálenostech max. 150m. Stejné podmínky se doporučuje dodržovat i ve stávajícím území. 

 

D. VODNÍ REŽIM 

Stávající stav – doplnění z ÚP, kap. 4.2.4.: 

Řešené území leží v povodí řeky Bílina (mimo řešené území), jejími hlavními přítoky v řešeném území jsou: 
 Syčivka 
 Likovský potok 
 Liběšický potok  
 Mukovský potok 

Na vodním toku Syčivka (k.ú. Kučlín) je vymezeno záplavové pásmo Q100. 

V řešeném území se nachází ochranná pásma vodních zdrojů (v k.ú. Mukov a Červený Újezd). Řešeným 
územím prochází ochranná pásma II. stupně II B přírodního léčivého zdroje Bílina a OP II. stupně II C 
přírodního léčivého zdroje Teplice. Tato pásma jsou zakreslena v grafické části dokumentace.  Řešené území 
neleží v CHOPAV. 

 

Odůvodnění navrženého řešení  - doplnění: 

Vymezené zastavitelné plochy nezasahují do záplavového pásma Q100. Územní plán přebírá do návrhu dříve 
navržená opatření v oblasti vodního režimu – a to jak úpravu stávajícího rybníku Kocourek v k.ú. Hrobčice 
na vodním toku Syčivka (úprava retenčních prostorů, stávající hráze rybníku, včetně rozšíření zájmového 
území s ohledem na možný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů). Soustavu vodních ploch 
bude uskutečněna v rámci plánů rekultivací Radovesické výsypky.  
 

E. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Současný stav zásobení elektrickou energií – doplnění kap. 4.2.5 Návrhu ÚP: 

Územím prochází dálkové vedení zvn 2x400 kV (linka V480 Výškov-Chotějovice) a vvn 2x110 kV (Výškov – 
Chotějovice) ve správě ČEPS, a.s.Jednotlivé obce jsou zásobovány ze sítě 22kV a to z rozvodny Chotějovice a 
z rozvodny Most-jih. Zásobování elektrickou energií nevykazuje závažné problémy. Kapacita instalovaných 
trafostanic (TS o výkonu 400 nebo 630 kVA) je dostatečná i pro předpokládaný rozvoj.    

Odůvodnění navrženého řešení 

V řešeném území je zakreslen koridor ER10a pro dvojité vedení el. energie (záměr z 1. aktualizace ZÚR). 
Jedná se o koridor o šíři 100m s souběhu se stávajícím vedením. zvn 400kV.  

Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic ve smyslu 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 pozdějších předpisů, ochranná pásma jsou zakreslena ve výkresové 
dokumentaci: 

Ochranná pásma elektrického vedení: 
Napětí a typ  Vzdálenost od krajních vodičů 
nadzemní vedení do 400 kV včetně  20m 
nadzemní vedení nad 35 kV do 110 
kV včetně 

 12m (15m)* 

nadzemní nad 1 kV do 35 kV včetně 
podzemní do 110 kV                                                    

(vodiče bez izolace) 7m (10m)* 
 
 1 m 

Ochranná pásma elektrických stanic: 
Typ stanice Vzdálenost od hrany objektu 
venkovní elektrické stanice  20m 

stožárové elektrické stanice 7m (10m)* 
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kompaktní a zděné elektrické stanice 2m 

vestavěné elektrické stanice 1m 

*Podle ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického zákona nezměnila 

ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních předpisů, platí tedy hodnoty podle 

zákona 79/1957 Sb., platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce). 

 

F. ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM  PLYNEM 

Současný stav zásobování plynem – doplněný komentář ke kap. 4.Návrhu ÚP: 

Územím prochází tři VTL trasy DN500 (Lovosice-Bílina; Bylany-Úžín; Bylany-Pytlíkov). Na VTL plynovodu jsou 
umístěny dvě regulační stanice VTL/STL: 

 RS Hrobčice (o výkonu 1200m3/h) zásobující Hrobčice a Razice 
 RS Mukov (o výkonu 800m3/h) zásobující Mukov a Červený Újezd 

Veškeré rozvody jsou provedeny jako středotlaké. 

Ostatní obce nejsou plynofikovány. 

Odůvodnění navrženého řešení 

Plynovodní systém byl již v minulosti vybudován tak, aby vyhovoval i pro předpokládaný nárůst. Nevyžaduje 
tedy žádné změny v rozvodu STL ani regulačních stanicích. 

Rozvojové plochy v obcích napojených na plynovodní síť budou napojeny prodloužením stávajících 
plynovodů. 

Územní plán navrhuje plynofikaci obce Mirošovice z nové RS VTL/STL.  na základě předchozí koncepce a též 
s ohledem na velikost obce a navrhovaný rozvoj bydlení, plynofikace ostatních obcí se s ohledem na počet 
obyvatel a charakter sídel jeví jako neekonomická. 

Územní plán respektuje ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a plynárenských zařízení ve smyslu 
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 pozdějších předpisů: 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Plynárenství  § 68 
Ochranná pásma 

(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého 
provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden 
z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu. 

(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení, který činí: 

 a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn  
    v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,  
 b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
 c) u technologických objektů 4 m od půdorysu. 

(3) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, 
jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo 
ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. 

(4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, 
bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu 
nebo přímý plynovod, těžební plynovod či plynovodní přípojku 

 a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník 
prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, 

 b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v   
písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném 
pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. 
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(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 
na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé 
dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit. 

(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném 
pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na základě souhlasu 
provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky. 

Bezpečnostní pásma plynových zařízení 
 Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond ...................... 250 m 
 Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu  

- nad 5 m3 do 20 m3  ...................................................................................................... 20 m 
- nad 20 m3 do 100 m3  .................................................................................................. 40 m 
- nad 100 m3 do 250 m3 ................................................................................................. 60 m 
- nad 250 m3 do 500 m3  .............................................................................................. 100 m 
- nad 500 m3 do 1000 m3 ............................................................................................. 150 m 
- nad 1000 m3 do 3000 m3 ........................................................................................... 200 m 
- nad 3000 m3  ............................................................................................................. 300 m 

 Plynojemy 
- do 100 m3  ................................................................................................................... 30 m 
- nad 100 m3  ................................................................................................................. 50 m 

 Plnírny plynů (od technologie) ....................................................................................... 100 m 
 Zkapalňovací stanice stlačených plynů  .......................................................................... 100 m 
 Odpařovací stanice zkapalněných plynů ........................................................................ 100 m 
 Kompresorové stanice (od technologie) ........................................................................ 200 m 
 Regulační stanice vysokotlaké 

- do tlaku 40 barů včetně  .............................................................................................. 10 m 
- Regulační stanice s tlakem nad 40 barů  ..................................................................... 20 m 

 Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně 
- do DN 100 včetně  ....................................................................................................... 10 m 
- nad DN 100 do DN 300 včetně  ................................................................................... 20 m 
- nad DN 300 do DN 500 včetně  ................................................................................... 30 m 
- nad DN 500 do DN 700 včetně  ................................................................................... 45 m 
- nad DN 700  ................................................................................................................. 65 m 

 Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů 
- do DN 100 včetně  ....................................................................................................... 80 m 
- nad DN 100 do DN 500 včetně  ................................................................................. 120 m 
- nad DN 500  ............................................................................................................... 160 m 

 Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí  
- s tlakem do 100 barů  .................................................................................................. 80 m 
- s tlakem nad 100 barů  ............................................................................................. 150 m. 

 

G. ALTERNATIVNÍ ZDROJE 

Větrná energetika: V řešeném území se nevyskytují, ÚP Hrobčic  nepočítá v řešeném území s plochami pro 
lokalizaci větrné energetiky. 

Fotovoltaické systémy: Na řešeném území se v současnosti nevyskytují.  

Ostatní systémy: lokální užití tepelných čerpadel a slunečních kolektorů na objektech. 
 

Odůvodnění návrhu: 

Větrná energetika nemá nejlepší podmínky v území, je nevhodná ve vztahu k CHKO, ani nebyla předmětem 
Zadání ÚP.   

Fotovoltaika na objektech je přípustná mimo CHKO. 
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Užití dalších zdrojů, zvláště na objektech a tepelných čerpadel je nasnadě, ochrana střech v oblasti CHKO je 
neoddiskutovatelná, exponované fasády v panoramatech rovněž. Podobně pro setrvačné užívání pevných 
paliv jsou stanovené obecně přijatelné podmínky. 

 

Ostatní energetika 

Lokální vytápění pevnými, příp. kapalnými palivy je stále využíváno u starší zástavby.  
Odůvodnění návrhu: 

Kromě vytápění plynem, elektrickou energií a alternativními zdroji lze využívat i další otopné zdroje za 
stanovených podmínek. 
Doporučovaným způsobem vytápění je využívat moderní, ekologické zdroje vytápění a ohřevu teplé 
užitkové vody, které se začínají rozšiřovat zatím v menší míře a v lokálním měřítku. Jedná se především o 
tepelná čerpadla a mimo CHKO i sluneční kolektory. 

V lokalitách, kde není uvažováno s plynofikací, bude nutno řešit tepelné zdroje elektrické (využití tepelných 
čerpadel) či s užitím pevných paliv - uhlí, dřevo, biomasa. Využití pevných paliv v nových objektech je 
podmíněno technologií spalování – jinak hrozí vyloučení lokace v CHKO. 

 

H.  PŘENOS INFORMACÍ  

Současný stav – doplnění kap. 4.2.8.: 

Území je dostatečně pokryto kabelovou telefonní sítí. Rovněž pokrytí signálem rozhlasu, televize a 
mobilních operátorů je vyhovující. 

Územní plán respektuje trasu RR vysílání (k.ú. Chouč), koridor mikrovlnných spojů MO a vymezené území 
MO (Hrušovany), charakter navrhované zástavby ani žádné výškové stavby nejsou navrhovány, 
nepředpokládá se tedy střet s těmito limity. 

Odůvodnění návrhu: 

Připojení rozvojových ploch nevyžaduje vymezení nových ploch ani opatření v územním plánu. 

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení (lin. vedení) nebyla vzhledem k měřítku územního plánu 
zakreslena: 

 podzemní komunikační vedení…1,5 m;  
 nadzemní komunikační vedení…1,5 m; 

 

13.4.3 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Občanské vybavení v Hrobčicích uvítá každé rozšíření, základní škola však nadále zůstane s dojezdem do 
Bíliny.  

Občanské  vybavení je v ÚP členěno do 2 základních skupin: 
 Veřejné občanské vybavení OV (neziskový sektor vybavenosti, tedy vybavení zřizované a 

provozované zpravidla veřejným  zřizovatelem) 
 Občanské vybavení nad rámec veřejného vybavení (ostatní, převážně komerční sektor 

vybavenosti), umožněné ve smíšených plochách i dalších plochách BV, OS, DS. 

ÚP se v návrhu zaměřuje na: 
 doplnění školské vybavenosti (rozšíření pozemku MŠ) 
 zajištění kulturních funkcí v býv. tvrzi  
 zajištění veřejných parkovišť pro návštěvníky rekreačních aktivit  
 možnost rozšíření sportovních ploch nespecifikovaných v prakticky všech částech obce 

(nejzřetelnější jsou v rámci rekultivovaných ploch na přírodních plochách (inline dráhy, 
možnost střelnice, motokrosu za předem určených podmínek 

 nepřímou součástí je i podpora vybudování sítě cyklostezek a hipostezek. 
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13.4.4 VEŘEJNÁ  PROSTRANSTVÍ 

Vymezená stávající veřejná prostranství reprezentují návesní prostory venkovských částí obce i samotných 
Hrobčic, ÚP navrhuje následující: 

Odůvodnění 2 nových veřejných prostranství (PV) a 6 nových ploch veřejné zeleně (ZV): 

Veřejné prostranství v Hrobčicích je upřesněno ve vymezení. Nové veřejná prostranství v Kučlíně SV vychází 
z původní koncepce, veřejné prostranství v Kučlíně JV je nově navrženo jako důstojné tak velké rekreační 
lokalitě a terénní konfiguraci. 

Dále byly vymezeny nové plochy veřejné zeleně v místních částech Chouč, Mirošovice, Mrzlice, Razice (2x) a 
Kučlín. 

V lokalitách, pro které se určuje jejich otevření povinnou dohodou o parcelaci je úkolem stanovit polohu a 
výměru veřejných prostranství podle podmínek stanovených v §7 vyhl. č.501/2006 Sb. Stanovovat ji 
dopředu je z vlastnických hledisek (pokud je více vlastníků) nepřijatelné a těžko projednatelné. 

V kapitole určené podmínkám využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínkám prostorového 
uspořádání jsou veřejná prostranství dále specifikována. 

 

 

13.5 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE KRAJINY A PŘÍRODNÍCH HODNOT 

13.5.1  ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY: 

Koncepce Viz kap. 13.2.1. Odůvodnění 

VYHODNOCENÍ PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK 

Geomorfologie, geologie 
Řešené území se nachází v geomorfologickém celku České středohoří, podcelku Milešovské 
středohoří, okrsku Bořeňské středohoří a Kostomlatské středohoří ve vých. části území. Nadmořská 
výška v území stoupá od západu k východu. V SZ cípu je ovšem výraznou dominantou vrch Bořeň 
(539 m n. m.), na východě je druhý nejvyšší vrchol Českého středohoří Hradišťany (752 m/m). V 
morfologii dominují vulkanické kupy a kužele. Pro tento typ krajiny je charakteristiká vysoká energie 
terénu (míra výškových rozdílu na jednotku plochy a sklonitost terénu). Území je v detailu 
modelováno vodními toky Liběšický potok, Syčivka a Mukovský potok a jejich přítoky. Severní část 
území je ovlivněna povrchovou těžbou hnědého uhlí a následnými rekultivacemi.  

Fytocenologie a geobotanika: 

Podle Geobotanické mapy ČR původními společenstvy byly ve vyrovnaném poměru dle půdních 
podmínek Dubohabrové háje Subxerofilní doubravy, v nivách vodních toků a ve sníženinách luhy a 
olšiny. Okrajově se v nejteplejších a skalních polohách vyskytovaly Šípakové doubravy a skalní 
lesostepi. 

Dle Mapy potenciální přírodní vegetace jsou v celém území zastoupeny dubohabrové háje. 

Území spadá do fyrogeografických okresů  4a – Lounské středohoří, 4b – Labské středohoří a 44 – 
Milešovské středohoří. 

Větší část patří do bioregionu 1.4 – Milešovského, na severu zasahuje výběžek bioregionu 1.1. - 
Mosteckého. 

Klimatologie: 
V souladu s nadmořskou výškou se v území vyskytují od západu 

teplá oblast T2 

mírně teplá oblast MT 11 

mírně teplá oblast  MT4 

chladná oblast CH7 (vrchol Hradišťanů) 
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S průměrným ročním úhrnem srážek do 500 mm se jedná o suchou oblast. Počasí je ovlivňováno 
sousedstvím pánevní oblasti. 

Hydrologie: 
Vodní toky: 

Území leží v povodí Bíliny a je odvodněno Syčivkou, Mukovským potokem, Mrzlickým potokem a 
Liběšickým potokem.  

Vodní plochy: 

Drobné vodní plochy (rybníky) se nacházejí zejména v Mukově, v Razicích a na Syčivce severně od 
Hrobčic. 

 

Pedologie: 
V řešeném území se nachází vesměs středně bonitní půdy. Jejich kvalita je navíc ovlivněna 
dlouhodobou zemědělskou činností.  

 

VYHODNOCENÍ STAVU ZELENĚ 

Zeleň v sídlech 

Na území obce se nacházejí malá sídla venkovského charakteru.  V jednotlivých sídlech jsou 
zachovány návesní prostory s nižším podílem veřejné zeleně. Jinak je typická úzká provázanost 
s volnou krajinou a pohledové vazby na podmanivé krajinné scenérie. 

Zeleň v krajině 

V území lze rozlišit výrazně zalesněnou část východní a méně zalesněnou západní část s větším 
podílem zemědělské obdělávané půdy. Významnými prvky jsou zpravidla zalesněné kupy a kužele 
vulkanického původu, typické pro České středohoří. Silnice jsou zpravidla doplněny alejemi. 
Mezilehlý prostor je využíván zemědělsky zejména v západní části území. Zemědělská půda zcelena 
do větších lánů. Fragmentálně je v krajině zachováno původní dělení zemědělských pozemků, které 
dokládají převážně spádnicové meze.  Mezi zcelenými pozemky se mnohde vytvořily masivní pásy 
mezí s dřevinnou vegetací. Dříve intenzívně zemědělsky využívaná úpatí vrchů (ovocné sady) v 
současnosti zarůstají celoplošnými nálety a spojují se s lesními porosty. Výraznou „jizvou“ je plocha 
Radovesické výsypky, v současnosti postupně rekultivovaná. Nivy vodotečí jsou omezovány 
zemědělskou činností. Vodní toky doprovázejí více či méně souvislé pásy břehových porostů, místy 
rozšířené do lužních lesíků. 

Lesy: Menší lesní celky jsou při místních částech Mirošovice, Hrobčice, Razice a v k.ú. Dřínek. 
Východní část území (Tvrdín, Mukov, Červený Újezd) je pokryta souvislejšími lesními porosty. 

Mimolesní vysoká zeleň: Souvislé porosty lesního charakteru, avšak nepatřící do pozemků určených 
k plnění funkce lesa, jsou zejména v údolních polohách podél vodotečí.  

Zemědělská půda: Podíl zemědělské půdy vzhledem ke krajině odpovídá agrárnímu založení 
jednotlivých sídel a její současné využívání nepředstavuje problém z hlediska ekologické stability 
území.  

Rekultivace: V současné době je rekultivován prostor Radovesické výsypky v severovýchodní části 
území. 

VYHODNOCENÍ OCHRANY PŘÍRODY 

Zvláště chráněná území přírody velkoplošná a maloplošná 

Na významnou část řešeného území zasahuje CHKO České středohoří. Situace vymezení ochranných 
zón I- IV  v rámci CHKO je zobrazena výkresové dokumentaci. 

Ve východní části území je navíc vymezena NPR Bořeň. Z ostatních maloplošně chráněných území se 
jedná o PR Trupelník, Dřínek a Hradišťanská louka a PP Štěpánovská hora. 



ODŮVODNĚNÍ územního plánu 82 

název Bořeň 

kód 643 

kategorie NPR 

výměra 65 ha 

rok vyhlášení 19. 12. 2013 

předmět 
ochrany 

Přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy, acidofilními teplomilnými 
doubravami a dubohabřinami a porosty nízkých xerofilních křovin se skalníkem; 
společenstva vegetace pohyblivých sutí, úzkolistých suchých trávníků, skalní vegetace s 
kostřavou sivou a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; populace vzácných a 
ohrožených druhů rostlin hvězdnice alpské a kosatce bezlistého, včetně jejich biotopů; 
mohutný vypreparovaný lakolit, modelovaný procesy mrazového zvětrávání s vysokými 
skalními stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, včetně puklinových jeskyní 

  

název Trupelník 

kód 2137 

kategorie PR 

výměra 15,33 ha 

rok 
vyhlášení 

29. 6. 2001 

kat. území Bílina, Kučlín 

předmět 
ochrany 

Významné paleontologické naleziště paleogenní diatomitové mikroflóry a makroflóry. 
Kromě ní zde byly nalezeny zkameněliny korýšů řádu Decapoda, hmyzu (Hymenoptera, 
Coleoptera) a obratlovců (Pisces, Testudines, Crocodilia). Starý vápencový lom u Kučlína je 
významným nalezištěm zkamenělin druhohorních ramenonožců (Brachiopoda). V okolí 
vrchu jsou doklady o počátcích třetihorní tektonické činnosti, v lomu u Kučlína pak 
doklady o vývoji v druhohorách (obnažená statigrafická hranice mezi svrchním a středním 
turonem). Současně Trupelník představuje poměrně rozsáhlý zbytek teplomilných 
společenstev s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. hlaváček jarní, len 
žlutý, bělozářka větevnatá, sasanka lesní, hvězdnice chlumní atp.). 

 

název Dřínek 

kód 2187 

kategorie PR 

výměra 1,8 ha 

rok vyhlášení 15. 5. 2002 

kat. území Dřínek, Razice 

předmět 
ochrany 

Xerotermní travinné společenstvo a ochrana teplomilných druhů rostlin vzácně se 
vyskytujících v severní části českého termofytika. Na svazích prosperuje populace 
zvláště chráněných druhů rostlin, např. v kategorii silně ohrožených kavyl úzkolistý, 
koniklec luční český a v kategorii ohrožených hlaváček letní, bělozářka liliovitá a kavyl 
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Ivanův. 

 

název Hradišťanská louka 

kód 120 

kategorie PR 

výměra 3,9 ha 

rok vyhlášení 3. 1. 1952 

kat. území Mukov 

předmět 
ochrany 

Ochrana květeny a ochrana valů keltského hradiště. 

 

název Štěpánovská hora 

kód 441 

kategorie PP 

výměra 0,5 ha 

rok vyhlášení 11. 1. 1952 

kat. území Radovesice u Bíliny, Štěpánov u Lukova 

předmět 
ochrany 

Ochrana květeny. 

 

Lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

Ve  řešeném území se dle ÚAP ORP  Bílina nachází lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ve 
státním seznamu ochrany přírody nejsou uvedeny). 

Případný střet záměru s těmito lokalitami musí být posouzen OŽP MÚ Bílina ve fázi územního řízení. 

Významné krajinné prvky 

Podle § 3, odst.1, písm. b) zákona číslo 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, v řešeném území tudíž lesy, vodní toky a plochy a nivy, přibližně 
vymezené hranicí inundace.  

 

 KRAJINNÝ RÁZ 

Veškeré předpokládané investice v území a na rozvojových plochách jsou navrhovány s důrazem na to, aby 
nedošlo k zásahům do krajinného rázu.  

V zájmu posílení krajinného rázu, resp. jeho legislativního posílení v širším okolí MPZ, byly vymezeny 
v řešeném území 4 plochy významných výhledů na město – viz kap.10.4.Odůvodnění  

Jedná se o plochy, které by měly zůstat alespoň lokálně nezastavěné  a prezentovat krajinný kontrast ke 
kamennému historickému městu nebo obráceně ke krajině, mají předpoklady pro lokální  nezastavěnost 
násobené vyhlídkovými možnostmi na město či do krajiny.  

Velmi důležitým návrhem z hlediska krajinného rázu je lokalizace rozhledny na ploše Z.rK.29. Její povolení je 
podmíněno územní studií ÚS 2 a rovněž posouzením z hlediska krajinného rázu. 
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NATURA 2000 

V západní části území se nachází NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita Bořeň. 
 

název Bořeň 

kód 2794, CZ0420026 

kategorie EVL 

výměra 67,4 ha 

rok vyhlášení 21. 8. 2013 

kat. území Hrobčice, Chouč 

předmět 
ochrany 

kontinentální opadavé křoviny; lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; 
panonské skalní trávníky; středoevropské silikátové sutě; chasmofytická vegetace 
silikátových skalnatých svahů 

 

 

13.5.2 ODŮVODNĚNÍ ÚSES  

NADREGIONÁLNÍ  A  REGIONÁLNÍ  ÚSES  

  Nadregionální a regionální ÚSES, širší vztahy ÚSES - Vyhodnocení: 
Nadregionální a regionální ÚSES je stabilizován v nadřazených ZUR ÚK, v návrhu ÚP je upřesněn do 
pozemků. V řešeném území se jedná o nadregionální biokoridor K14 v ose mezofilně bučinné, 
procházející JZ cípem území (k.ú. Mukov a Červený Újezd u Mukova) s vloženým regionálním 
biocentrem  RBC 1797 Mukov. V SZ cípu území zasahuje svou jižní částí regionální biocentrum RBC 
1328 Bořeň. V rámci návrhu územního plánu je regionální ÚSES zpřesněn do hranic parcel event. 
jejich lomových bodů.  

 LOKÁLNÍ  ÚSES  

  Lokální ÚSES v ÚP Hrobčice  – Vyhodnocení: 

  Lokální ÚSES v území : 
Lokální ÚSES je součástí ÚAP ORP Bílina, nicméně není vymezen v souladu s platnou metodikou. 
Územní plán proto lokální ÚSES vymezil nově podle platné metodiky a s přihlédnutím ke stávajícímu 
vymezení v území. 

 

13.5.3 ODŮVODNĚNÍ PROSTUPNOSTI KRAJINY 

Návrh ÚP posiluje prostupnost v silniční síti (přes radovesickou výsypku nově), dále celou sítí 
návrhových úseků cyklistických stezek (i když jdou po účelových cestách), sítí tras hipostezek a 
respektuje všechny turistické a naučné linie prostupnosti v krajině. 

 

13.5.4 ODŮVODNĚNÍ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ 

Údaje o areálech zemědělské výroby: 
Samostatný areál zemědělské výroby se nachází v katastru Razic mimo zastavěné území obce. Další 
plocha zemědělské výroby je v Chouči a v Mukově. Areál zemědělské výroby v Mrzlicích lze označit 
jako brownlfield. Vzhledem k agrárnímu charakteru krajiny jsou také přímo v obcích četné 
zemědělské usedlosti a původní statky, které však zpravidla nejsou intenzivně zemědělsky 
využívané. 
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Návrh stabilizace dnes stávajících větších funkčních zemědělských provozů je nezbytným 
předpokladem obhospodařování krajiny, plocha VZ v Razicích je, na žádosti vlastníků mírně 
rozšířena. 

  Drobné farmy obecně podporovány (ekofarmy, koně). 
 

13.5.5 ODŮVODNĚNÍ OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM, VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ 

ÚP respektuje schválené pozemkové úpravy v k.ú. Červený újezd, u Mukova, hrobčice, Mirošovice, 
Mukov, Razice, Tvrdín, a v části k.ú. Hetov. 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

Protipovodňová opatření v oblasti Kučlín jih vychází ze Zadání ÚP i původní koncepce. 
Nové doplnění kapacit vodních ploch v oblasti rekultivovaných ploch (pro posílení retenčních 
schopností krajiny), ale i dolesňovací návrhy jasně dokladují péči o zadržování vody v krajině, 
tedy ve smyslu protipovodňových opatření. 

 
   Činnost na záplavových územích: 

Ve vymezeném záplavovém území - zóně Q100 (Syčivka, k.ú. Kučlín) - jsou přítomny stávající 
objekty, navrhované zastavitelné plochy do záplavového území nezasahují. 

 

PROTIEROZNÍ OCHRANA, VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ 

  Odůvodnění opatření v Návrhu ÚP: 

  Funkci protierozní ochrany tvoří zejména prvky ÚSES.  

ÚP umožňuje budovat i další protierozní ochranu dle potřeby a v souladu se stanovenými 
podmínkami využití ploch v nezastavěném území.  

  Souvislost s protierozní ochranou mají nepřímo další opatření: 
 Protipovodňová opatření v oblasti Kučlín jih 
 nové doplnění kapacit vodních ploch v oblasti rekultivovaných ploch pro posílení 

retenčních schopností krajiny 
 doplňované plochy krajinné vysoké zeleně, především dolesnění. 

 

Jedná se o tyto návrhy:  

Hetov –He K04, He K06 v jižní části k.ú. obce, remíz jižně od vrchu Lysák, v III. zóně CHKO České 
středohoří, , He K03, He K02 ve východní části k.ú. obce, jedná se o pole severně od lesního 
komplexu, v III. zóně CHKO České středohoří, He K01 střední část k.ú. obce, jedná se o mez podél 
silnice ze Štěpánova do Mukova. 

Hrobčice – Hr K01 a Hr K02 v severní části k.ú. je navržena úprava rybníku Kocourek. 

Kučlín – Ku K04 v západní části k.ú. obce na jižním svahu potoka Syčivky, obec na mírném západním 
svahu pod Trupelníkem,  

Mirošovice – Mi K02, Mi K03 v západní části k.ú. obce, jedná se o západní část Mirošovického lesa, 
Mi K04 v jižní části k.ú. obce, jedná se o východní část Mirošovického lesa. 

Mukov – Mu K05 severovýchodně od obce, jedná se o olšinu u potoka a o pastviny, v III. zóně CHKO 
České středohoří. 

Razice –Ra K04 východně od obce, jedná se o severní část Zaječího vrchu podél silnice Razice – 
Mukov, která je v CHKO České středohoří, Ra K05 východně od obce, jedná se o přilehlá pole u 
Holoubkova mlýna. 

Tvrdín – Tv K01 jižně od obce, jedná se o remíz „Benedyška“, plocha určené k zalesnění bude 
omezena trasou elektrického vedení VVN, Tv K02 jižně od obce, jedná se o plochu západně od 
silnice a lesem, Tv K03 jižně od obce, jedná se plochu východně od silnice a hraničí s lesem „Dubina, 
Tv K04 jižně od obce, jedná se o plochu bývalé bažantnice v komplexu lesa „Dubina. Celá lokalita se 
nachází v CHKO České středohoří. 
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Radovesice – Rv K07 v jihovýchodní části k.ú, obce, jedná se o jižní svah mimo území zasažené 
těžbou, mimo CHKO České středohoří, Rv K08 , Rv K09, Rv K10 ve východní části k.ú. obce, jedná se 
o mírné svahy expozice od vrchu Chlomek, mimo CHKO České středohoří. U ploch Rv K16 a Rv K17 
se jedná o protierozní opatření. 

 
  

13.5.6 ODŮVODNĚNÍ OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

Kostru ekologické stability v řešeném území tvoří především ÚSES, dále  plochy ve vyšším stupni ekologické 
stability, tj. přírodě blízké lesní porosty, významnější porosty mimolesní rozptýlené zeleně a přírodě blízké 
luční porosty. Významným přínosem jsou rozsáhlé rekultivace po těžební činnosti.  

Odůvodnění navrhovaných opatření: 
 Návrh ploch dolesnění a nových vodních ploch vychází z plánů rekultivačních, dále 

z předcházející koncepce a jejich změn a z potřeby posílení retenčních schopností krajiny.  
 Návrh vodních ploch na Syčivce má rovněž důvody proretenční a zároveň protipovodňové. 
 Rekultivace jsou logickým vyústěním konce těžební činnosti, plošný rozsah rekultivací 

v prostoru Radovesické výsypky vychází z Plánu sanací a rekultivací Severočeských dolů a.s. 
– stavu rekultivací k roku 2018. 

 

Doplňující související vyhodnocení: 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU   

Uspořádání zpf 
V území převažuje zemědělská půda. Zemědělský půdní fond se rozkládá na 66 % řešeného území.  
Kvalitní zemědělské půdy představují (I. a II. třída ochrany) představují 16 % ZPF. V zastavěných 
územích jsou zastoupeny zahrady. 
 
Pozemkové úpravy 
Pro všechna katastrální území ve správním obvodu obce jsou zahájeny nebo dokončeny komplexní 
pozemkové úpravy. V návrhu územního plánu bude nutné zohlednit navržená společná zařízení KPÚ 
(například účelové cesty apod.).  
 
Údaje o areálech zemědělské výroby: 
Samostatný areál zemědělské výroby se nachází v katastru Razic mimo zastavěné území obce. Další 
plocha zemědělské výroby je v Chouči a v Mukově. Areál zemědělské výroby v Mrzlicích lze označit 
jako brownlfield. Vzhledem k agrárnímu charakteru krajiny jsou také přímo v obcích četné 
zemědělské usedlosti a původní statky, které však zpravidla nejsou intenzivně zemědělsky 
využívané. 

Investice do půdy 
Rozsah a umístění plošných odvodnění je patrný z výkresové dokumentace. 

Vyhodnocení záborů ZPF je obsaženo v kap.8.1 Odůvodnění. K trvalému záboru jsou určeny plochy 
uvedené v tabulce vyhodnocení ZPF o celkové výměře 61,88 ha.  

Rozdělení dle katastrálních území a tříd ochrany je patrné z tabulek v kap. 8 Odůvodnění, podrobná 
tabulka viz Příloha č.1  Odůvodnění.  

  OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU 

Lesnatost v řešeném území je poměrně vysoká a to zejména ve východní části území. Rozsah lesních 
porostů je patrný z výkresové dokumentace. Územní plán respektuje (přebírá do návrhu) plochy pro 
zalesnění vymezené v nad rámec ploch rekultivací radovesické výsypky (k.ú. Radovesice u Bíliny) a také 
řadu lesních ploch navržených v rámci projektu zalesnění nelesních půd (k.ú. Hetov, Kučlín, Mirošovice, 
Mukov, Radovesice, Razice, Tvrdín), které jsou též vymezeny jako veřejně prospěšná opatření (viz 
kapitola 7.2 návrhu)  

 K záborům PUPFL nedochází. 
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13.5.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

   OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN 

Dle dostupných údajů (Geofond) se na území obce Hrobčice nenacházejí dobývací prostory ani stará důlní 
díla. Na řešeném území nedochází k těžbě.  V řešeném území jsou však respektována tato CHLÚ nerostných 
surovin: 10810000 Liběšice (bentonit) a tato výhradní ložisková území: Liběšice č. 3108100 

PODDOLOVANÁ A JINAK NARUŠENÁ ÚZEMÍ  

Poddolovaná území - v případě poddolovaných území nedochází ke změnám, stav je při návrhu nových  
zastavitelných ploch respektován. Všechny údaje o poddolovaných územích jsou uvedeny v Koordinačním 
výkrese. Evidována jsou č. 1630 (Mukov), č. 1645 (Měrunice) a č. 1682 (Řisuty).  
Na poddolovaných územích se stavební činnost nevylučuje, musí však být povolena podle podmínek 
horního zákona. 

Sesuvná území jsou rovněž uvedena v Koordinačním výkrese. V řešeném území jsou evidována sesuvná  
území č. 4249 (Kučlín), č. 4252 a č.4256 a (Hrobčice), č. 4253 a č. 4243 (Razice) a č. 4255 a č. 4254 (Mrzlice), 
č. 4242 (Mirošovice), č. 4246, č. 6141 a č. 6142 (Štěpánov), č. 4250 (Bílina), č. 4260 (Mukov), č. 4261 
(Hetov), č. 5182 a č. 6143 (Lukov) V případě stavební činnosti se bude postupovat dle §13 odst. 3 zákona 
č.62/1988 Sb., o geologických pracích – viz kap. 6.1.C Návrhu (stanovení podmínek pro využití ploch) 
 

13.5.8 ODŮVODNĚNÍ PLOCH SE SPECIFICKÝMI PODMÍNKAMI 

ÚP respektuje ochranná pásma PLZ lázeňského místa ( viz Koordinační výkres): 

 OP II. stupně IIB PLZ Bílina 

 OP II. stupně IIC PLZ Teplice 

 

ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY (viz Koordinační výkres): 

 Celé správní území obce Hrobčice je dotčeno zájmem Ministerstva obrany. 

 

13.6 ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Územní plán využívá ustanovení vyhlášky č. 500/2006 Sb. §3, odst. 4, a v souladu se zadáním, specifickými 
podmínkami a charakterem území dále podrobněji člení plochy s rozdílným využitím uvedené v §4 - §19 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Funkce jsou uváděny v pořadí podle vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
hlava II - plochy s rozdílným způsobem využití s přihlédnutím k datovému modelu Ústeckého kraje DM ÚK. 

Přehled ploch s rozdílným způsobem využití 

Plochy bydlení (§4) ....................................................................... BH, BV 
Plochy rekreace (§5) ..................................................................... RI 
Plochy občanského vybavení (§6) ................................................ OV, OS 
Plochy veřejných prostranství (§7) ............................................... PV 
Plochy smíšené obytné (§8) ......................................................... SV 
Plochy dopravní infrastruktury (§9) ............................................. DS 
Plochy technické infrastruktury (§10) .......................................... TI 
Plochy výroby a skladování (§11) ................................................. VP, VD, VZ 
Plochy zeleně ................................................................................ ZV, ZS  
 
Plochy vodní a vodohospodářské (§13) ....................................... W 
Plochy zemědělské (§14) .............................................................. NZ 
Plochy lesní (§15) ......................................................................... NL 
Plochy smíšené nezastavěného území (§17) ................................ NSp, NSs, ZE 
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Zdůvodnění vybraných ploch nad rámec standardů vyhlášky č.500/2006 Sb.: 

Nad rámec ploch s rozdílným způsobem využití podle vyhlášky 500/2006 byly doplněny plochy sídelní 
zeleně (ZI, ZV, ZS) pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č. 7, část I., odst.1, písm. c. vyhlášky 
č.500/2006 Sb. Vymezeny byly z důvodu ochrany veřejných ploch zeleně (ZV) před zástavbou jako veřejná 
zeleň uvnitř zastavěného území a dále při průchodu ÚSES zastavěným územím; plochy ZI z důvodu 
vymezení ochranné a izolační zeleně před rušivými vlivy (zejm. kolem výrobních ploch) a v případě ZS jako 
vyhrazené zahrady pro zajištění přirozeného přechodu do volné krajiny. 

 

Plochy ÚSES a podmínky pro ně stanovené jsou založeny do samostatné kapitoly 6.3.2. Návrhu ÚP, přestože 
plochy ÚSES nejsou plochami s rozdílným způsobem využití.  

 

 

13.7 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VPS, VPO, ASANACÍ A STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 
OBRANY STÁTU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Územím plánem byly mezi veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace zařazeny následující: 

 prvky z nadřazené dokumentace – ZÚR ÚK: jedná se o plochu asanace VA 1 (ASA8 dle ZÚR) 
na ploše Radovesické výsypky, plocha byla upřesněna v rozsahu návrhů změn v krajině (v 
nezastavěném území) vycházející z rekultivačních plánů a vč. zastavitelné plochy pro sport 
a rekreaci sloužící jako zázemí ke sportovní střelnici.  

 tři páteřní komunikace (WD2, WD3 a WD4) přes území býv. Radovesické výsypky, které 
zajišťují dopravní propojení Razice-Kostomlaty (západní kom.), Štěpánov-Kostomlaty 
(východní kom.) a Bílina-Kostomlaty (severní kom.). Výše uvedené komunikace jsou 
významné z hlediska základní dopravní prostupnosti územím. 

 síť hipostezek (WD 7 až WD 10 a WD 12 – WD 13) představující hlavní okruhy propojující 
stávající a navrhované farmy s koňmi,  

 příjezdové komunikace k rozvojovým plochám (WD 5, WD 6). Jedná se nezbytné příjezdy 
k zastavitelným plochám (Dř Z01 a Ku Z02), které nejsou ve vlastnictví obce a kterých je 
nutno zajistit dopravní dostupnost. 

 plochy pro ČOV (WT 1 až WT 5) v obcích Červený Újezd (zastavitelná plocha Če Z05), 
Mirošovice (Mi Z04), Mukov (Mu Z03), Razice (Ra Z03) a Chouč (Ch Z05). Jedná se o 
kořenové čistírny představující nezbytné technologické zázemí pro čištění splaškových vod 
(obce jsou v současné době bez kanalizace). Jedná se o nezbytný rozsah pro realizaci ČOV 
zapracovaných územním plánem na základě zpracovaného projektu odkanalizování 
jednotlivých obcí (JAMIprojekt, 2009); do ploch určených jako VPS byly zařazeny pouze ty, 
které nejsou ve vlastnictví obce. 

 opatření ke zvyšování retenčních schopností území představující plochy pro zalesnění 
v k.ú. Mukov (WR 1, WR 11 až WR 14), k.ú. Hetov (WR 1 až WR 6), k.ú. Radovesice u Bíliny 
(WR 7 až WR 10), v k.ú.  Razice (WR 15 a WR 17), k.ú Kučlín (WR 21), k.ú. Mirošovice (WR 
23 až WR 25) a k.ú. Tvrdín (WR 26 až WR 28) zapracovaných na základě projektu (Projekt 
zalesnění nelesních půd, Ekoles-Projekt, 2007) a úpravu vodních ploch na Syčivce (WR 22) 
a protipovodňová opatření poldr na Syčivce (WR29) a odvodňovací kanál na Radovesické 
výsypce (WR30). Zařazením do VPO zajišťujeme kontinuitu s předchozí ÚPD, kdy tyto 
opatření byly též zařazeny do VPO. 
 

 

13.8 ODŮVODNĚNÍ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO 

Plochy k uplatnění předkupního práva byly uplatněny u nově navrhovaných ploch veřejných prostranství 
v obci Kučlín (Ku Z02, Ku Z04) a plochy veřejné zeleně v obcích Mrzlice (v rámci zastavitelné plochy Mr Z02), 
Mirošovice (plochu v centru obce mezi plochou přestavby Mi P01 a stávajícím areálem a v rámci 
zastavitelné plochy Mi Z08), Chouč (Ch Z04) a rozšíření veř. prostranství o veř. zeleň v centru obce Razice. 
Ve všech případech se jedná o plochy, které jsou z urbanistického hlediska důležité pro zajištění kvality 
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veřejného prostoru, jsou umístěny v těžištích rozvojových ploch a zároveň naplňují požadavky vyplývající 
z §7 vyhlášky 501/2006 Sb. 

 

13.9 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Územním plánem nejsou navrhována žádná kompenzační opatření. 
 

13.10 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

Plochy územních rezerv pro bydlení jsou vymezeny proto, aby představovaly další předpoklad rozvoje 
bydlení, avšak až po značném vyčerpání a ukončení řádných zastavitelných ploch a samozřejmě formou 
změny ÚP. Jedná se o verzi skutečné funkční etapizace výstavby, k jejímuž naplnění nemusí dojít. Plochy 
rezerv jsou spíše na vzdálenějším okraji místní části: 

  R01 – Rezerva pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) v Hrobčicích 

  R05 – Rezerva pro plochy smíšené obytné (SV) v Hrobčicích (jedná se o rezervu po návrhu této 
plochy, která byla vypuštěna po společném jednání) 
 
Plochy územních rezerv pro individuální rekreaci jsou vymezeny proto, že představují možné další využití 
pro tuto funkci až po vyčerpání řádných zastavitelných ploch pro rekreaci, většina řešeného území je 
v CHKO, které neumožňuje individuální rekreaci: 
 
      R03 - Rezerva pro individuální rekreaci (RI) – založení osady Hetov mimo CHKO 
 
Plocha územní rezervy pro výrobu a skladování (VD) R04 v Mirošovicích navazující na plochy zemědělské 
výroby (jedná se o rezervu po zastavitelné ploše vyřazené po společném jednání). 
 

13.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Dohody o parcelaci mají pojistit výsledek předcházející územní studie ve smyslu zachování uliční sítě a 
veřejných prostranství. Jsou navrženy 2 pro největší rozvojové lokality bydlení v obci. V případě vypršení 
lhůty 4 let budou zajišťovat koncepčnost rozvoje lokalit. 

 

13.12 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní plán navrhuje 3 územní studie. Jedná se vždy o větší a významnější rozvojové plochy – 

Důvody: 

 ÚS1 -  Hrobčice - největší rozvojová plocha v obci a navíc v CHKO 
ÚS2 -  Mirošovice -velká rozvojová plocha významně ovlivňující dokomponování veřejného  
  prostranství v obci s velmi dobrou urbanistickou strukturou. 
ÚS4 – Kučlín jih - požadavek na lokalitu rekreace mimo CHKO – obava z nekoncepčnosti 
 

13.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU 

Územní plán nevymezuje  plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití. 
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13.14 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

Stanovení pořadí změn v území nebylo vymezeno. Nevylučuje se však jejich zařazení v rámci územních 
studií. 
 

13.15 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCH. ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT  

Výběr staveb pro které musí projektovou dokumentaci zpracovávat jen autorizovaný architekt  je proveden 
s tímto odůvodněním: 

 U památek na seznamu: 

Stavby zapsané jako kulturní nemovité památky nebo nacházející se na společném 
pozemku s nemovitými kulturními památkami (popř. stavby v jejich ochranném pásmu) jsou 
přesně definované stavební hodnoty. Požadavek považujeme za legitimní. 

 

 

 

14. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

14.1 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby je pak uveden v kap.3.2.Návrhu ÚP 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je 
komentováno v souvislosti se odůvodněním záborů ZPF,  v kap.8. Odůvodnění. 

 Územní plán vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestaveb v následujícím rozsahu: 
 zastavitelné plochy celkem ................... 40,57ha (z tab rozvojů kap. 3.2 Návrhu)  
 plochy přestavby celkem…………………….2,46 ha (z tab rozvojů kap. 3.2 Návrhu) 

 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

Jednotlivá sídla mají vesměs stabilizovaný charakter, bez větších volných rezerv. Zcela bez rezerv jsou 
místní části Kučlín, Tvrdín, Razice a Červený Újezd. V ostatních sídlech jsou menší plochy potenciálně 
určené k zastavění, vhodné volné plochy jsou územním plánem navrženy jako zastavitelné plochy či 
plochy přestavby. 

  A. Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch uvnitř zastavěného území 

Zastavěné území místních částí (vyjma obcí Kučlín, Tvrdín, Razice a Červený Újezd – v těchto jsou 
vnitřní rezervy vyčerpány) vykazuje zřetelné vnitřní stavební rezervy, které byly zařazeny do 
zastavitelných ploch uvnitř zastavěného území a do ploch přestaveb. Přesná identifikace je 
provedena v kap. 3.2. Návrhu ÚP. Vymezení souvisí též s původní koncepcí ÚP, ze které byl rozsah 
převážné většiny zastavitelných ploch vymezených v zastavěném území převzat – což je též patrno 
ve schématech na násl. stránkách. 

  B. Odůvodnění vymezení ploch přestaveb: 
   Hr P01- přestavba památkového objektu pro účely občanské vybavenosti dle předchozí  
     koncepce 
   Mi P01- přestavba torza výrobních ploch pro účely bydlení a smíšených funkcí v těsné  
     blízkosti hlavního veřejného prostranství 
   Mu P01- přestavba zbořeniště statku na SV 
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14.2 VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je 
důkladně komentováno v souvislosti se zdůvodněním celkové koncepce obce a především záborů ZPF, viz  
kap.8. Odůvodnění, dále podrobně v kap. 14.1 z pohledu odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch. 

V jednotlivých sídlech jsou navrženy plochy pro bydlení v následujícím rozsahu (viz tabulka v kap. 3.2 
Návrhu): 

                 ODHAD KAPACITZ PRO TI             REÁLNĚJŠÍ  PŘEDPOKLAD KAPACITY 
 Hrobčice 41 RD (123 obyv.)  60% 25 RD (75 obyv.) 
 Červený Újezd 10 RD (30 obyv.)  70% 7 RD (21 obyv.) 
 Hetov 0 RD  (0 obyv.)  100% 0 RD (0 obyv.) 
 Chouč 15 RD  (45 obyv.)  70% 11 RD  (33 obyv.) 
 Kučlín 17 RD  (51 obyv.)  60% 10 RD (30 obyv.) 
 Mirošovice 30 RD (90 obyv.)  60% 18 RD (69 obyv.) 
 Mrzlice 8 RD (24 obyv.)  80% 7 RD (21 obyv.) 
 Mukov 13 RD (39 obyv.)  60% 8 RD (24 obyv.) 
 Razice 33 RD (99 obyv.)  60% 20 RD (60 obyv.) 
 Tvrdín 1 RD (3 obyv.)  100% 1 RD (3 obyv.)  

celkem 168 RD (504 obyv.)              107 RD (321 obyv.) 
   

Výpočet byl proveden na základě odhadovaného počtu RD dle tabulky rozvojových ploch, tento odhad 
vychází z plošné výměry jednotlivých ploch a podmínek využití pro dané plochy. Vzhledem k tomu, že 
výpočet byl proveden na odhadované (spíše max.) kapacity technické infrastruktury, bez ohledu na reálné 
záměry vlastníků v území, lze tento výpočet považovat za nadsazený. Pro výpočet bylo také uvažováno 
s plochami smíšenými obytnými (SV) pro extrémní případ, kdy by byly určeny pouze pro bydlení. Jedná se 
tedy o teoretický maximální rozvoj při maximálním využití regulativů.  

Reálný odhad skutečného zastavění rodinnými domy byl tedy na základě odborného odhadu skutečné 
využitelnosti s přihlédnutím k velikostem, tvarování a umístění vzhledem k obslužným komunikacím (resp. 
jejich potřeby pro obsluhu uvnitř plochy) snížen na 60%-80% (viz pravý sloupec tabulky výše), tedy celkem 
pro cca 107 RD  

    107 x 3 = 321 navrhovaných nových obyvatel 

Pozn: výpočet byl proveden pro návrhové plochy bydlení a plochy smíšené, s koeficientem 3 obyvatelé na 
RD. Počet obyvatel je uveden vč. místních částí v řešeném území. 

Největší rozvoj (dle počtu obyvatel) je navržen v obci Hrobčice – což odpovídá pozici obce jakožto spádové 
pro ostatní obce (místní části) a která též disponuje nejvyšší obč. vybaveností a pracovními příležitostmi 
spolu s nejkratší vzdáleností města Bílina; lze tedy předpokládat vyšší poptávku právě zde. Obdobně je to u 
místních částí Razice a Mirošovice, tyto obce jsou nejblíže Bílině. 

Jako doplnění zásadního zdůvodnění rozsahu zastavitelných ploch, ploch přestaveb (viz níže v této kap.. 
Odůvodnění) a záborů ZPF (viz kap. 8.Odůvodnění) je možné uvést: 

Vyhodnocení ve vztahu k počtu obyvatel: 
 Počet trvalých obyvatel Hrobčic v současnosti (údaj k  31.12.2019) .......................... 1391 obyvatel 

Počet obyvatel navržený na základě výpočtu reálných kapacit  ................................... 321 obyvatel 
 Celkový návrhový počet obyvatel Hrobčic (vč. okolních obcí) ...................................  1721 obyvatel 

Z výše uvedené bilance je patrno, že předpokládaný nárůst počtu obyvatel Hrobčic vč. místních částí 
představuje 23,078% nárůst, což vzhledem k časovému horizontu a způsobu výpočtu se může jevit stále 
jako nadhodnocený, nicméně tento vypočtený (předpokládaný) nárůst je způsoben velkým počtem 
místních částí, snahou vedení obce nabídnout širší výběr možností pro výstavbu v rámci každé jednotlivé 
místní části. Při výpočtu potřeby vyhodnocení zastavitelných ploch bylo rovněž přihlédnuto k výsledkům 
hodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel provedené při 5. úplné aktualizaci 
ÚAP ORP Bílina v r. 2020, kde obec Hrobčice vykázala nejlepší výsledky hodnot indikátorů sociálního pilíře v 
ORP Bílina a i ve vazbě na krajské a republikové průměry: 

INDEX VÝVOJE POČTU OBYVATEL (pro r. 2019) za posledních deset let:  
Hrobčice 154,9%,  ORP Bílina 103,34%,  Ústecký kraj 100,18%,  ČR 98,49% 
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Výsledek tohoto indikátoru vypovídá o skutečnosti, že počet obyvatel vzrostl za posledních 10 let o 54,9%. 
Indikátor vypovídá o vývoji obytné funkce obce a vzhledem k jeho charakteru k podmíněnostem vývoje 
počtu obyvatel jej lze považovat za jeden z klíčových indikátorů sociálního pilíře. Obec Hrobčice 
zaznamenává nejvyšší nárůst počtu obyvatel za ORP Bílina a v porovnání s krajem i ČR se jedná o výrazný 
převis nad průměrnými hodnotami.  

HRUBÁ MÍRA MIGRAČNÍHO SALDA (pro r. 2019): 
Hrobčice 152,90‰,  ORP Bílina 23,34‰,  Ústecký kraj 2,16‰,  ČR 13,87‰ 

Hrubá míra migračního salda je vyjádřena celkovým součtem salda migrace za 5-ti leté období připadající na 
1000 obyvatel středního stavu. Za poslední 5-ti leté období byla zaznamenána nejvyšší hrubá míra 
migračního salda v obci Hrobčice a to výrazně vyšší oproti ostatním obcím v ORP Bílina, což vypovídá o 
vysokém trendu přistěhovalých obyvatel. Tento indikátor představuje atraktivitu obce z hlediska migrace 
(bydlení), která zpravidla tvoří rozhodující složku pohybu obyvatel. Migrační přírůstek je projevem 
atraktivity obce, podmíněné různými faktory (např. cenová dostupnost, atraktivita a kvalita prostředí,…) 

INDEX STÁŘÍ (pro r. 2019): 
Hrobčice 101,9%,  ORP Bílina 117,15%,  Ústecký kraj 122,75%,  ČR 124,64%. 

Hodnota indikátoru stanovuje v přepočtu, na kolik obyvatel obce ve věku nad 65 let připadá 100 obyvatel 
ve věku 0-14 let. Z údaje je zřejmé, že obec Hrobčice má mírný převis počtu obyvatel starších 65 let. I přes 
tuto skutečnost, ale hodnota obce Hrobčice nabívá výrazně pozitivnější hodnoty než vykazují hodnoty ORP, 
kraje i ČR.  

INTENZITA BYTOVÉ VÝSTAVBY počet bytů na 1000 obyvatel (pro r. 2019): 
Hrobčice 5,88%,  ORP Bílina 2,48%,  Ústecký kraj 6,16%,  ČR 14,24%. 

Intenzita bytové výstavby indikuje kvalitu bydlení v obci a popisuje atraktivitu území (lokalizace obce, 
dostupnost, parcel, pobídkový systém, …) a vývoj obytné funkce obce. Vznik nových bytů na území obce je 
indikátorem dynamiky rozvoje obce a hlavním předpokladem pro možnou stabilizaci a případný růst počtu 
obyvatel obce. Hodnota obce Hrobčice převyšuje průměr ORP a výrazně se přibližuje průměru kraje.  

Výsledky všech čtyř indikátorů prokazují, že trend vývoje obyvatelstva obce Hrobčice zaznává strmý 
nárůst počtu obyvatelstva, který výrazně převyšuje průměry ORP, kraje i ČR. Nárůst obyvatelstva není 
způsoben jen přirozeným přírůstem, ale také nárůstem počtu přistěhovalých oproti počtu vystěhovalých, 
který tak vypovídá o atraktivnosti obce. Hodnota indexu stáří, která je výrazně nižší oproti ukazatelům  
ORP, kraje i ČR spolu s výsledkem intenzity bytové výstavby předznamenávají, že trend pozitivního 
vývoje bude mít v nejbližších letech setrvalou tendenci. Je tedy předpoklad, že mírně navýšený ukazatel 
předpokládaného nárůstu počtu obyvatel neznamená v případě obce Hrobčice nereálnou hodnotu, jak by 
se mohlo zdát při vztažení výsledné hodnoty k průměrné hodnotě ORP, kraje či ČR, které vykazují spíše 
stagnaci či pokles sledovaných hodnot sociálního pilíře.   

 

 ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Návrh zastavitelných ploch z hlediska jejich rozsahu a umístění vychází z předešlé urbanistické koncepce, je 
však doplněn o vybrané nové záměry obce a občanů .  

Zcela nové zastavitelné plochy pouze doplňují plochy zastavitelné dle předešlé koncepce (rozsah cca do 
10% nárůstu). Jedná se především o zábory v místních venkovských částech řešeného území.   

A. Odůvodnění vymezení skupin a jednotlivých zastavitelných ploch podle hlavního 
důvodu: 

Souhrnné obecné odůvodnění rozvojů částí sídel je též uvedeno v kap. 13.2.1 a hlavně 
13.3.1.  
Následně je uveden ÚPLNÝ VÝČET S ODŮVODNĚNÍM VŠECH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
dle tabulky rozvojových ploch, některé zastavitelné plochy jsou uvedeny u dvou skupin 
důvodů.  

                V zastavěném území: 

Využití rezerv zastavěného území: záměry v zastavěném území v rozsahu 2,17 
ha, jedná se o plochy (Hrobčice (Hr P01,Hr Z03, Hr Z04), Mukov (Mu P01, Mu 
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Z04, Mu Z05, Mu Z06), Chouč (Ch Z01 a část Ch Z03), Tvrdín (Tv Z02), Kučlín (Ku 
Z05), Mrzice (Mr Z01), Razice (Ra Z13)  

                Vně zastavěného území – zastavitelné plochy odůvodnění 

Doplnění proluk na okrajích sídel:  Ch Z02 – 4 (část s využitím OS jako minimum 
sportu a část ZV z důvodu nezastavěnosti LBK), Ch Z07, Hr Z11 a 12, Hr Z02, Hr 
Z03, Hr Z09, Ra Z07, Ra Z06,  Mr Z02 část s využitím OS s BV,  Mr Z01 část, Če 
Z02, část Če Z03 a Če Z04, Če Z06, Tv Z01, Mi Z03, část Mi Z02. 

Rozšíření výrobních ploch: pro výrobu a skladování (Hr Z01, Hr Z02, Hr Z05, a 
Ra12) a pro zemědělskou výrobu (Ra Z11)   

Vyhovění žádostem stavebníků některých černých staveb o jejich legalizaci:  
Mu Z11, Z12, Z10, Z09, Mi Z05, Ku Z02  

Žádost vlastníků prostřednictvím obce na rozvoje v každé stávající místní 
části: každá místní část má skutečně navrženou alespoň drobnou zastavitelnou 
plochu, tedy požadovanou možnost rozvoje, v samotných Hrobčicích se jedná o 
více zastavitelných rozvojových ploch (Ch Z06, Hr Z06, Hr Z07, Hr Z10, Mi Z06, 
Mi Z07, Mi Z08, Ku Z01, Ku Z02, Ku Z03, Ku Z04, Če Z01, Če Z03, Če Z04, Ra Z01, 
Ra Z02, R Z04, Ra Z05, Ra Z08, Ra Z09, Ra Z10, Mr Z02 část BV jih, Mr Z03, Mr 
Z04, Mu Z01 část BV, Mu Z02, Mu Z07 část BV,  

Požadavky na technickou infrastrukturu: Če Z05, He Z01, Ch Z05, Ku Z02, Mi 
Z04, Mr Z05, Mu Z03, Tv Z02 a Ra Z03, Ku Z05 

Pozvolný přechod do krajiny přes pás ZS: (Mi Z01, Ra Z02, Ra Z05, Mr Z01 část 
ZS, Mu Z01 část ZS, Mu Z07 část ZS) 

Založení rekreačních aktivit na rekultivovaných plochách:  Dř Z01 
Požadavky obce na sportovní plochy OS: Ch Z08 je vymezena na pozemcích ve  
 vlastnictví obce a představují jedinou predikovatelnou možnost pro  
 sportování či dětská hřiště v místní části, ošetřeno nevymezením na vyšší  
 bonitě půdy. 
Doplnění a dovybavení rekreační lokality Mukov východ:  Mu Z08 

 

Zdůvodnění specifických podmínek pro zastavitelné plochy: 

 Plochy v CHKO se řídí a jsou  v souladu s Plánem péče CHKO a zónování jejího území 
s požadavky na stavební činnosti v těchto zónách, zvláště v II. zóně CHKO. Projednáno se 
správou CHKO, což je dokumentováno zápisem z jednání – viz pořizování.  
Návrh ÚP pak požaduje u všech nových staveb v území CHKO povinné vyhodnocení na 
krajinný ráz. 

 Plochy a stavby na neaktivních sesuvných územích v Kučlíně se musí posoudit báňským 
úřadem. 

 Plochy zastavitelné v Hrobčicích v OP kostela nejsou určeny k zastavění, tedy jsou navrženy 
do využití ZS (část Hr Z09, část Hr Z11 a  Hr Z12) 

   

 

 

B. Vyhodnocení vymezení zastavitelných ploch ve schématech 

 Rozsah zcela nově navržených ploch (nad rámec předešlé koncepce) je patrný z následujících schémat: 
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14.3 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU SYSTEMU  SÍDELNÍ ZELENĚ  

ÚP volí širokou skladbu zelení ve všech plochách i ploch v nezastavěném území. Jejich specifikace je jasně 
vyjádřena v kartách využití ploch, příp. ploch ÚSES v kap. 6 Návrhu ÚP, jejich odůvodnění členění nad rámec 
vyhlášky č.500/2006Sb.je uveden v kap. 13.6. 

Celý systém v krajině je průmětem komplexních pozemkových úprav v zastavěném území výsledkem 
průmětu stávajícího stavu. 

 

 

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ 

Viz Příloha č.3 Odůvodnění  

 

 

16. VYHODNOCENÍ UPLATNĚNÝCH PŘIPOMÍNEK 

Viz Příloha č.4 Odůvodnění  

 

 

 

17. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚP A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ NEGRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 100 číslovaných stran, nedílnou součástí jsou 1 - 4. 
přílohy (celkem 85 číslovaných stran). 

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje 3 výkresy: 

číslo výkresu název  měřítko 

1 Koordinační výkres   1:5 000 

2 Širší vztahy 1:25 000 

3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL  1:10 000 



 


