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1. Úvod 
Zpráva o uplatňování územního plánu obce Měrunice vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). V souladu s tímto ustanovením 
přistoupil Městský úřad Bílina, odbor SÚ a ŽP, úřad územního plánování jako pořizovatel územního 
plánu Měrunice, ke zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu obce Měrunice.    

Obec Měrunice náleží do správního území obce s rozšířenou působností Bílina. Správní území tvoří 
dvě katastrální území a to k.ú. Měrunice  a k.ú. Žichov. Rozloha správního území obce Měrunice je 
1148,5203 ha celkem z toho rozloha zastavěného území tvoří 46,92 ha. 

K 1. 1. 2021 v obci žilo 318 obyvatel.  

Obec Měrunice se nachází v CHKO (vyhlášené 19. března 1976 výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 
6.883/76. ) České středohoří, spravuje dvě katastrální území: Měrunice, a Žichov. Veškeré občanské 
vybavení se nachází v obci Měrunice. Měrunice a Žichov jsou od sebe vzdáleny 2,4 km. Měrunice tvoří 
obytnou zástavbu pro RD tak i BD, ale i plochy výroby a skladování a rekreace. Žichov má převážně 
obytnou část pro RD venkovského charakteru s částmi pro výrobu a skladování a plochu zeleně. 
V Měrunicích jsou vymezeny nové plochy bydlení. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří boží 
muka a kostel sv. Stanislava, který pochází z 19. Století.  

Do území obce Měrunice zasahuje z jihu lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
s národním významem Vraník – stepní svah, významná mykologická lokalita. 

Sousedními obcemi jsou Hrobčice, Lužice, Skršín, Kozly a Libčeves. 

             

2. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení 
změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§5 
odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb. dále jen stavební zákon) a 
vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj území  

 

2.A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Územní plán obce Měrunice (dále jen „územní plán obce“ nebo „ÚPO“) byl pořízen dle zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“) ve znění 
pozdějších předpisů. Územní plán obce vydalo zastupitelstvo obce formou opatřením obecné povahy 
č. 1/2014 dne 19. 6. 2014, které nabylo účinnosti dne 4. 7. 2014. Územní plán obce řeší celé správní 
území obce. Pořizovatelem ÚPO byl Městský úřad Bílina a zpracovatelem Ing. arch. František Pospíšil. 
Územní plán města Měrunice je zveřejněn na webových stránkách města Bílina pod odkazem 
https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-planovani-obci-orp-bilina/uzemne-
planovaci-dokumentace-merunice.html 

Podrobnější územně plánovací dokumentace, nebo územní studie, pro správní území obce Měrunice 
k dnešnímu datu nebyly pořízeny. 

V období od roku 2014 do roku 2020 se nevyskytly a ani se nepředpokládají negativní dopady na 
udržitelný rozvoj území. 

Územní plán Měrunice stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje 

zastavěné území, zastavitelé plochy a plochy přestavby, plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, 

asanací a územních rezerv a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.  

Územní plán Měrunice člení území na plochy s rozdílným způsobem využití území:  

https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-planovani-obci-orp-bilina/uzemne-planovaci-dokumentace-merunice.html
https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-planovani-obci-orp-bilina/uzemne-planovaci-dokumentace-merunice.html
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Tabulka 1: plochy s rozdílným způsobem využití 

 

 

2.B. Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

I. Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) 

Územní plán Měrunice (dále jen „ÚP Měrunice“) byl zpracován v době platnosti Politiky územního 
rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR ČR“), která byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 20. července 
2009 č. 929/2009.  

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1,2,3,4 a 5 (dále jen aPÚR), 
schválené Usnesením vlády, která nabyla účinnosti 20.08.2021. (Úplné znění aPÚR závazné od 
20.08.2021.  

Dle § 31 odst. 4 stavebního zákon je aPÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro 
vydávání územních plánů a ÚP Měrunice ji proto musí plně respektovat. Vyhodnocení souladu ÚP 
Měrunice s aPÚR viz níže bod 4. Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR a ÚPD kraje této zprávy. 

 

PLOCHY BYDLENÍ:

1 Plochy hromadného bydlení BH

2 Plochy individuálního bydlení BI

PLOCHY REKREACE:

3 Zahrádkářské osady RZ

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ :

plochy veřejné vybavenosti – sociální služby OV.2

plochy veřejné vybavenosti – kultura OV.4

plochy veřejné vybavenosti - veřejná správa OV.5

plochy veřejné vybavenosti - ochrana obyvatelstva OV.6

Veřejná pohřebiště OH

plochy komerčních zařízení – obchodní zařízení (obchod) OK.1

plochy komerčních zařízení – nevýrobní služby (stravování) OK.3

Plochy pro tělovýchovu a sport OS

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ P*

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:

Plochy silniční dopravy DS

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

Vodní hospodářství TV

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ:

Zemědělská a lesnická výroba VZ

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ W

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ Z

PLOCHY LESNÍ L

PLOCHY PŘÍRODNÍ P

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ S*

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ N

Zeleň ostatní a specifická (sídelní zeleň) ZX

Plochy krajinné zeleně K
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II. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) 

ÚP Měrunice byl zpracován na podkladě Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vydaných 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 23/25Z/2011 ze dne 7. září 2011. 

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1,2,3 (dále jen aZÚR) účinné od 
6. 8. 2020. (Úplné znění aZÚR závazné od 6.8 2020).          

Dle § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
jsou zásady územního rozvoje závazné pro pořizování a vydávání územních plánů.  

Závaznou územně plánovací dokumentací na úrovni kraje jsou ZÚR ÚK ve znění Aktualizace aZÚR 
ÚK (dále jen „aZÚR“). Vyhodnocení souladu ÚP Měrunice s aZÚR ÚK viz níže bod 4.  

Vyhodnocení souladu ÚP Měrunice s aZÚR ÚK viz níže bod 4. Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR 
a ÚPD kraje této zprávy. 

 

III. Aktualizace územně analytických podkladů ORP Bílina (ÚAP ORP Bílina): 

Pátá úplná aktualizace ÚAP ORP Bílina byla vyhotovena v prosinci 2020. 

Vyhodnocení ÚPO vzhledem k požadavkům z ÚAP viz níže 3. Problémy k řešení v územním plánu 
vyplývající z ÚAP. 

 

IV. Nová legislativa:  

Územní plán obce Měrunice (dále jen „územní plán“ nebo „ÚP“) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavebního zákona“) a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhlášky“).  

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky byly ve sledovaném období novelizovány. Poslední novela 
stavebního zákona č. 403/2020 Sb. nabyla účinnosti 1. 1. 2021. Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti č. 13/2018 Sb. nabyla účinnosti 29. 1. 2018, ze kterých vyplývají následující 
požadavky: 

Stavební zákon  

 § 18 Cíle územního plánování odst. 3, 5 
§ 19 Úkoly územního plánování odst. 1 písm. d) e) g) i), odst. 2 

 § 43 Územní plán odst. 1, 2, 3 

 § 45 Úhrada nákladů na pořízení územního plánu odst. 1, 4 

 § 46 Návrh na pořízení územního plánu odst. 1e) 

 § 50 Návrh územního plánu odst. 2, 4, 5, 6, 7 

 § 52 Veřejné projednání návrhu územního plánu odst. 1, 2, 3, 4 

 § 53 Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu odst. 4a) 

 § 54 Vydání územního plánu odst. 2, 5, 6 

 § 55 Vyhodnocování územního plánu a jeho změny odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 § 55a Zkrácený postup pořizování změny územního plánu odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 § 55b Pořízení změny územního plánu odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 

Vyhláška 500/2006 Sb 

 § 13 územní plán odst. 1, 2, 4 

 § 15d zpráva o uplatňování územního plánu obsahu 

 Příloha č. 7 obsah a struktura územního plánu 1c), d), e), i), odst. 2f), odst. 3, 4 d) 

 II. Obsah a odůvodnění ÚP – odst. 1b), odst. 3, 4c), d) 

Požadavky vyplývající z vyhodnocení souladu s novou legislativou:  

 V případě rozhodnutí o pořízení změny ÚP, bude zajištěn soulad navrhované změny ÚP 
s  novelizovanými právními předpisy zejména pak s novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním 



6 

 

plánování a stavebním řádu a novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 

V. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 

PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

V průběhu uplatňování územního plánu nedošlo ke změnám, které by si vyžádali změnu urbanistické 
koncepce rozvoje území obce nebo změnu systému sídelní zeleně.  

Vyhodnocení využití rozvojových ploch a ploch přestavby. ÚP nabízí pro nadcházející období dostatek 
zastavitelných ploch pro občanské vybavení, výrobu a skladování i veřejná prostranství.  

 Na plochách M7a, b a c, v zákonné lhůtě 4 let nedošlo ke zpracování územní studie. Toto území 

by i nadále mělo být zastavěno dle zásad urbanistické koncepce, změna územního plánu, by 

měla být zpracována s prvky regulačního plánu. Plocha M7c bude zastavěna po vyčerpání 

ploch M7a a M7b. 

Obrázek: 1: Plochy M7a, b, c 

 

 Plocha M2b „BI - individuální bydlení“ má stále rezervy pro výstavbu RD. 

  Na parcele č. 1041/12, majitel žádá o změnu využití ploch z „BI“ – individuální bydlení na plochu 

„Z“ – zemědělská plocha nebo zahrady, v horní polovině této parcely chce chovat koně. 

  Obrázek: 2: P.č. 1041/12 

 

 V obci Žichov je plocha Z7  vymezena jako územní rezerva pro „BI“ - individuální bydlení, tato 

plocha je využívána spíše jako zahrádky a rekreace „RZ“. 

 Rozšířit plochu  M8, „BI“ - individuální bydlení, plocha je úzká pro stavbu RD. 
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 Prověřit novou plochu pro ČOV – Žichov, na aktuálním umístění je katoda plynovodní sítě. Nové 

umístění na p.č. 101 nebo 169/1 – změna využití v ÚP pro ČOV 

Požadavky na prověření: 

1. Prověřit plochu M7c , územní rezerva pro bydlení 

2. Prověřit celou plochu M2b, „BI“ - individuální bydlení 

3. Prověřit plochu Žichov, Z7 „BI“ - individuální bydlení – využití pro zahrádky 

4. Změna způsobu využití p.č. 1041/12 z „BI“ - individuální bydlení na zemědělskou plochu 

5. Pro plochy M7 a, b,c, M6a a M8 stanovit prvky regulačního plánu 

6. Prověřit možnost rozšíření plochy M8, „BI“ - individuální bydlení 

7. Prověřit nové umístění ČOV - Žichov 

 

2.C. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území 

Územní plán byl řešen dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) ve znění před nabytím účinnosti 
novely č. 350/2012 Sb. stavebního zákona. Platný ÚP Měrunice byl podroben vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území.  

Při uplatňování územního plánu obce nebyl zaznamenán žádný nepředpokládaný negativní dopad na 
ekologickou, sociální ani ekonomickou složku prostředí území obce. Využívání území je v souladu s 
koncepcí územního plánu obce. 

Při naplňování územního plánu od doby jeho vydání nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně 
analytických podkladů (ÚAP)  

Územně analytické podklady ORP Bílina (UAP) byly pořízeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jsou 
průběžně aktualizovány. Pátá úplná aktualizace UAP byla pořízena k 31. 12. 2020. Územně analytické 
podklady jsou zveřejněny na webových stránkách města Bílina   Územně analytické podklady - Město 
Bílina. Vyhodnocení pilířů udržitelného rozvoje území: 

Tabulka 2: Pilíře udržitelného rozvoje území 

 

 

 

 

Hodnocení jednotlivých indikátorů, jejichž výsledky byly použity pro vyhodnocení pilířů udržitelného 
rozvoje území: 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (= environmentální pilíř): 

+ Míra plánovaného růstu zastavěného území 

- Míra recyklace zastavěných pozemků 

Rok 2014 2016 2020 

Enviromentální pilíř + - + 

Ekonomický pilíř - - + 

Sociální pilíř - - - 

Celkové hodnocení HS ZHS S 

https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady.html
https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady.html
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- Koeficient ekologické stability 

- Lesnatost 

+ Podíl ZPF I. a II. třídy ochrany 

+ Podíl ZCHÚ 

+ Kvalita ovzduší 

- ∑ 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ (= ekonomický pilíř): 

+ Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných 

+ Míra podnikatelské aktivity 

- Terciární sektor 

+ Podíl ploch výroby 

- Podíl ploch brownfields 

- Hustota dopravní infrastruktury 

+ Hustota turistických tras a stezek 

+ ∑ 

 
 

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL (= sociální pilíř): 

- Index vývoje celkového počtu obyvatel 

+ Relativní migrace 

- Index stáří 

- Dostupnost MŠ 

+ Intenzita bytové výstavby 

- Trend vývoje počtu obyvatel 

- Počet významných objektů OV 

- ∑ 

 

Obec Měrunice vykazuje z hlediska posouzení udržitelného rozvoje území zhoršené podmínky 
v sociálním pilíři. Cílem územního plánu tak musí být posílení podmínek soudržnosti komunity obyvatel 
obce, zejména zlepšením dostupnosti občanského vybavení. Vymezením ploch pro bydlení v rodinných 
domech, by mohlo pomoct nárůstu nových obyvatel. Při větším počtu obyvatel by obec mohla zřídit MŠ, 
centrum pro seniory a další místa občanské vybavenosti. 
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V ÚAP byly definovány tyto závady a problémy k řešení v územním plánu: 

Tabulka 3: Závady a problémy 

Kód 
závady / 

problému 

Specifikace závady / 
problému 

Řešení v platném ÚP Měrunice Požadavek na změnu ÚP 
Měrunice 

Závady / problémy urbanistické (U)  

U14 Žichov - bývalý zemědělský 
areál, bez využití (brownfield), v 
roce 2020 zahájen v areálu chov 
drůbeže, plánuje se oprava 
areálu v roce 2021 

 Areál leží částečně na plochách 
„BI“ - plocha bydlení a “VZ“ – 
zemědělská a lesnická výroba. 

Ne 

U15 Měrunice  - zčásti nevyužívaný 
zemědělský areál (brownfield). 
(pštrosi) 

Areál leží na ploše VZ“ – 
zemědělská a lesnická výroba. 

Ne 

U17 Měrunice - bývalá fara bez 
využití (brownfield), zájem 
majitele budovu opravit 

Fara leží na ploše „BI“ - plocha 
bydlení. 

Ne 

U37 Měrunice, Žichov - fragmentace 
krajinářsky cenného území 
trasou el. vedení 400 kV 

Tato závada je územním plánem 
neodstranitelná, sítě dopravní a 
technické infrastruktury nelze zrušit 
ani přeložit. ÚP bude řešen tak, aby 
nedošlo k navyšování rozsahu 
závady. Koncepce urbanistického 
řešení a vymezení ploch zohlednilo 
uvedenou fragmentaci. 

Ne 

U53 Měrunice  - brownfields - bývalý 
areál azylového střediska 
Červený Újezd, z větší části bez 
využití, v havarijním stavu. 

Možnost záměru výstavby bytů 
pro seniory (změna ÚP) 

Plocha „OV“ – plocha veřejné 
vybavenosti. Nevyužívané, vhodné 
k obnově či změně funkce. 

Změna ÚP prověří možnost změny 
využití ploch. 

U72 Měrunice - část areálu bývalého 
azylového střediska na 
poddolovaném území. 

Možnost záměru výstavby bytů 
pro seniory (změna ÚP) 

Leží na ploše „P“ – plocha 
veřejného prostranství. 

 

Změna ÚP prověří možnost změny 
využití ploch. 

U74 Měrunice  - skladovací objekt v 
havarijním stavu v centrální části 
obce Měrunice, (brownfield), 
budova využívána pro podnikání 
a bydlení 

Objekt leží na ploše VZ“ – 
zemědělská a lesnická výroba.  

Změna ÚP prověří způsob využití 
v souladu s charakterem území 

U119 Měrunice - brownfields - 
(chalupa), dům využíván k 
bydlení 

Objekt leží na ploše „BI“ – plochy 
silniční dopravy. 

Změna ÚP prověří způsob využití 
v souladu s charakterem území  

U120 Měrunice - brownfields - 
extenzivně využívané objekty 
hospodářských stavení (stodoly-
garáže) 

Objekty leží na ploše „BI“ - plocha 
bydlení. 

 

Ne 

U144 Měrunice - kamenolom 
Měrunice - narušení krajinného 
rázu 

Území je zatíženo hlukem 
z provozu kamenolomu, leží na 
ploše „N“ - plocha těžby nerostů. 

Ne 

U145 Měrunice, Žichov  - absence  
MŠ 

Stávající situace Ne 

U151 Měrunice  - montované rodinné 
domy – nevhodný charakter 
zástavby narušující 
architektonický ráz obce 

RD leží na ploše „BI“ - plocha 
bydlení a „P“ – plocha veřejného 
prostranství 

Ne 
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U152 Měrunice  - bytové domy v 
centru obce – nevhodný 
charakter zástavby narušující 
architektonický ráz okolí 

BD leží na ploše „BH“ – plochy 
hromadného bydlení a „ZX“ – zeleň 
ostatní a specifická 

Ne 

U164 Měrunice  - z části nevyužívaný 
zemědělský areál (brownfield), v 
současné době se rekonstruuje 

Areál leží na ploše „BI“ - plocha 
bydlení, plochy M2a, M2c.  

Ne 

U168 Měrunice  - bývalé manipulační 
plochy (brownfield), v prodeji (za 
rybníkem) 

Nevyužívaná plocha „BI“ - plocha 
bydlení 

Změna ÚP prověří možnost změny 
využití ploch.  Plocha M6a  

Nelze postavit RD (ČOV, kopec, 
přepad) 

Závady / problémy dopravní (D)  

D03 Žichov  - omezená dopravní 
dostupnost části obce Žichov -  
po jediné přístupové 
komunikaci, která je v této části 
obce slepě ukončena 

Řešeno způsobem umožňujícím 
průjezdnost a sjízdnost 
komunikace 

Ne 

D12 Měrunice  - nevyhovující kvalita 
a parametry komunikace v 
důsledku nedostatečné údržby 
vlastníkem (MVČR) 

ÚP neřeší kvalitu komunikace, 
bude řešeno v navazujícím řízení. 

Ne 

D18 Měrunice  - nevyhovující 
šířkové parametry komunikace, 
omezení možnosti využití areálu 
Č. Újezd 

ÚP neřeší, bude řešeno 
v navazujícím řízení. 

Ne 

Závady / problémy hygienické (H)  

H06 Měrunice  - hluková a emisní 
zátěž z provozu kamenolomu 
Měrunice 

Leží na ploše „N“ - plocha těžby 
nerostů, počítá s rekultivací po 
vytěžení lomu a stanoví limity 
rozšiřování těžby vymezením 
plochy těžby nerostů. 

Změna ÚP prověří a navrhne 
řešení stávající situace 

H22 Měrunice  - nefunkční ČOV pro 
napojení areálu Červený Újezd 

Místo určené pro ČOV leží v ploše 
„P“ – plochy přírodní (plochy 
biocenter, plochy v II. zóně CHKO) 
(§16 ) 

Změna ÚP prověří a v případě 
potřeby navrhne řešení  

Ohrožení území přírodními jevy (P)  

P23 Měrunice  - ohrožení zástavby 
vylitím vody z Lužického potoka 

Plocha „BI“ - plocha bydlení. Na 
Lužickém potoce je 
severovýchodně od zastavěného 
území Měrunic navržena malá 
vodní nádrž o ploše 2,76 ha 

Ne 

P24 Měrunice  - ohrožení zástavby 
dešťovou vodou (stok ze silnice) 

ÚP neřeší, bude řešeno 
v navazujícím řízení. 

Ne 

P25 Měrunice  - ohrožení zástavby 
vylitím vody z Lužického potoka 
a Měrunických rybníků 

Zástavba leží v ploše „BI“ - plocha 
bydlení 

Ne 

P28 Měrunice  - nízká retenční 
kapacita území 

ÚP neřeší, bude řešeno 
v navazujícím řízení. 

Ne 

K15 Měrunice, Žichov  - nesoulad 
vymezeného RBK 588 v ZUR 
UK s UPD Měrunice 

ÚP vymezuje regionální biokoridor 
RK 588 Janský vrch – M. a V. 
Vraník - biokoridor určený 
především pro migraci 
xerotermních a subxerotermních 
společenstev 

Změna ÚP prověří soulad RBK 588 
se ZUR UK 

Ostatní závady/ problémy v území  

dle mapy sesuvná území Není předmětem, řešeného území Ne  

dle mapy poddolovaná území Není předmětem, řešeného území Ne 

dle mapy staré ekologické zátěže, 
nekontaminované 

Není předmětem, řešeného území Ne 

dle mapy vodní eroze Není předmětem, řešeného území Ne 
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dle mapy větrná eroze Není předmětem, řešeného území Ne 

 

Požadavky na ÚPO vyplývající z ÚAP: 

 V rámci zadání zprávy o uplatňování územního plánu budou upřesněny požadavky vyplývající 
z vyhodnocení ÚAP ORP BÍLINA a ÚAP ÚK. 

 Požadavky vyplývající z vyhodnocení jednotlivých záměrů a problémů budou řešeny návrhem na 
změnu ÚP. 

Změna ÚP prověří možnost změny využití ploch u těchto urbanistických závad/problémů:  

U53 a U72 – Měrunice, areál azylového střediska Červený Újezd 

U74 – Měrunice, skladovací objekt v centrální části obce 

U168 – Měrunice, bývalé manipulační plochy (za rybníkem) 

Změna ÚP prověří a navrhne řešení stávající situace – Hygienické závady/problémy 

H06 - Měrunice  - hluková a emisní zátěž z provozu kamenolomu Měrunice  

H22 - Měrunice  - nefunkční ČOV pro napojení areálu Červený Újezd 

K15 – Měrunice, Žichov – změna ÚP prověří soulad RBK 588 ze ZUR UK   

           Žichov –najít vhodné místo pro umístění ČOV 

4. souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  

 

4.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Před vydáním ÚPO Měrunice byla vydána Politika územního rozvoje ČR 2006 vydaná usnesením vlády 
ČR č. 561/2006 ze dne 17. května 2006 – vydaný územní plán byl v souladu s touto PÚR.  

Před vydáním ÚPO Měrunice byla schválena PÚR ČR 2008 usnesením vlády ČR č. 929/2009 ze dne 
20. 07. 2009 a její 1. Aktualizace schválená usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. 04. 2015. 

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1,2,3,4 a 5 (dále jen aPÚR), 
schválené Usnesením vlády, která nabyla účinnosti 20.08.2021. (Úplné znění aPÚR závazné od 
20.08.2021 

Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro 
vydávání územních plánů a ÚP Měrunice je musí plně respektovat. 

Veškeré změny ve znění Politiky územního rozvoje ČR vyplývající z Aktualizace 1,2,3,4 a 5, týkající se 
území obce Měrunice, musí být ve změně územního plánu Měrunice v souladu. 

 

Úkoly vyplývající z PÚR ČR pro ÚP Měrunice:  

 

1. Respektovat obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
uvedených v kap. 2.2 Republikové priority čl. 14-32.  

2. Respektovat úkoly vyplývající pro specifickou oblast SOB5 Specifická oblast Mostecko, OB5 
Rozvojová oblast Ústí nad Labem a SOB9 území ohrožené suchem. 

a. Vytvořit územní podmínky pro řešení přestavby vybraných úseků silnice I/13 mezi Ostrovem a 
Chomutovem.   

 Řešeného území se netýká 
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b. 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.  

 Bude řešeno v koordinaci s cíli a úkoly, které pro dotčenou oblast vyplývají z Plánu péče CHKO 

České středohoří.  

c. 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.  

 Řešeného území se netýká, v této oblasti je aktivní Kamenolom – těžba kamene 

d. 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.  

 Na správní území obce Měrunice nezasahuje CHLÚ hnědého uhlí ani dobývací prostor či linie 

těžby.  

e. 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. 

 Bude řešeno v koordinaci s cíli a úkoly, které pro dotčenou oblast vyplývají z Plánu péče CHKO 

České středohoří.  

f. Upřesní nebo vymezí koridory pro železniční spojení Ostrov–Chomutov–Most–Ústí nad Labem.  

 Řešeného území se netýká, přes obec Měrunice neprochází železniční trať. 

 Koridor E10  pro vedení 400 kV Výškov – Chotějovice – Babylon je v řešeném území již 

realizován v ÚP bude zohledněn jako limit využití území.  

 

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.  

 Řešeného území se netýká 

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.  

 Řešeného území se netýká 

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.  

 Řešeného území se netýká 

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.  

 Řešeného území se netýká 

Vyhodnocení:  

 ÚP Měrunice respektuje úkoly pro územní plánování stanovené v PÚR ČR 

 Koridor E10  pro vedení 400 kV Výškov – Chotějovice – Babylon – v území již zohledněn  
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4.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Před vydáním ÚPO Měrunice byly vydány Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje. ZÚR ÚK byly 
vydány usnesením ZÚK č. 23/25Z12011 dne 07.09.2011 a nabyly účinnosti dne 20.10.2011. 
Rozsudkem nejvyššího správního soudu (č. 9 Ao 6/2011 – 261 ze dne 28. Změna 2014), účinným od 
28.05.2014, byl zrušen úkol 2) pro územně plánovací činnost obcí a rozhodování v území stanovený 
ZÚR ÚK pro plochy a koridory velkých větrných elektráren. Tento rozsudek se nedotýká správního 
území obce Měrunice, není zde předpoklad umístění velké větrné elektrárny.  

Aktualizace č.1 PÚR. 1.A ZÚR ÚK zpřesňují a vymezují energetický koridor E10a (1.A), který se dotýká 
správního území obce Měrunice (koridor pro dvojité vedení 400kV, úsek TR Výškov – TR Chotějovice 
(bez plochy pro TR Chotějovice). Dvojité vedení VVN 400kV, minimálně 75m, maximálně 300m. 

a) Úkoly vyplývající ze ZÚR ÚK pro ÚPO Měrunice:  

 

1. ÚP bude naplňovat priority územního plánování ÚK pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

2. ÚP budou respektovány úkoly stanovené ZÚR ÚK pro obce, které jsou součástí specifické oblasti 
SOB5 Mostecko.  

3. ÚP budou naplňovány cílové charakteristiky stanovené ZÚR ÚK pro KC CHKO České středohoří – 
Milešovské a Verneřické středohoří (5a) a KC CHKO České středohoří – Lounské středohoří (5b) 

4. ÚP respektuje nadregionální prvky RBC / 1325 - Velký a Malý Vraník / funkční, RBK / 589 - Velký a 
Malý Vraník – K 13 / funkční. 

5. Byla upravena trasa nadregionálního prvku ÚSES RBK 588 Jánský vrch, Špičák– Velký a Malý Vraník 

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

 Dle ÚAP vydaných v prosinci 2020, si obec až na sociální pilíř vede velice dobře. V obci není 

nárůst nových obyvatel, jedná se spíše o starší občany, s čímž souvisí absence obchodů nebo 

výstavba nových bytů či RD.  Obec  Žichov postrádá nové místo pro ČOV. 

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

 Územní studie ani regulační plán se netýkají řešeného území 

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

 V řešeném území byl realizován Koridor E10a v ÚP bude zohledněn jako limit využití území.  

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

 Netýká se řešeného území. 

(5) Vytvářet územní předpoklady pro průběžnou 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.  

 Netýká se řešeného území. 

(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.  

 Netýká se řešeného území. 
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(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.  

 Netýká se řešeného území. 

(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  

 Netýká se řešeného území. 

 (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. 

 Netýká se řešeného území. 

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

 Bude zohledněno 

(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).  

 Netýká se řešeného území. 

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

 Netýká se řešeného území. 

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

 Probíhá revitalizace některých brownfields, některé vlastní soukromé osoby a měly by být ze 

seznamu vypuštěny. 

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

 Netýká se řešeného území. 

(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).  

 Netýká se řešeného území.  

(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.  

 Netýká se řešeného území. 

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

 Netýká se řešeného území. 

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

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

 Netýká se řešeného území. 

 Vypustit koridor vymezený, pro cyklostezku VSD C25 

Vyhodnocení:  

 ÚP Měrunice respektuje úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR Ústeckého kraje a bude 

zpracován v souladu se ZÚR ÚK 

 Vypustí koridor vymezený, pro cyklostezku VSD C25 

 Koridor E10a bude v ÚP zohledněn jako limit využití území 

 Změna ÚP prověří novou trasu ÚSES RBK 588 Jánský vrch, Špičák – Velký a Malý Vraník 

 Prověřit nové umístění pro ČOV Žichov 

 Revitalizace Brownfield (Červený Újezd) nebo vypuštění ze seznamu brownfield 

 

b) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 

 

Krajinné části a přírodní prvky se stanovenou územní ochranou: 

 KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a) a KC CHKO České 

středohoří – Lounské středohoří (5b) 

 Na území obce Měrunice se nenacházejí lokality vytvářené soustavy chráněných území 

evropského významu NATURA 2000 – ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 

 RBC / 1325 - Velký a Malý Vraník / funkční, RBK / 589 - Velký a Malý Vraník – K 13 / funkční. 

  ÚSES RBK 588 Jánský vrch, Špičák– Velký a Malý Vraník 

Vodohospodářsky významné oblasti 

 Na území obce Měrunice se nenachází povrchové a podzemní zdroje vody chráněné 

vymezením CHOPAV 

Nerostné bohatství 

 Výhradního ložiska (dále jen „VL“) B 3020100 Měrunice (surovina: stavební kámen 

 Nevýhradního ložiska (dále jen „NL“) D 3020101 Měrunice (surovina: stavební kámen 

Oblasti s kvalitní zemědělskou půdou 

 Správní území obce Měrunice nenáleží do oblasti s kvalitní zemědělskou půdou  

 

Respektování úkolů stanovených pro ochranu přírodních hodnot území kraje: 

Úkol (1) Posilují se podmínky pro zlepšení udržitelného rozvoje území, rozvíjení hodnot přírodního a 
krajinného prostředí a dodržují se limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat 
poškození těchto hodnot 

Úkol (2) se netýká řešeného území. 

Úkol (3) je respektován územním plánem obce Měrunice  

Úkol (4) Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska jsou územně stabilizovaná. V souladu s 
platnými právními předpisy dodržují zásady hospodárného využití zásob.  

Úkol (5) je respektován územním plánem obce Měrunice 

Úkol (6), (7), (8), (9) se netýká řešeného území 
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Úkol (10) Územní plán vymezuje lokální systém ÚSES. 

Úkol (11) se netýká řešeného území 

 

c) Upřesnění ochrany a rozvoje civilizačních hodnot: 

Na správním území obce Měrunice se nacházejí následující hodnoty pokládané Zásadami územního 
rozvoje Ústeckého kraje na území kraje za civilizační hodnoty nadmístního významu: sídlení soustava 
Ústeckého kraje, vysoká míra vybavení subsystémy technické infrastruktury, hierarchizovaná silniční a 
železniční síť, výhodná geografická poloha kraje. 

Respektování úkolů stanovených pro ochranu a rozvoj civilizačních hodnot: 

Úkol (12) ÚP Měrunice respektuje vymezení uvedených oblastí a os. 

Úkol (13) ÚP respektuje stanovený úkol, pro stanovení přiměřeného demografického rozvoje byla 
zpracována odborná analýza. 

Úkol (14) se netýká řešeného území ÚP Měrunice. 

Úkol (15) se netýká řešeného území ÚP Měrunice.  

Úkol (16) se netýká řešeného území ÚP Měrunice. 

Úkol (17) ÚP Měrunice respektuje revitalizaci některých „brownfields“ objektů. 

Úkol (18) je respektován územním plánem obce Měrunice. 

Úkol (19) se netýká řešeného území ÚP Měrunice.  

Úkol (20) se netýká řešeného území ÚP Měrunice. 

Úkol (21) se netýká řešeného území ÚP Měrunice.  

Úkol (22) se netýká řešeného území ÚP Měrunice.  

Úkoly (23) a (24) se netýkají řešeného území ÚP Měrunice. 

 

d) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území 
kraje: 

Na území obce Měrunice se nachází z hodnot pokládaných Zásadami územního rozvoje 

Ústeckého kraje na území kraje za kulturní hodnoty nadmístního významu: území archeologického 

zájmu a nemovité kulturní památky Číslo ÚSKP ČR Název Ulice a čp., 43651/5-4818 kostel sv. 

Stanislava st.p.č. 107, Měrunice, 43016/5-2670 tvrziště Žichov p.č. 182/2, Žichov. 

Respektování úkolů stanovených pro ochranu a rozvoj kulturních hodnot území kraje: 

Úkol (25) se netýká řešeného území ÚP Měrunice. 

Úkol (26) ÚP Měrunice respektuje a chrání vhodné objekty a areály pro možnost využití v nových 
podmínkách 

Úkol (27) se netýká řešeného území ÚP Měrunice. 

Úkol (28) se netýká řešeného území ÚP Měrunice  

Úkol (29) se netýká řešeného území ÚP Měrunice  

Úkol (30) se netýká řešeného území ÚP Měrunice  

Úkol (31) se netýká řešeného území ÚP Měrunice 

  

Vyhodnocení: 

 ÚP Měrunice respektuje úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR Ústeckého kraje pro 

usměrňování územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území kraje.  
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5. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a 
vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
podle § 55 odstavce 4 stavebního zákona  

Zastavěné území je z převážné části tvořeno jednou základní funkcí – plochy určené trvalému 
individuálnímu bydlení (bydlení venkovské), další větší část tvoří plochy zem a lesnické výroby, dále 
pak plochy pro tělovýchovu a sport, malou část tvoří hromadné bydlení a zahradní osady a plocha vodní 
a vodohospodářská. Obec má také navrženy nové plochy pro individuální bydlení, které budou 
vymezeny územní studií. Využívání těchto ploch je stabilizované a trvalé, jak pro bydlení tak i další 
plochy využití májí stabilizovaný a v čase stálý charakter. Toto rozmístění platí i pro obec Žichov. 

Vývoj počtu obyvatelstva: 

Na přelomu 19. a 20. století se na území obce kromě granátů těžilo též hnědé uhlí a část území obce 
byla poddolována. V době maximálního rozmachu těžby měly Měrunice až 1000 obyvatel. Po skončení 
těžby nastal útlum, část obyvatel odešla za prací do pánevních oblastí, část se vrátila zpět k zemědělské 
činnosti. V roce 1938 byly Měrunice spolu s ostatními obcemi v okolí připojeny k Německé říši. 

K dalšímu poklesu počtu obyvatel došlo po odsunu německého obyvatelstva po roce 1945. Obec si 
podržela svůj zemědělský charakter, jehož těžiště spočívalo v oblasti živočišné výroby zdejšího státního 
statku. K jejímu naprostému útlumu došlo po roce 1989 v souvislostí s likvidací státního statku. Společně 
s útlumem těžby uhlí v severočeské pánevní oblasti to způsobilo, že nezaměstnanost obyvatel obce na 
počátku 21. století dosáhla až 30 %. 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel 2015-2019 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu 

Ve sledovaném období 2015 – 2019 se počet obyvatel v obci ustálil kolem 300 obyvatel, nejvíce počtu 
obyvatel bylo v roce 2015, pak se počet snížil na 301 obyvatel v roce 2017 a do roku 2019 se ustálil na 
hodnotě 310. Jedná se ovšem o řády jednotek a nelze z toho usuzovat žádný negativní trend do 
budoucnosti. 

 

Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch: 

Územním plánem byly navrženy zastavitelné plochy pro individuální bydlení. 

Tabulka 5: zastavitelné plochy dle ÚPO Měrunice 

Kód plochy  
územní 
studie 

zas/nez Obec ha 

M2a - individuální bydlení   zastavěno Měrunice 0,92 

M2b - individuální bydlení   nezastavěno Měrunice 1,98 

M2c - individuální bydlení   zastavěno Měrunice 1,11 

M6a - individuální bydlení   zastavěno Měrunice 0,48 

M7 - bydlení  nezastavěno Měrunice 4,29 

M8 -  individuální bydlení   nezastavěno Měrunice 0,58 

Z1 - individuální bydlení   nezastavěno Žichov 0,44 

individuální bydlení celkem 9,8 

Stav obyvatel k 31.12. 2015 2016 2017 2018 2019

317 307 301 303 310

0-14 42 38 36 36 37

15-64 228 224 215 216 220

65 a více 47 45 50 51 53

42,4 43,2 44,2 44,0 44,0

Počet obyvatel celkem

v tom 

ve věku (let)

Průměrný věk

https://www.czso.cz/csu/xu
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M1 - zemědělská a 
lesnická výroba   nezastavěno Měrunice 1,12 

M6b -  zemědělská a 
lesnická výroba   zastavěno Měrunice 0,4 

M6c -  zemědělská a 
lesnická výroba   nezastavěno Měrunice 0,01 

Z5 - zemědělská  a 
lesnická výroba   nezastavěno Žichov 0,46 

Zemědělská a lesnická celkem 1,99 

plochy vodní a 
hospodářské       0,76 

Z2 - plochy TI    nezastavěno Žichov 0,12 

Z + L + V + TI celkem       2,87 

Celkem zastavitelných ploch 12,67 
 

 

 

Využití zastavitelných ploch: 

ÚPO Měrunice bylo navrženo k zastavění 12 670 m2 ploch, z nichž je celkem zastavěno 2 910 m2 
Největší procento zastavěnosti představují plochy individuálního bydlení, z vymezených 9 800 m2 bylo 
zastavěno 2 510 m2, k zastavění zbývá 7 290 m2 z této výměry. Mezi lety 2013-2020 byly provedeny 
stavební úpravy, ať už se jednalo o stavbu RD, nebo přístavbu k RD, bylo zastavěno dalších 761,65 m2, 
zastavit tedy ještě zbývá 6 528,35 m2. Zemědělských a lesnických ploch výroby je zastavěno 400 m2 a 
nezastavěno 1 710 m2, neznamená to však, že tato plocha nemůže být využita jako pastvina, odkladová 
plocha atd. Vodní plochy jsou vymezeny na 760 m2 a plochy technické infrastruktury Z2 činí 120 m2, na 
této ploše byla původně zamýšlena ČOV pro obec Žichov, ale tato plocha je pro výstavbu nevhodná. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že převážná část zastavitelných ploch navržená 
ÚPO Měrunice k zastavění je zatím nevyužita. V rámci zpracování změny územního plánu bude 
provedena revize jejich zastavění a na základě vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch bude navržena optimální velikost, která bude 
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území a který uspokojí potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. 

Odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

Tabulka 6: Demografický vývoj počtu obyvatel a vývoj sňatků a rozvodů

 

nezastavěno 

celkem 

zastavěno 

bydlení

nezastavěno 

bydlení

nezastavěno 

lesnická

zastavěno 

lesnická

zastavěno 

celkem

9 2,51 7,29 1,71 0,4 2,91

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem

Počet obyvatel 317 307 301 303 310 -
Sňatek         

společné soužití
1 1 2 - 2 6

Rozvod       

nechtěné soužití
3 1 1 1 1

7

Přistěhovalí 8 2 8 13 15 46

Vystěhovalí 19 10 12 11 8 60

Živě narození 1 1 1 3 2 8

Zemřelí 6 3 3 3 2 17

Celkový přírůstek 

demografický vývoj -16 -10 -6 2 7 -23
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Demografický vývoj počtu obyvatel a vývoj sňatků a rozvodů za uplynulé období dle údajů ČSÚ: 

 

Stávající bytový fond tvoří z 95% rodinné domy a z 5% bytové domy.  

Odhad vývoje potřeby vymezení nových zastavitelných ploch dle metodického pokynu MMR a 
ÚÚR z r. 2008: 

Požadavky vyplývající z demografického vývoje -23 b.j. 

Požadavky vyplývající ze společného soužití 6 b.j. 

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití 7 b.j. 

Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti 
SOB5 

11 b.j. 

Rezerva 20% 1 b.j. 

Celkem  2 b.j. 

 

Při zohlednění předpokládaného demografického vývoje počtu obyvatel, vývoje nechtěného rozsahu 
společného a nechtěného soužití, zohlednění polohy obce ve specifické oblasti SOB5 lze odhadovat 
pro bydlení i s rezervou v obci celkovou spotřebu  2 b.j.  

 

Vzhledem ke struktuře obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje poměr b.j. 
následovně: 

1 b.j. = 1 rodinný dům 

2 b.j. = 2 rodinné domy  

1 b.j. v rodinném domě = potřeba cca 1200 m2 (=  velikost pozemku RD v obci Měrunice tj. 1000 m2 
+ 20% rezerva pro veřejná prostranství) 

Velikost pozemku pro 1 rodinný dům zohledňuje venkovský charakter zástavby a rovněž min. 20% 
místních komunikací jako nezbytná veřejná prostranství, která budou součástí ploch bydlení a občanské 
vybavenosti. Tato stanovená plocha 1 200 m2 zároveň zohledňuje i odst. 1 §19 stavebního zákona, 
v platném znění, kdy jedním z úkolů územního plánování je rozvíjet sídelní strukturu a navrhovat 
podmínky pro kvalitní bydlení. Pro vytvoření kvalitních podmínek bydlení v území je nezbytné dobře 
dimenzovat plochy bydlení a automaticky navrhovat podíl i ostatních aktivit umístěných v rozvojových 
plochách zejména veřejná prostranství jak s komunikacemi, tak s veřejnou zelení, dále související 
dopravní a technickou infrastrukturu, ale rovněž i aktivity služeb a sportu.   

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 

Potřeba zastavitelných ploch dle demografického vývoje =  = 1200 m2 x 2 b.j / 0,24 ha.= 2 400 m2 

Zastavitelné plochy pro bydlení dle platného ÚPO a Z1 ÚPO = 7,2 ha 

Potřeba ploch pro bydlení (0,24 – 6,5 = - 6,26 ha) 

V obci Měrunice je nadbytek zastavitelných ploch a aktuálně není potřeba jejich počet navyšovat. 

 

Závěr: 

 I přes skutečnost, že plochy navržené platnou územně plánovací dokumentací k zastavění nejsou 
dosud vyčerpány, na základě odhadu by se neměly zastavitelné plochy pro bydlení rozšiřovat. Tato 
skutečnost bude prověřena změnou územního plánu. Pro velký počet volných zastavitelných ploch 
obec doufá v nárůst nově přistěhovaných obyvatel. 

 Úkolem změny územního plánu bude prověřit rozvojový potenciál obce Měrunice a to zejména po 
stránce možností pro bydlení, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, které by mohly zvrátit 
nepříznivou demografickou situaci obce a vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj obce.  
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6.  Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 
zadání změny: 

Z vyhodnocení bodu 1-5, Zprávy o uplatňování ÚP Měrunice vyplývá, že na území obce Měrunice došlo 
v průběhu uplynulého období od 2014 – 2020 ke změně podmínek, a je tedy předpoklad pro pořízení 
změny územního plánu s regulačními prvky v režimu zkráceného postupu dle § 55a stavebního zákona. 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

 

Změna územního plánu Měrunice nepředpokládá změnu žádné z koncepcí (urbanistické, veřejné 

infrastruktury, uspořádání krajiny) stanovené Územním plánem Měrunice (2014). 

Politika územního rozvoje 

Změna ÚP prověří soulad Koridoru E10  pro vedení 400 kV Výškov – Chotějovice – Babylon. V řešeném 

území již bylo realizováno a v ÚP bude zohledněno jako limit využití území.  

Zásady územního rozvoje vydané krajem 

Změna ÚP prověří průběh nové trasy RBK 588 Jánský vrch, Špičák– Velký a Malý Vraník 

Vypustit koridor vymezený, pro cyklostezku VSD C25, která nebude realizována v koordinačním výkresu 
úplného znění zohlednit aktualizované limity území. 

Obrázek: 3 původní koridor cyklostezky VSD C25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územně analytické podklady 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k 
řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů 

Zaměřit se na revitalizaci, nebo změnu využití opuštěných nebo nedostatečně využitých ploch a areálů 
typu brownfield. 

 Změna ÚP prověří možnost změny využití ploch u těchto urbanistických závad/problémů:  

U53 – Měrunice, areál azylového střediska Červený Újezd 

U74 – Měrunice, skladovací objekt v centrální části obce 

U168 – Měrunice, bývalé manipulační plochy (za rybníkem M6a) 

U72 – Měrunice, změna ÚP, respektovat charakter území – část areálu azylového střediska 

Červený Újezd leží na poddolovaném území v ploše „P“ – plocha veřejného prostranství 

 Změna ÚP prověří a navrhne řešení stávající situace – Hygienické závady/problémy 

H06 - Měrunice  - hluková a emisní zátěž z provozu kamenolomu Měrunice  
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H22 - Měrunice  - nefunkční ČOV pro napojení areálu Červený Újezd    

K15 – Měrunice, Žichov - změna ÚP prověří soulad RBK 588 se ZUR UK 

Žichov – najít vhodné místo pro umístění ČOV 

 Změna ÚP zapracuje do Odůvodnění, kapitolu Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické 

části koordinačního výkresu. 

 Koridor RR směrů-zájmové území pro nadzemní stavby. ÚAP jev 82 a 

 OP RLP Ochranné pásmo radiolokačního zařízení. ÚAP jev 102 a 

Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu dát text: „Celé správní 

území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení 

Ministerstva obrany”. 

 ÚAP jev 119 povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §175 zákona č. 183/2006 

Sb. 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a 

III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 

stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu dát text: „Celé správní 

území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 

vyjmenovaných druhů staveb“ 

 Změna ÚP zapracuje: 

 Plocha M10 - navrhovaná vodní nádrž, měla by být přírodního charakteru, při funkci 

zpomalování odtoku, musí mít vyhrazen dostatečně velký retenční prostor. Vlivem hnojiště 

používat jen extenzivně. 

 Odkanalizování: Obec Měrunice má kanalizaci zakončenou ČOV Měrunice. Část Žichov má 

navrženou kanalizaci zakončenou ČOV (OHL30701017).  

 Srážkové vody: v rozvojových plochách budou vsakovány v rámci jednotlivých pozemků. Z 

komunikací a veřejných zpevněných ploch mají být odváděny systémem žlábků, přítoků a struh 

do místních vodotečí. 

 Záplavové území: nebylo stanoveno 

 Vodní plochy: plocha (M10) pro záměr realizace rybníka. Je navrženo odstranění opevnění 

koryta (PL 2 06 19 108), záměr MVN není v rozporu s navrženým opatřením. 

 Vodní útvar podzemních vod: 46110 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část. 
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 Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL_0810 - Srpina od pramene po ústí do toku Bílina, 

OHL_0700 - Hrádecký potok od pramene po ústí do Ohře a OHL_0820 - Bílina od toku Loupnice 

po tok Bouřlivec. 

 

b) Požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 
55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 P č. 1041/12 v k.ú. Měrunice, změnu využití ploch z „BI“ – individuální bydlení na plochu „Z“ – 

zemědělská plocha nebo zahrady 

 Záměr výstavby RD na p.č. 166/1 v ploše M7a byl evidován na ÚÚP Bílina 

 Na plochách M7a, b a c, M6a a M8 stanovit prvky regulačního plánu. Plocha M7c bude zastavěna 

po vyčerpání ploch M7a a M7b 

 Prověřit možnost rozšíření plochy M8, „BI“ – individuální bydlení 

 Regulace plochy M6b – „VZ“-zemědělská a lesní výroba 

 Prověřit celou plochu M2b, „BI“ – individuální bydlení 

 Vyhodnotit požadavky na respektování příslušných dílčích kroků pro naplňování cílových kvalit 

krajiny KC CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (5a) a KC České 

středohoří – Lounské středohoří (5b). 

 Zakreslit hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) do koordinačního výkresu územního plánu 

samostatně jako technická infrastruktura. 

 

 V textové i grafické části Územního plánu doporučujeme uvést plochy meliorací – odvodněné 

plochy (POZ). 

 

1. Požadavky na základní urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 

ploch 

 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot nebude změnou ÚP dotčena 

 V rámci změny ÚP bude provedena aktualizace vymezení zastavěného území na celém 

správním území obce Měrunice 

 Upravit znění urbanistické koncepce a dopracovat urbanistickou kompozici obce v souladu 

s vyhláškou č.500/2006 Sb. 

 Prověřit zastavěnost ploch M7a, b a c dle zásad urbanistické koncepce s prvky regulačního plánu 

 Prověřit změnu funkčního využití p.č 1041/12 z „BI“ – individuální bydlení na plochu „Z“ – 

zemědělská plocha nebo zahrady 

  V odůvodněných případech bude provedena úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití 
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2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn 
 

 ÚP Měrunice zohlední koridor E10  jako limit využití území  

 Vypustí koridor vymezený, pro cyklostezku VSD C25 

 Prověřit plochu pro ČOV Žichov 

 
3. 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 
 

 Koncepce krajiny bude upravena na záměry, které zasáhnou mimo zastavěné území 

 Bude prověřen vliv navrhovaných změn na územní systém ekologické stability (ÚSES) 

 Prověřit vliv navrhovaných změn na prostupnost krajiny 

 Prověřit vliv navrhovaných změn na retenční potenciál krajiny 

 Prověřit možný vliv navrhovaných změn na ochranu území na protierozní opatření 

 

c)  požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutné prověřit 

Z APÚR ČR, z 1., 2., 3., 4 a 5. AZÚR ÚK z 1., 2., 3., a z páté úplné aktualizace UAP, která byla pořízena 
k 31. 12. 2020 pro ORP Bílina ani jiných požadavků nevyplývá potřeba vymezení ploch a koridorů 
územních rezerv. 

1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

 Nejsou další požadavky  

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

 Nejsou další požadavky 

3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů 

 Nejsou další požadavky  

4. Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a 

veřejností. 

 Nejsou další požadavky  

 

d) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

 Nejsou další požadavky  

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

 Změna ÚP prověří průběh nové trasy RBK 588 Jánský vrch, Špičák– Velký a Malý Vraník 

3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů 

 Nejsou další požadavky  
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4. Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány 

a veřejností. 

 Nejsou další požadavky  

 

e) 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 

Z APÚR ČR, z 1., 2., 3., 4 a 5. AZÚR ÚK z 1., 2., 3 ani jiných požadavků nevyplývá potřeba prověření 
ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním 
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

1. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

 Nejsou další požadavky  

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

 Nejsou další požadavky  

3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů 

 Nejsou další požadavky  

4. Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány 

a veřejností. 

 Nejsou další požadavky  

 

f) požadavky na zpracování variant řešení 

V území nejsou navrhovány žádné záměry, jež by vyžadovaly variantní řešení. 

 

g) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Návrh změna ÚP bude zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami 
v rozsahu a obsahu zpracovávané změny Úp ve vztahu k aktuálnímu schválenému Územnímu plánu 
Měrunice. 

Obsah změny ÚP bude vycházet ze schváleného územního plánu a bude se skládat z textové a grafické 
části, které budou zpracovány přiměřeně k rozsahu změny ÚP, v souladu s přílohou č. 7 vyhl. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. 

Změna ÚP bude zpracována nad aktualizovanou katastrální mapou. 

Návrh Změny č. 1 ÚP bude zpracován v rozsahu měněných částí v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky a 
bude obsahovat: 

Návrh změny územního plánu Měrunice bude obsahovat: 

a) Textovou část 

b) Grafickou část: 

1. výkres základního členění území 1:5 000/ 1:2 000 

2. hlavní výkres 1 : 5 000 
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3. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000/1:2 000 

4. dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) 1:5 000/1:2 000 

 

Odůvodnění změny územního plánu Měrunice bude obsahovat: 

a) Textovou část 

b) Grafickou část: 

1. koordinační výkres 1:5 000/1:2 000 

2. výkres širších vztahů 1:50 000/1:100 000 

3. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000/1:2 000 

Dokumentace změny územního plánu Měrunice bude vyhotovena: 

a) ve 3 pare dokumentace změny ÚP pro společné jednání s dotčenými orgány 

b) ve 3 pare dokumentace územního plánu pro veřejné projednání 

c) ve 3 pare dokumentace územního plánu v případě opakovaného veřejného projednání 

d) ve 4 pare výsledná dokumentace územního plánu 

e) součástí každého tištěného pare dokumentace územního plánu bude CD případně DVD nosič s 
digitální verzí příslušné etapy návrhu změny územního plánu. 

 

Skladba výkresů může být po dohodě se zpracovatelem, obcí a pořizovatelem upravena. 

Součástí návrhu textové části odůvodnění bude „Úplné znění textové části ÚP Měrunice s vyznačením 
změn vyplývajících z pořízení změny ÚP“. 

Změna ÚP (textová, tabulková a grafická část) a její odůvodnění budou zpracovány digitálně - textová 
část ve Wordu, tabulková část v Excelu, grafická část bude předána ve formátech SHP s databází DBF, 
včetně popisu veškerých dat (Word či Excel), co znamenají. Data budou zpracována v souřadnicovém 
systému S-JTSK. 

V souladu s dohodou o společném postupu a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Ústeckým krajem a 
obcemi s rozšířenou působností Ústeckého kraje bude datová část Změny č. 1 ÚP zpracována v 
aktuální verzi datového modelu ÚPD Ústeckého kraje. 

Po vydání změny ÚP Měrunice bude zpracována dokumentace úplného znění ÚP Měrunice zahrnující 
úplné znění a to v počtu 4 vyhotovení v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona, včetně digitální 
podoby. 

 

h) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území  

Předmětem Změny č.1  územního plánu s regulačními prvky Měrunice je regulace zastavitelných ploch 
pro bydlení. 

Záměr nezasahuje a nikterak neovlivňuje předmět ochrany lokalit NATURA 2000, nebo maloplošná 
zvláště chráněná území – nachází se od nich v dostatečné vzdálenosti a svou povahou s nimi 
nekoliduje. 

Na základě výše uvedeného Krajský úřad Ústeckého kraje neshledal nezbytnost komplexního 
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze 
tak prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů 
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7. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 
stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.  

Bez požadavků - změna není požadována. 

8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního 
plánu, je-li zpracování vyžadováno.  

Bez požadavků – varianty nejsou požadovány 

9. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností 
uvedených pod body 2) až 5) vyplyne potřeba změny, která 
podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu.  

Ze skutečností uvedených pod body 2) až 5) vyplývá potřeba pořízení změny územního plánu 
s regulačními prvky. 

10. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve 
vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny.  

Vyhodnocením uplatňování územního plánu Měrunice v uplynulém období nebyly zjištěny negativní 
dopady na udržitelný rozvoj území. Z tohoto důvodu nejsou uplatňovány požadavky na jejich eliminaci, 
minimalizaci nebo kompenzaci. 

11. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.  
Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje nejsou předkládány. 

12. Závěr  
Na základě projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Měrunice (dále jen ZPRÁVY) dle 
§ 55 odst. 1 a přiměřeně dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006, Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s dotčenými orgány, krajským úřadem, 
sousedními obcemi a veřejností, pořizovatel územního plánu upravil a doplnil text této ZPRÁVY a 
doporučuje Zastupitelstvu obce Měrunice její schválení. 

 

 

 

 


