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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informaci z 15. prosince 2017: 
 

Dobrý den, 
  
jelikož si na následující otázky nedokážu odpovědět sám, žádám o jejich zodpovězení vás. 
Protože mám zkušenost, že běžnou cestou s občany nekomunikujete, jsem nucen vás 
oslovit prostřednictvím výše uvedeného zákona. 
  
Vážení, minimálně někteří z vás zaregistrovali negace ohledně způsobu provedení projektu 
"Bílina - bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu". I já jsem si všiml, že některé 
prvky realizace jsou minimálně zvláštní. 
  
Například, můžete mi, prosím, zdůvodnit, z jakého důvodu jsou na každé straně Seifertovi 
ulice jiné obrubníky, na jedné straně ulice přitom evidentně již dříve někde použité?!!! Navíc 
se nyní naproti kostelu  sv. Petra a Pavla pokládá další druh obrubníku - dohromady budou v 
Seifertově ulici tedy tři druhy obrubníků! Vám nepřijde, že je to špatně? 
  
Z jakého důvodu je u vchodu na radnici  "obrubníková trikolóra", tedy hned tři vedle sebe 
položené kusy obrubníků, každý úplně jiný. 
  
Dále bych prosil o informaci, jakým způsobem bude naloženo se starou zámeckou dlažbou, 
která se při výše zmíněné akci vyměňuje. 
  
Nakonec bych poprosil o vyjádření NPÚ k akci revitalizace Mírového náměstí. 
  
Za všechny informace předem děkuji. 
 
XY 

 
Odpověď na žádost o informaci z 22. prosince 2017: 

 
Město Bílina obdrželo 15.12.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž požadujete 
odpovědi na provedení projektu „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému 
domu“. 
 
Máte pravdu, že pokládka obrubníků pěších komunikací při budování bezbariérové trasy 
v centru města vykazuje na první pohled nestandardní postup, neboť jsou použity různé typy 
prvků. Použití kamenných obrubníků („již dříve někde použitých“) na levé straně Seifertovy 
ulice směrem z města je podmínkou památkářů a vychází ze závazného stanoviska orgánů 
státní památkové péče. Takže zde doopravdy došlo pouze k rozebrání a znovu osazení 
historických stávajících obrub. Protože vlivem opotřebení či poškozením při manipulaci 
během stavby některé obrubníky nebylo možné opětovně použít byly tyto doplněny 
z deponie MTSB, kde byl skladován relativně malý počet kusů jinde vyměněných 
historických kamenných obrubníků. Z výše popsaného důvodu se tyto obrubníky tím pádem 
nedostávaly na trase u ZUŠ (naproti kostelu) a před radnicí, a proto byly doplněny po 
dohodě projektanta, investora a dodavatele novými kamennými resp. u radnice žulovými 
obrubníky. 
 

MĚSTO BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
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Pravá strana Seifertovy ulice byla v nedávné době v rámci havárie vedení VO 
rekonstruována a byly zde osazeny betonové obrubníky, které zde byly ponechány i v rámci 
budování bezbariérové trasy. 
 
Stará zámková dlažba rozebraná v linii bezbariérové trasy byla dle projektu odvážena na 
deponii MTSB v Důlní ulici. V případě zájmu občanů jim bylo umožněno odebrání za odvoz. 
V příloze je uvedeno koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je Vámi požadované 
vyjádření NPÚ Ústí nad Labem. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Bureš, MBA 
vedoucí odboru nemovitostí a investic  
 
Příloha: Vyjádření NPÚ 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA  

Odbor stavební úřad a životní prostředí 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

 
 

 

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
 

Stavební úřad Městského úřadu v Bílině, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů                                 
(dále jen stavební zákon), po posouzení žádosti, kterou podalo Město Bílina, IČO: 266230,                    
Břežánská 50/4, 418 31  Bílina zastoupené starostou města Oldřichem Bubeníčkem v zastoupení              
Ing. Pavla Adamce, IČO: 44538413, Sádecká 62, 438 01  Holedeč (dále jen "žadatel"), ve věci 
stavby: 

revitalizace Mírového náměstí v Bílině, parc. č. 70 v kat. území Bílina, dotčené pozemky stavbou 
parc. č. 70, 127/1, 20, 38, 70 a 107, vše v kat. území Bílina (dále jen „stavba“). 

Popis stavby: předložená projektová dokumentace, kterou zpracovala Projekční kancelář                                 
Ing. Pavel Adamec, Sádecká 62, 438 01  Holedeč, řeší revitalizaci Mírového náměstí v Bílině. Stavba                
je členěna na stavební objekty: SO 101 – komunikace, zpevněné plochy a mobiliář; SO 401 – veřejné 
osvětlení, NN, zařízení. Budou provedeny úpravy stávajících komunikací (vozovka, chodníky)                              
a zpevněných ploch.  
 
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy: jedná se o revitalizaci náměstí v centru města. Revitalizace 
obsahuje výměnu konstrukčních skladeb vozovek a chodníků, středová část náměstí (valouny) bude 
rozebrána, výškově upravena, budou zachovány rastry a dlažba (valouny) budou zpět použity jako 
výplň rastrů. Část středové části náměstí bude využita na parkovací plochy po obvodu této plochy, 
tedy „vytěsnění“ parkování ze středu náměstí. Střed náměstí bude sloužit pouze pro pěší. Ve středové 
části náměstí bude umístěn mobiliář (lavičky a odpadkové koše, přenosné pyramidové květníky, 
přenosné květináče na stromy, parkovací automaty, informační tabule).  
 
SO 401 – Veřejné osvětlení, NN a zařízení: budou provedena nová svítidla, stožáry, kabeláž, 
zásuvkový rozvaděč pro osvětlení vánočního stromu, zemní osvětlení Mariánského sloupu a kašny, 
výsuvné rozvaděče pro potřeby trhů a kulturních akcí, napojení světelného letopočtu.  
 
Stavební úřad Městského úřadu Bílina vydává podle ustanovení § 4 odst. 6 stavebního zákona 
v souladu s § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
toto koordinované závazné stanovisko: 

 
I. Souhrnné vyjádření Městského úřadu Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – 
oddělení životní prostředí: 
 
Městský úřad Bílina, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – oddělení ŽP souhlasí se 
stavbou a vydáním koordinovaného stanoviska za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

 

Spis. zn.: MUBI/21868/2017/Po   

Č. j.: MUBI  25297/2017   

 

 

 

Dle rozdělovníku 

  

Vyřizuje:  

 

Telefon: 

E-mail: 

 

V Bílině 

oprávněná úřední osoba: 

Bc. Jitka Popovičová 

 +420417810883 

popovicova@bilina.cz 

 

30.06.2017 

 

      

mailto:ePodatelna@bilina.cz


   

 

 

Tel. ústředna: +420 417 810 811 

Fax: +420 417 810 815 

E-mail: ePodatelna@bilina.cz 

http://www.bilina.cz 

 

IČ:  00266230 

DIČ: CZ00266230 

ID Datové schránky: qdtb7vx 

 

Bankovní spojení 

č. ú. 19-1060440379/0800 

                                                                     
Stanovisko orgánu ochrany přírody 
Orgán ochrany přírody nemá námitky proti realizaci uvedené stavby, pokud při ní nedojde                                    
ke střetu se zájmy ochrany přírody z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody                                    
a krajiny, v platném znění;  
 
Odpadové hospodářství – S odpadem vzniklým při  stavbě  bude  nakládáno v souladu se  zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o  podrobnostech  nakládání  s  odpady. 
Stavebník  předloží  při  kolaudaci  doklady  o  zneškodnění  odpadu  vzniklého  stavební  činností             
na  zařízeních  k tomu určených;  
 
Státní správa lesů – bez připomínek; 
 
Ochrana ovzduší – nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných zákonem                    
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Při realizaci stavby bude minimalizována sekundární prašnost;    

Zemědělský půdní fond – nebude stavbou dotčen; 

Vodoprávní úsek - jsme dotčeným orgánem. Část stavby se nachází v záplavovém území řeky 
Bíliny, proto je k ní nezbytný souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1, písm. c) zákona                                      
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vodoprávního úřadu Městského úřadu Bílina. K žádosti je nutné doložit stanovisko 
Povodí Ohře s.p. Chomutov.  
 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení nebo souhlasy potřebné podle jiných právních předpisů. 
Projednání podmínek se správci jednotlivých inženýrských sítí případně majiteli zasažených pozemků 
nespadá             do kompetence odboru stavebního úřadu a životního prostředí.    
      

II. Vyjádření Městského úřadu Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – úřad územního 
plánování 
 
Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí, jako úřad územního plánování příslušný 
podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) sděluje, že: 
 
- dotčené území je pokryto platnou územně plánovací dokumentací města Bílina                                          

(= Územní plán Bílina), který byl vydán 25.06.2012 usnesením ZM č. 112/12 a nabyl účinnosti 
10.07.2012.  

- Územní plán je k nahlédnutí v tištěné podobě na MěÚ Bílina, OSÚŽP – ÚÚP a nebo dálkovým 
přístupem na webových stránkách Městského úřadu Bílina na http://bilina.cz/urad/uzemni-plan-
bilina.  

- Dle platné územně plánovací dokumentace se dotčené území nachází v zastavěném území na 
ploše se způsobem využití „PV – veřejná prostranství“. Plochy veřejných prostranství jsou určeny 
pro náměstí, ulice, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení a sloužící pro 
pohyb a rekreaci obyvatel. Plochy veřejných prostranství jsou zároveň určeny pro dopravní 
infrastrukturu sloužící obsluze území (obslužné a účelové komunikace).  

- Na dotčené území nezasahují žádné veřejné prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření. 
- Z hlediska ochranných pásem upozorňujeme na skutečnost, že Mírové náměstí je území 

s vysokým povodňovým rizikem stoleté vody z vodních toků řeky Bíliny a potoka Syčivka, dále 
upozorňujeme    na OP přírodního léčivého zdroje a zdroje min. vod II. st. a OP městské 
památkové zóny. 

 
Vzhledem k charakteru úprav, které budou součástí navrhované revitalizace Mírového náměstí,       
se jedná o záměr, který je v souladu s Územním plánem města Bílina.  
 
 
III.  Závazné stanovisko Městského úřadu Bílina – stavební úřad – Státní památková péče 
 
Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí, Státní památkové péče jako příslušný 
dotčený správní orgán dle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu vydává, po zjištění potřebných 
podkladů dle § 50 správního řádu, ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 14 
odst. 6 památkového zákona toto 
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závazné stanovisko, 

 
po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad 
Labem (dále jen „NPÚ“) č. j.: NPÚ-351/45293/2017/PP/OG/Ko ze dne 19.06.2017, se výše popsaná 
stavba dle § 14 odst. 3 památkového zákona považuje za přípustnou za těchto podmínek 
 
1. Přeložení valounové dlažby bude realizováno pouze u degradovaných částí plochy. Části, které 

jsou v dobrém technickém stavu, zůstanou zachovány a budou pouze doplněny nebo 
vyspraveny.  
 

 
2. Návrhy  designu osvětlení a mobiliáře budou řešeny komplexně a budou odsouhlaseny v rámci 

nového správního řešení. K nasvícení objektů na náměstí bude užito teplé bílé nebo světle žluté 
světlo a bude provedena zkouška nasvícení za účasti odborné i výkonné složky státní památkové 
péče. 

 
 
IV.  Stanovisko Městského úřadu Bílina, Odbor dopravy: 

Odbor dopravy Městského úřadu Bílina jako příslušný silniční správní úřad obce ve věcech místních 
komunikací 

souhlasí 

s předloženou projektovou dokumentací zpracovanou Projekční kanceláří, Ing. Pavel Adamec,                   
Sádecká 62, 438 01  Holedeč, datum květen 2017, za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

1. pro stavbu místní či veřejně přístupné účelové komunikace je dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb.,                     
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), příslušný zdejší speciální stavební 
úřad,                 a to na podkladě ustanovení § 40 odst. 4 písm. a), pro veřejné přístupné účelové 
komunikace a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., investor proto zažádá u zdejšího 
speciálního úřadu                         o stavební povolení.  

2. Projektová dokumentace bude vypracována autorizovaným inženýrem (technikem) pro dopravní 
stavby.  

3. Zhotovitel si na zdejším odboru požádá o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, pokud si to akce bude vyžadovat. Žádost bude obsahovat návrh dopravního 
značení, odsouhlasený Policií ČR, KŘ policie ÚK, dopravní inspektorát Teplice 

Za předpokladu, že touto činností nebudou dotčeny ostatní komunikace, nemá odbor dopravy námitek 
proti navrhované stavbě a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu).  
 
 
V.  Vyjádření Městského úřadu Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – stavební úřad: 
 
Odbor stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Bílině, jako stavební úřad příslušný                   
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) sděluje následující: 
 
Stavební objekt SO 101 – komunikace, zpevněné plochy a mobiliář: jedná se o stavbu, k jejímuž 
povolení je příslušný speciální stavební úřad, konkrétně Městský úřad Bílina, Odbor dopravy. Tyto 
udržovací práce a stavební úpravy stávajícího náměstí jsou v souladu s § 79 odst. 6 stavebního 
zákona a nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Umístění mobiliáře (konkrétně 
umístění laviček, odpadkových košů, přenosných pyramidových květníků a přenosných květináčů na 
stromy) nepodléhá povolovacímu režimu vyžadovaným stavebním zákonem. Umístění informační 
tabule, kdy stavební úřad předpokládá, že tato tabule bude větší než 0, 6 m2 (v projektové 
dokumentaci nekonkretizováno)                        a umístění parkovacích automatů posoudil stavební 
úřad jako stavby uvedené v § 103 stavebního zákona, tedy nevyžadující stavební povolení ani 
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ohlášení stavebnímu úřadu. V souladu s § 96 odst. 2, písm. a) stavebního zákona postačí v případech 
stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona vydání územního souhlasu.  
 
Stavební objekt SO 401 – veřejné osvětlení, NN a zařízení: jsou stavby uvedené v § 103 stavebního 
zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V souladu s § 96 odst. 2, 
písm. a) stavebního zákona postačí v případech stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního 
zákona vydání územního souhlasu.  
 
Dle § 96 odst. 3 stavebního zákona žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí 
údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.  
 
 
 
 
 
 
K žádosti žadatel připojí:  
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo 

opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto 
doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo 
souhlas podle § 86 odst. 3 stavebního zákona 

b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona,  

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a 
tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas 
s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje 
v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od 
společných hranic pozemků menší než 2 m,  

e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.  
 
Toto stanovisko nenahrazuje povolení nebo souhlasy potřebné podle jiných právních předpisů. 
Projednání podmínek se správci jednotlivých inženýrských sítí případně majiteli zasažených pozemků 
nespadá do kompetence stavebního úřadu.  
 
 
Odůvodnění 

 
Stavební úřad Městského úřadu Bílina obdržel 19.05.2017 žádost o vydání koordinovaného 
závazného stanoviska, kterou podalo Město Bílina, IČO: 266230, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 
zastoupené starostou města Oldřichem Bubeníčkem v zastoupení Ing. Pavla Adamce, IČO: 
44538413, Sádecká 62, 438 01  Holedeč.  
Stavební úřad 24.05.2017 požádal dotčené orgány státní správy (oddělení životní prostředí, úřad 
územního plánování, oddělení státní památkové péče a odbor dopravy Městského úřadu Bílina)                            
o vyjádření, které bude sloužit jako podklad pro vydání příslušného koordinovaného závazného 
stanoviska. Zároveň dotčené orgány vyzval k vydání vyjádření v nejkratší možné době. Stanoviska                          
a vyjádření těchto dotčených orgánů jsou zapracovány do tohoto koordinovaného závazného 
stanoviska.  
 
Podklady pro vydání koordinovaného závazného stanoviska:  

- stanovisko Městského úřadu Bílina, Odbor dopravy, Spis. zn.: MUBI 24234/2017/OD/So,                     
č.j.: MUBI 24238/2017 ze 06.06.2017,  

- vyjádření Městského úřadu Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – úřad územního 
plánování, SPIS.ZN.: MUBI 26191/2017/Pe, č.j.: MUBI 26197/2017 ze 20.06.2017,  

- souhrnné vyjádření Městského úřadu Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – 
oddělení životní prostředí, č.j.: OSÚaŽP/24746/V-097/2017/ ze 15.06.2017,  

- závazné stanovisko Městského úřadu Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Státní 
památková péče, Spis. zn.: MUBI/23493/2017/411.1/Be, č.j.: MUBI 27563/2017 ze 
29.06.2017. 

mailto:ePodatelna@bilina.cz


   

 

 

Tel. ústředna: +420 417 810 811 

Fax: +420 417 810 815 

E-mail: ePodatelna@bilina.cz 

http://www.bilina.cz 

 

IČ:  00266230 

DIČ: CZ00266230 

ID Datové schránky: qdtb7vx 

 

Bankovní spojení 

č. ú. 19-1060440379/0800 

 
Odůvodnění výše citovaného závazného stanoviska Městského úřadu Bílina, Odbor stavební úřad                   
a životní prostředí – Státní památková péče: 
 
Dne 24.05.2017 přijal Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památkové 
péče žádost o vydání závazného stanoviska na výše uvedenou akci, ve stejný den bylo zahájeno 
řízení   o žádosti.  
 
Dne 31.05.2017 Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí - Státní památkové 
péče, požádal NPÚ o jejich písemné vyjádření. Národní památkový ústav obdržel žádost o vyjádření k 
výše uvedené věci dne 03.06.2017, toto je stvrzeno dokladem o převzetí (doručenkou), která je 
součástí spisu. 
 
Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ,                           
ze dne 19.06.2017, pod č. j. NPÚ-351/45293/2017/PP/OG/Ko, doručené Městskému úřadu Bílina dne 
26.06.2017.  
 
Žadatel nebyl vyzván k seznámení s podklady dle § 36 odst. 3 ve spojení s ust. § 154 správního řádu, 
protože se jedná o závazné stanovisko zpracované na základě žádosti o koordinované závazné 
stanovisko a závazné stanovisko státní památkové péče tvoří pouze jednu část celkového stanoviska 
MěÚ Bílina, které obdrží žadatel.   
 
K záměru revitalizace bylo již v minulosti vydáno závazné stanovisko MUBI 12443/2016/411.1/Je,                  
č. j. MUBI 17878/2016, MUBI 21217/2017 a vyjádření NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem pod č. j. NPÚ-
351/25190/2016/PP/OG-Sp, NPÚ-351/28958/2016/PP/OG-Ko a vstupní metodické doporučení pod č. 
j. K1821/2006/fb-PP/PNP-Br z 20. března 2006.  
 
V ploše náměstí se nachází dvě kulturní památky kašna sv. Floriána a Mariánský sloup. Plocha 
náměstí je tvořena čedičovou valounovou dlažbou v kombinaci s rastrem diagonál z křemencových 
kvádrů, které tvoří i obvodový rám (dnes neúplný). Tato historická dlažba je na řadě míst poškozena, 
patrné jsou poklesy částí plochy náměstí, části dlažby chybí a byly nevhodně doplňovány úseky 
dlažby z žulových kostek, případně asfaltovým povrchem. Plocha náměstí je značně přetížena 
množstvím parkovacích míst, která zaujímají převážnou část povrchu. Komunikace kolem náměstí je 
živičná, pod ní se nachází kamenná dlažba. Pochozí plocha chodníků je ze zámkové dlažby.  
 
Charakter komunikací výrazným způsobem spoluurčuje ráz celého historického městského centra. 
Významným prvkem ovlivňujícím celkový charakter a vzhled městského prostředí je též řešení jejich 
povrchů. Nelze jim přikládat pouze technický význam. Svým půdorysným a výškovým členěním, 
strukturou a barevností povrchové úpravy i použitým materiálem výrazně ovlivňují celkovou podobu                     
a působení genia loci jednotlivých historických sídel a kulturní krajiny. V případě Mírového náměstí              
se jedná o největší veřejný prostor v rámci historického centra Bíliny a tvoří tak dosti velkou, 
pohledově značně uplatňující se plochu.  
 
V historické zádlažbě se v Bílině dochoval pouze povrch Mírové náměstí a dále kamenné obrubníky 
chodníků, které patrně fixují jejich původní šíři a profil komunikací mezi nimi. Tento stav                                      
je charakteristický pro Bílinu již od konce 19. století, přesněji od doby realizace povrchu náměstí v 
letech 1889—1890. Jedná se tedy o fixaci uličního interiéru již více jak 120 let. Prakticky veškeré 
komunikace                a veřejné prostory historického jádra města byly jinak v minulosti zadlážděny 
betonovými zámkovými dlažbami či opatřeny asfaltovým povrchem (ten byl již od 90. let 19. století 
užíván na chodníky), čímž byl historický ráz města značným způsobem degradován. V takovém 
případě je pak cílem památkové péče daný stav rehabilitovat, minimálně jej však nezhoršovat. 
 
Návrh představuje obnovení komunikačních tras volné pochozí plochy náměstí. Dojde tak k 
sjednocení plochy náměstí, rehabilitaci náměstí coby „salonu města“ jako takového, dále ke zvýšení 
historické                 a estetické hodnoty i funkce náměstí. Z urbanistického hlediska je nanejvýše 
vhodné, aby centrální část náměstí zůstala prázdná a zachovaná v historické materiálové skladbě. 
Dále je žádoucí, aby plocha nabyla zpět svůj historický význam, jehož smysl lze hledat především v 
pohledu na náměstí coby klidové zóny či prostoru pro shromažďování (možnost konání trhů aj. 
kulturních akcí). Odstraněním parkovacích míst z plochy náměstí dojde ke zhodnocení a rehabilitaci 
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komunikační a rekreační funkce náměstí. Úplným vytěsnění parkovacích ploch dojde také ke zlepšení 
pohledů na kulturní památky umístěné                    v centrální ploše náměstí.  
 
K záměrům, které se týkají „vydláždění parkovacího pásu žulovou kostkou 8/11, oddělením původní 
plochy a nové plochy pro parkování prostřednictvím původní dlažby z křemence“, bylo vydáno výše 
citované závazné stanovisko, které tyto body upřesňuje v podmínce 6.  
 
Možnost realizace nové betonové zámkové dlažby (v rámci bezbariérového řešení) na pochozí plochy 
pro pěší po obvodu náměstí byly také předmětem výše citovaného jednání, případná změna se týkala 
ovšem pouze východní části – více viz zápis z jednání. Bezbariérové provedení pochozích ploch 
chodníků bylo schváleno vydaným závazným stanoviskem MUBI 21217/2017, a to pouze v rozsahu 
východní části. Pro ostatní části náměstí tak zůstávají v platnosti podmínky závazného stanoviska 
MUBI 17878/2016. 
 
Ad podmínka 1: Primárním požadavkem památkové péče je nejvyšší možná ochrana nejen historické 
dlažby, její materiálové podstaty, skladby a vzhledu,  ale žádoucí je též nejvyšší možné zachování 
historického řešení plochy náměstí, ochrana její stávající historické materie v původním uložení                           
a minimalizování zásahů do historické dlažby. Maximální ochrana stávající historické materie v jejím 
původním uložení je zásadní pro zachování autenticity historických ploch a jejich funkcí, čímž se                         
z historického pohledu rozumí využití náměstí jako shromažďovací veřejné manipulační plochy bez 
parkovacích míst. Proto bude do plochy náměstí v rámci překládání dlažby zasahováno v minimálním 
možném rozsahu. K těmto záměrům se Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí 
nad Labem již v minulosti vyjádřil ve svém stanovisku, které bylo potvrzeno závazným stanoviskem, č. 
j. MUBI 17878/2016. Více viz podmínka 4 tohoto ZS a její odůvodnění. 
 
 
 
Ad podmínka 2: protože se počítá s řešením revitalizace náměstí jako celku, měl by být i mobiliář 
řešen komplexně a v jednom designu, popřípadě tak, aby spolu jednotlivé kusy tvořily harmonický 
celek. Proto musí být návrhy státní památkové péči předloženy k odsouhlasení všechny. V 
současnosti je tak stále              v platnosti podmínka z přechozího stanoviska k záměru ze dne 
27.04.2016 č. j. MUBI 17878/2016,              že nemá jít o prvky, které by napodobovaly historické 
(podmínka přímo stanovuje, že mobiliář nemá být přísně historizující), ale spíše o produkty 
současného moderního designu, minimalisticky pojaté, aby v ploše historického náměstí nepůsobily 
nepatřičně nebo groteskně. Mobiliář musí citlivě doplňovat kulturně historickou hodnotu náměstí nebo 
ji dokonce pozvednout na vyšší úroveň. U předloženého návrhu řešení veřejného osvětlení (stožáry, 
svítidla a výložníky) se jedná o design, který NPÚ ve svém vyjádření označuje jako historizující. 
Správní orgán se s tímto pojetím neztotožňuje, ale zároveň nemůže toto osvětlení finálně odsouhlasit, 
pokud nebudou dány k posouzení i ostatní prvky mobiliáře. Pokud jde                 o nasvícení kulturních 
památek, požaduje státní památková péče měkké světlo (žluté, nebo teplé bílé), které není statické, 
ale je aktivní, živější než světlo ostře bílé, které dělá nasvícené objekty příliš plochými. Vzhledem k 
patřičné prezentaci jednotlivých objektů požadujeme zkoušku nasvícení.  
 
Správní orgán rozhodl v souladu s vyjádřením NPÚ, pouze s výhradou, že do podmínky týkající                       
se mobiliáře, přidal i požadavek na další schválení veřejného osvětlení, protože v tuto chvíli předložení 
výhradně návrhu designu veřejného osvětlení není v souladu s podmínkou stanovenou ve stanovisku                 
k záměru ze dne 27.04.2016 č. j. MUBI 17878/2016, s kterou se správní orgán ztotožňuje a pouze 
konstatuje, že nemá za to, že by se navržené osvětlení dalo kategorizovat jako přísně historizující, jak 
vylučuje podmínka č. 1 výše zmíněného stanoviska, nebylo ovšem předloženo v kontextu ostatního 
mobiliáře, z toho důvodu je potřeba dalšího posouzení, které je stejně nevyhnutelné kvůli absenci 
návrhu zbývajícího mobiliáře v podané žádosti.  
 
Na základě výše uvedeného mohl Městský úřad Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí - 
Státní památkové péče vydat toto závazné stanovisko. 
 
Upozornění 
 
Dotčená lokalita se dle mapových podkladů Státního archeologického seznamu nachází na území                      
s archeologickými nálezy ÚAN. Již od doby přípravy je stavebník povinen hlásit stavební činnost v 
tomto území písemně Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, Praha. Podrobné 
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informace                  k výše uvedené problematice nalezte na webových stránkách Archeologického 
ústavu  AV ČR  http://www.arup.cas.cz/.   
 
 
Poučení 
 
Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u 
zdejšího správního orgánu. 
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. 
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.  
 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Kvěch 

tajemník MěÚ Bílina 

                                                                                                                                
ROZDĚLOVNÍK 
 

Obdrží: účastníci řízení 
Město Bílina, IDDS: qdtb7vx 
 sídlo: Břežánská č.p. 50/4, 418 01  Bílina 1 - zmocnitel 
Pavel Adamec, Sádecká č.p. 62, Holedeč, 438 01  Žatec 1 – zmocněnec 

Na vědomí: vlastní 
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