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I. Úvod 

 

Územní plán Bílina (dále jen „ÚP Bílina“) byl pořízen Městským úřadem Bílina, stavebním úřadem, úřadem 
územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území. 

Zastupitelstvo města Bílina (dále jen „ZM“) rozhodlo o vydání ÚP Bílina usnesením č. 112/2012 ze dne 
21.03.2012. ÚP Bílina byl následně vydán formou opatření obecné povahy dne 25.06.2012 a nabyl účinnosti 
dne 10.07.2012. 

V souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona je povinností Městského úřadu Bílina, odbor stavební úřad a 
životní prostředí, úřad územního plánování předložit ke schválení návrh Zprávy o uplatňování ÚP Bílina 
v uplynulém období (dále jen „návrh ZOUÚP“), který bude upraven dle výsledků projednání dle ust. §47 odst. 
(1) a (4) stavebního zákona. 

Obsahové náležitosti návrhu ZOUÚP stanovuje ust. §15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen 
vyhláška).  

V souladu s ustanovením § 55 odst. (1) stavebního zákona přistoupil Městský úřad Bílina, odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí, úřad územního plánování  ke zpracování návrhu ZOUÚP. 
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II. 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  

 

1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

ÚP Bílina byl pořízen podle legislativy platné v době pořizování a schválení této územně plánovací 
dokumentace a aktuálně platných prováděcích předpisů. Ve sledovaném období  nebyla vydaná žádná změna 
územního plánu. 

Na základě podmínky stanovené územním plánem, pořídil úřad územního plánování územní studie pro lokality 

Z20,část Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, část N02, N03, N04, N06, P36 a Z60 – pro plochy bydlení, sportovní 
vybavenost, plochy dopravy  a veřejnou zeleň.  

Územní plán Bílina 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, nezastavitelné plochy, plochy a koridory veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření a územních rezerv a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a 

koridorů.  

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

 PLOCHY BYDLENÍ  

1 Bydlení v bytových domech BH 

2 Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI 

3 Bydlení v rodinných domech – venkovské BV 

 PLOCHY REKREACE  

4 Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 

5 Zahrádkářské osady RZ 

 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

6 Veřejná infrastruktura OV 

7 Komerční zařízení malá a střední OM 

8 Komerční zařízení plošně rozsáhlá OK 

9 Tělovýchovná a sportovní zařízení OS 

10 Hřbitovy OH 

11 Občanské vybavení se specifickým využitím OX 

 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

12 Veřejná prostranství PV 

 PLOCHY SMÍŠENÉ  OBYTNÉ  

13 Plochy smíšené obytné v centrech měst SC 

14 Plochy smíšené obytné městské SM 

15 Plochy smíšené obytné - rekreační SR 

 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

16 Dopravní infrastruktura silniční DS 

17 Dopravní infrastruktura drážní DZ 

 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

18 Inženýrské sítě TI 

19 Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady TO 

 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

20 Těžký průmysl a energetika VT 
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21 Lehký průmysl VL 

22 Drobná a řemeslná výroba VD 

23 Zemědělská výroba VZ 

24 Plochy se specifickým využitím  VX 

 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ  

25 Plochy smíšené výrobní VS 

 PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

26 Zeleň na veřejných prostranstvích ZV 

27 Zeleň soukromá a vyhrazená ZS 

28 Zeleň ochranná a izolační ZO 

29 Zeleň přírodního charakteru ZP 

30 Zeleň se specifickým využitím ZX 

 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

31 Plochy vodní a vodohospodářské W 

 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

32 Plochy zemědělské NZ 

 PLOCHY LESNÍ  

33 Plochy lesní NL 

34 Plochy lesní se specifickým využitím NLx 

 PLOCHY PŘÍRODNÍ  

35 Plochy přírodní NP 

 PLOCHY SPECIFICKÉ  

36 Plochy rekultivace X 

37 Plochy rekultivace – zemědělské  Xz 

38 Plochy rekultivace – lesní  Xl 

39 Plochy rekultivace – hydrické  Xh 

40 Plochy rekultivace – ostatní  Xo 

41 Plochy rekultivace – dopravní a zastavěné plochy Xd 

 

1.1. Využití zastavěného území  

Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s §58 stavebního zákona a zahrnuje pozemky v intravilánu 
a dále pozemky vně intravilánu  (= zastavěné stavební pozemky evidované v katastru nemovitostí, stavební 
proluky a pozemky obklopené zastavěným územím, komunikace a ostatní veřejná prostranství). Zastavěné 
území bylo ÚP Bílina vymezeno na ploše o výměře 6300301 m2, převážnou část cca 90% z této výměry tvoří 
plochy stabilizované tj. plochy, ve kterých se stávající účel ani intenzita využití nebude v návrhovém období 
územního plánu měnit. Zbývající část zastavěného území je pak tvořena nezastavitelnými plochami a  
drobnými plochami přestavby a zastavitelnými plochami. 

Hranice zastavěného území byla ÚP Bílina vymezena ke dni 1.4.2012. 

Realizace staveb v době účinnosti územního plánu probíhala a probíhá i v zastavěném území města. Jedná 
se převážně o proluky ve stávající zástavbě a dostavby v okrajových částech zastavěného území města. 
Převážnou část těchto staveb tvoří drobné stavby (zahradní chatky, garáže, sklady nářadí, altány, pergoly,…), 

přístavby a nástavby stávajících objektů, stavby skladových hal a technického a dopravního vybavení.   

ZÁVĚR: Změnou ÚP Bílina bude prověřeno, zda v uplynulém období v souladu s §58 stavebního zákona 

nedošlo ke změnám, které vyžadují úpravu vymezení hranice zastavěného území.  
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1.2. Využití zastavitelných ploch 

Územním plánem Bílina bylo navrženo k zastavění v rámci vymezení zastavitelných ploch celkem 1.482.338 
m2. Největší podíl z této výměry tvoří plochy pro bydlení o výměře 512 632 m2(tj. plochy se způsobem využití 
BI, BH a BV), výrazný podíl je rovněž tvořen plochami dopravní infrastruktury o výměře 434 101 m2(tj. 
plochy se způsobem využití DS a DZ) a plochami výroby a skladování o výměře 431 954 m2(tj. plochy 

s rozdílným způsobem využití VT, VL,  VD, VZ,  VX a  VS). 

Přehled celkových výměr zastavitelných ploch a rozsah jejich využití za uplynulé období: 

způsob využití  
zastavitelných ploch 

plocha 
(m2) 

naplněnost 
(m2) 

využitelná plocha  
(m2) 

Bydlení 512 632 41 385 471 247 

 100 % 8,1 % 91,9 % 

Rekreace 12 950 0 12 950 

 100 % 0,0 % 100,0 % 

Plochy smíšené obytné 19 090 0 19 090 

 100 % 0,0 % 100,0 % 

Občanské vybavení 59 712 0 59 712 

 100 % 0,0 % 100,0 % 

Dopravní infrastruktura 434 101 19 434 414 667 

 100 % 4,5 % 95,5 % 

Technická infrastruktura 2 046 0 2 046 

 100 % 0,0 % 100,0 % 

Výroba a skladování 431 954 43117 388837 

 100 % 10,0 % 90,0 % 

Veřejná prostranství 9 853 0 9 853 

 100 % 0,0 % 100,0 % 

Celkem 1 482 338 103 936 1 378402 

 100 % 7,0 % 93,0 % 

Z vyhodnocení výsledků využití zastavitelných ploch je zřejmé, že převážná část zastavitelných ploch nebyla 
ve sledovaném období využita. Z celkového rozsahu 1 482 338 m2 bylo zastavěno 103 936 m2 tj. cca 7% 
z celkové zastavitelné plochy.  

Největší podíl zastavěných ploch tvoří plochy pro bydlení a to v rozsahu 41 385 m2 a plochy pro výrobu a 
skladování v rozsahu 43 117 m2. I přes tuto skutečnost je však stále nevyužito u obou typů ploch cca 90% 
ploch. Důvodem v případě ploch pro bydlení je, že převážná část pozemků nebyla v době vydání územního 
plánu připravena k  zastavění (podmínka pořízení územní studie, nevhodná  parcelace, zasíťování, dopravní 
napojení). Velký podíl tvoří pozemky, pro které byla územním plánem stanovena podmínka zpracování územní 
studie, která znemožňovala zahájení stavebních prací. Před zpracováním Zprávy o uplatňování územního 
plánu (dále jen ZOUÚP) byly zpracovány dvě územní studie, které zpřesňují podmínky budoucího využití ploch 
Z20, části Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, části N02, N03, N04, N06, P36 a Z60. 

Bilance kapacit ploch změn bydlení, vymezených v platném ÚP Bílina, je obsažena v kapitole „č. 5. Prokázání 
nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch…“. 

Ostatní zastavitelné plochy (tj. plochy dopravní infrastruktury, plochy pro rekreaci, smíšené obytné, občanské 
vybavení, technická infrastruktura, výroba a skladování a veřejná prostranství) naplnily zastavěné území 
z 1,3%.  

Z údajů předaných stavebním úřadem je zřejmé, že převážná část stavebních aktivit probíhala ve sledovaném 
období v rámci zastavěného území města a ÚP tak nabízí i do následujících let dostatek ploch pro další rozvoj. 
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Vyhodnocení uplatňování  jednotlivých zastavitelných ploch:  
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2012 - 2017 

Vyhodnocení 

Z 02 Bílina BI  37 476 37 476 0 V celé ploše realizována zástavba 
rodinných domů.  

Vymezit plochu jako stabilizovanou 
plochu BI. 

Z 03 Bílina BI  10 123 0 10 123 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 04 Bílina BI  8 166 0 8 166 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 06 Bílina BI  1 380 0 1 380 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 07 Bílina BI  2 034 0 2 034 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 11 Bílina BI  4 426 1 976 2 450 V části plochy realizována zástavba 
rodinných domů. 

Vymezit naplněnou část plochy jako 
stabilizovanou plochu BI. 

Z 13 Bílina BI  132 029 0 132 029 

Zpracována územní studie. 

Prověřit na základě doporučení územní 
studie úpravy dopravní koncepce, 
změnu způsobu využití některých částí 
návrhové plochy, příp. navrhnout 
etapizaci či úpravu hranice zastavitelné 
plochy. 

Z 17 Bílina BI  45 286 0 45 286 

Z 18 Bílina BI  7 533 0 7 533 

Z 19 Bílina BI  39 373 0 39 373 

Z 20 Bílina BI  24 329 0 24 329 

Z 24 Bílina - 
Újezd 

BH  7 800 0 7 800 Jedná se o pozemky města, na kterých 
město nepočítá s výstavbou bytových 
domů. Město preferuje variabilnější 
možnost využití této plochy.  

Prověřit možnost změny stávající 
způsobu využití BH. 

Z 25 Bílina - 
Újezd 

BI  83 098 0 83 098 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 27 Bílina BH  30 927 0 30 927 V severozápadní části plochy v rozsahu 
nové parcelace pro rodinné domy 
probíhají terénní úpravy pro zahájení 
výstavby komunikací a sítí technické 
infrastruktury pro napojení pozemků 
rodinných domů. 

Bez doporučení. 

  Z 28 Bílina BH  55 983 0 55 983 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 61 Bílina BI  6 254 1 933 4 321 V části plochy realizována zástavba 
rodinných domů. 

Vymezit naplněnou část plochy jako 
stabilizovanou plochu BI. 

Z 66 Bílina BI  16 415 0 16 415 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   512 632 41 385 471 247   

   100 % 8,1 % 91,9 %   
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2012 - 2017 

Vyhodnocení 

Z 37 Bílina RI  12 950 0 12 950 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   12 950 0 12 950   

   100 % 0,0 % 100,0 %   
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ZASTAVITELNÉ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ: 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 
2012 - 2017 

Vyhodnocení 

Z 21 Bílina SR 6 379 0 6 379 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 22 Bílina SR 7 726 0 7 726 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 23 Bílina SR  1 178 0 1 178 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 33 Bílina SM  1 917 0 1 917 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 38 Bílina SR  1 890 0 1 890 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   19 090 0 19 090   

   100 % 0,0 % 100,0 %   

ZASTAVITELNÁ PLOCHA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ: 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 
2012 - 2017 

Vyhodnocení 

Z 16 Bílina OS 59 712 0 59 712 V dané ploše zpracována územní 
studie. 

Prověřit na základě doporučení územní 
studie úpravy dopravní koncepce, 
změnu způsobu využití některých částí 
návrhové plochy, příp. navrhnout 
etapizaci či úpravu hranice zastavitelné 
plochy. 

Celkem   59 712 0 59 712   

   100 % 0,0 % 100,0 %   

ZASTAVITELNÉ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY: 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 
2012 - 2017 

Vyhodnocení 

Z 34 Bílina DS  4 089 0 4 089 Jedná se o pozemky města, na kterých 
město nepředpokládá realizaci ploch 
pro odstavné státní.  

Prověřit stávající způsob využití a 
navrhnout vhodnější způsob využití pro 
daný typ lokality.  

Z 39 Bílina DS 992 0 992 Nebyla realizována. Bez doporučení. 

Z 40 Bílina DS  282 0 282 Dle průzkumu území byl zjištěn 
nesoulad ÚP se skutečností. 

Prověřit a navrhnout řešení, které bude 
minimalizovat zásah na pozemek p.č. 
2270/9 v k.ú. Bílina. 

Z 43 Bílina, 
Bílina – 
Újezd, 
Chudeřice 
u Bíliny 

DS  367 637 0 367 637 Nebyla realizována. Bez doporučení. 

Z 44 Chudeřice 
u Bíliny 

DS 10 623 0 10 623 Nebyla realizována. Bez doporučení. 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 
2012 - 2017 

Vyhodnocení 

Z 48 Bílina DS 26 540 0 26 540 Napojení silnice Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovkou na ulici Teplickou nově 
navrhovanou komunikací v ploše  
Z 48 dle platného ÚP Bílina nebylo 
realizováno a v současné době již není toto 
napojení v této ploše aktuální. Nové napojení 
silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou 
na ulici Teplickou by mělo být provedeno 
s ohledem na prověřovací dokumentaci 
Napojení komunikace Bílina – Kostomlaty na 
dopravní síť v Bílině (Báňské projekty Teplice 
a.s., 03/2016) ve stopě stávající obslužné 
komunikace (ulice Radovesická).  
V souvislosti s dokončením silnice Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou přes 
Radovesickou výsypku (plocha Z63)  je nutné 
zajistit její napojení na ulici Teplickou bez 
nutnosti průjezdu sídlištěm Za Chlumem 
(ulice Litoměřická) a zároveň nezávisle na 
záměru obchvatu města, jehož realizace je 
zatím časově nejistá. 

Upravit vymezení plochy pro komunikaci pro 
napojení silnice Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovkou na ulici Teplickou bez nutnosti 
průjezdu sídlištěm Za Chlumem (ulice 
Litoměřická) a zároveň nezávisle na záměru 
obchvatu města >> změnit vymezení plochy 
Z 48 a nově tuto plochu vymezit v trase 
stávající obslužné komunikace (ulice 
Radovesická), která je  ve vlastnictví 
Severočeských dolů a.s., Města Bílina a 
Státního statku Jeneč (parc.č. 3/1, 1666/1, 
1666/3, 1666/4, 1666/5, 1666/6 v k.ú. Bílina). 

Z 58 Bílina DS 4 325 0 4 325 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 63 Bílina DS  19 434 19 434 0 Silnice Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovkou přes Radovesickou výsypku 
je realizována.  

Vymezit plochu jako stabilizovanou 
plochu DS. 

Z 64 Bílina DS  179 0 179 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   434 101 19 434 414 667   

   100 % 4,5 % 95,5 %   

ZASTAVITELNÉ PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

Z 05 Bílina TO  2 046 0 2 046 Pozemek byl v ÚP vymezen za účelem 
umístění sběrného dvora. Lokalizace 
této plochy v blízkosti obytné zástavby 
však dle současné platné legislativy 
neumožňuje umístit zařízení tohoto typu 
v blízkosti ploch určených pro bydlení. 

Prověřit a navrhnout vhodnější způsob 
využití pro daný typ lokality.  

Celkem   2 046 0 2 046   

   100 % 0,0 % 100,0 %   

ZASTAVITELNÉ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ: 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

Z 09 Chudeřice 
u Bíliny 

VL  9 821 0 9 812 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 10 Bílina VD 12 897 0 12 897 Nebyla využita. Bez doporučení. 



10 
 

oz
na

če
ní

 
dl

e 
Ú

P
 B

íli
na

 

ka
ta

st
rá

ln
í 

úz
em

í 

kó
d 

vy
už

ití
 

pl
oc

ha
  

(m
2 )

 

na
pl

ně
no

st
   

 
(m

2 )
 vy

už
ite

ln
á 

pl
oc

ha
   

 (
m

2 )
 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

Z 12 Bílina VD  99 300 0 99 300 Část plochy dotčena návrhem územní 
studie. 

Prověřit na základě doporučení územní 
studie úpravy dopravní koncepce, 
změnu způsobu využití některých částí 
návrhové plochy, příp. navrhnout 
etapizaci či úpravu hranice zastavitelné 
plochy. 

Z 29 Bílina VZ  70 986 0 41 579 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 62 Chudeřice 
u Bíliny 

VX  238 950 43117 195833 V ploše byla realizována nová 
technologie nakládání prachového uhlí 
a související dopravní a manipulační 
plochy. 

Prověřit a vymezit naplněnou část jako 
stabilizovanou plochu VX. 

Celkem   431 954 43117 388837   

   100 % 10,0 % 90,0 %   

ZASTAVITELNÉ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 
2012 - 2017 

Vyhodnocení 

Z 50 Bílina - 
Újezd 

PV 1 087 0 1 087 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 51 Bílina, B. - 
Újezd 

PV 326 0 326 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 57 Bílina PV 2 179 0 2 179 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 59 Bílina PV 1 627 0 1 627 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Z 60 Bílina PV 4 634 0 4 634 V dané ploše zpracována územní 
studie. 

Prověřit na základě doporučení územní 
studie úpravy dopravní koncepce, 
změnu způsobu využití některých částí 
návrhové plochy, příp. navrhnout 
úpravu hranice této zastavitelné plochy. 

Celkem   9 853 0 9 853   

   100 % 0,0 % 100,0 %   

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Převážná část zastavitelných ploch nebyla ÚP využita. ÚP nabízí pro nadcházející období dostatek 
zastavitelných ploch pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, dopravní i technickou infrastrukturu, výrobu 
a skladování i veřejná prostranství.  

 V celé ploše Z 02 (Na Výsluní) vymezené ÚP Bílina jako zastavitelná plocha pro individuální bydlení 
(BI) byla realizována výstavba rodinných domů. Pro plochu Z 02 je vydáno stavební povolení na 9 RD, ke 
dni zpracování ZOUÚP bylo zkolaudováno 7 RD. Plochu Z02 vymezit ve změně ÚP jako plochu 
stabilizovanou. 

 V části ploch  Z 11 (Teplické Předměstí) a Z 61 v lokalitě Na Větráku (Mostecké Předměstí) vymezených v 

ÚP Bílina jako zastavitelné plochy pro individuální bydlení (BI) byla realizována zástavba rodinnými 
domy. Naplněné části ploch Z11 a Z61 vymezit ve  změně ÚP jako plochy stabilizované.  

 U ploch  Z 13, Z 17, Z 18, Z 19, Z 20 a části plochy Z12 (Teplické Předměstí) vymezených ÚP Bílina jako 
zastavitelné plochy pro individuální bydlení (BI) bude na základě doporučení územní studie upravena 

dopravní koncepce, změna způsobu využití některých částí návrhových ploch, příp. bude navržena 
etapizace či úprava hranice zastavitelné plochy.  
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 Plocha Z24 (Předměstí Újezd) vymezená v ÚP jako plocha pro bydlení v bytových domech (BH) bude 

ve změně ÚP prověřena a vymezena se způsobem využití, který umožní umístit smíšené obytné městské 
funkce.  

 Vymezené zastavitelné plochy pro rekreaci (RI) nebyly v uplynulém období využity, důvodem je dostatek 
volných kapacit na plochách rekreace uvnitř zastavěného území. ZOUÚP nejsou požadovány změny 
způsobu ani rozsahu využití plochy Z 37 (Žižkovo údolí). 

 Vymezené zastavitelné plochy pro smíšené obytné funkce (SM, SR) nebyly v uplynulém období využity, 
důvodem je zatím dostatek ploch určených k zastavění uvnitř zastavitelného území. ZOUÚP nejsou 
požadovány změny způsobu ani rozsahu využití ploch Z 21, Z 22, Z 23, Z 33 a Z 38. 

 Plocha Z 16 (Teplické Předměstí) plocha pro občanské vybavení – plocha pro sport a rekreaci (OS) bude 
prověřena a upravena na základě doporučení územní studie, která je pro danou plochu zpracována. 

 Plocha Z34 plocha dopravní infrastruktury (DS), navržená jako parkoviště pro návštěvníky přilehlého 
sportoviště bude ve změně ÚP prověřena a navržen vhodnější způsob využití pro daný typ území. 

 Průběh komunikace v ploše Z 40 (plocha dopravní infrastruktury (DS ) v ul. Vrchlického bude prověřen 

a upraven tak, aby byl minimalizován zásah na p.p.č. 2270/9 v k.ú. Bílina. 

 Upravit vymezení plochy Z 48 – zastavitelná plocha pro dopravní infrastrukturu pro komunikaci pro 
napojení silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou na ulici Teplickou bez nutnosti průjezdu sídlištěm Za 
Chlumem (ulice Litoměřická) a zároveň nezávisle na záměru obchvatu města >> změnit vymezení plochy 
Z 48 a nově tuto plochu vymezit v trase stávající obslužné komunikace (ulice Radovesická). 

 Zastavitelná plocha Z 05 (Mostecké Předměstí) - (TO) plocha pro stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady (=sběrný dvůr) byla v ÚP vymezena za účelem umístění sběrného dvora. V důsledku změny 
legislativních opatření však tato lokalita nesplňuje podmínky pro umístění zařízení tohoto typu. Plocha Z05 
bude ve změně ÚP prověřena a navržen nový způsob využití, který bude v souladu s charakterem lokality 

a záměry vlastníka dotčených pozemků. 

 V části plochy Z62 plocha výroby a skladování – plocha se specifickým vyžitím (VX) (areál Elektrárny 
Ledvice) byla realizována výstavba nové technologie nakládání prachového uhlí a související dopravní a 
manipulační plochy. Naplněnou části ploch Z62 vymezit ve změně ÚP jako plochu stabilizovanou.  

 Vymezené zastavitelné plochy pro výrobu a skladování (VL, VD, VZ a VX) nebyly v uplynulém období 
využity. Důvodem byl zatím dostatek ploch pro výrobu a skladování v zastavěných plochách. ZOUÚP 
nejsou požadovány změny způsobu ani rozsahu využití ploch Z 09, z 10, Z 12, z 29 a Z 62. 

 Průběh koridoru Z 60 (Teplické Předměstí), který je v ÚP  vymezen jako zastavitelná plocha veřejných 
prostranství (PV) plnící funkci obslužné komunikace pro plochy Z19 a Z17 bude  prověřen a upraven na 
základě doporučení, která vyplynula z územní studie pro danou lokalitu. 

 V uplynulém období došlo k realizaci komunikace Bílina – Kostomlaty p.M. vymezené v ÚP jako plocha 
Z63 zastavitelná plocha dopravní infrastruktury (DS). Plocha Z63 bude při zpracování změny ÚP 
vymezena jako stabilizovaná plocha.  

 

1.3. Využití ploch přestavby 

Územním plánem Bílina bylo navrženo k zastavění celkem 18 958 m2 ploch přestaveb tj. ploch k obnově nebo 
opětovnému využití znehodnoceného území. Největší zastoupení v této kategorii představují plochy pro 
výrobu a skladování o výměře 92 264 m2 (tj. plochy se způsobem využití VT, VL,  VD, VZ,  VX a  VS) a plochy 

dopravní infrastruktury o výměře 87 856 m2(tj. plochy se způsobem využití DS a DZ).  

Přehled celkových výměr ploch přestavby a rozsah jejich využití za uplynulé období: 

způsob využití  
ploch přestavby 

plocha 
(m2) naplněnost  (m2) využitelná plocha (m2) 

Bydlení 18 958 0 18 958 

 100 % 0,0 % 100 % 

Plochy smíšené obytné 30 407 3 710 26 697 

 100 % 12,2 % 87,8 % 

Dopravní infrastruktura 87 856 0 87 856 
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způsob využití  
ploch přestavby 

plocha 
(m2) naplněnost  (m2) využitelná plocha (m2) 

 100 % 0,0 % 100 % 

Technická infrastruktura 1 761 0 1 761 

 100 % 0,0 % 100,0 % 

Výroba a skladování 92 264 17 972 74 292 

 100 % 19,5 % 80,5 % 

Veřejná prostranství 15 620 4 557 11 063 

 100 % 29,2 % 70,8 % 

Celkem 246 866 26 239 220 627 

 100 % 10,6 % 89,4 % 

Z vyhodnocení výsledků využití ploch přestavby je patrné, že převážná část těchto ploch nebyla ve 
sledovaném období využita. Z celkového rozsahu 246 866 m2 bylo zastavěno 26 239 m2 tj. cca 11% z celkové 
výměry těchto ploch.  

Největší naplnění za uplynulé období zaznamenaly plochy veřejných prostranství, které byly ve sledovaném 
období naplněny z cca 29%, což je zastavění 4 557 m2. Největší výměru zastavěných ploch pak představují 
plochy pro výrobu a skladování  a to v rozsahu 17 972 m2. Z celkové výměry tohoto typu ploch se jedná o 
naplněnost cca 19%, což je vzhledem ke krátkému časovému úseku známkou dobré kondice místní 
ekonomiky a předzvěstí rostoucí míry podnikatelské aktivity.  

Z ostatních ploch přestavby bylo naplněno cca 12% ploch smíšených obytných městských, což představuje  
výměře 3 710 m2.  Ostatní plochy přestavby pro bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu, nebyly ve 
sledovaném období využity ani z části.  

 

Vyhodnocení uplatňování  jednotlivých ploch přestavby: 

PLOCHY PŘESTAVBY BYDLENÍ 

oz
na

če
ní

 
dl

e 
Ú

P
 B

íli
na

 

ka
ta

st
rá

ln
í 

úz
em

í 

kó
d 

vy
už

ití
 

pl
oc

ha
  

(m
2 )

 

na
pl

ně
no

st
  

  (
m

2 )
 

vy
už

ite
ln

á 

pl
oc

ha
 

   
(m

2 )
 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

P 03 Bílina BI  7 009 0 7 009 Nebyla využita. Prověřit navržený způsob využití a 
možnost sloučení se sousední plochou 
TI – inženýrské sítě, vymezené na ploše 
bývalé kotelny v ul. Čsl. armády. 
S obnovou činnosti bývalé kotelny již 
není uvažováno 

P 08 Bílina BI 5 303 0 5 303 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 24 Bílina BI  2 092 0 2 092 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 25 Bílina BI  2 812 0 2 812 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 28 Bílina BI  1 742 0 1 742 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   18 958 0 18 958   

   100 % 0 % 100 %   
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PLOCHY PŘESTAVBY REKREACE 

V ÚP Bílina nejsou vymezeny žádné plochy přestavby rekreace. 

PLOCHY PŘESTAVBY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

P 04 Bílina SM 7 194 0 7 194 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 09 Bílina SC  12 599 0 12 599 Areál bývalého Pivovaru byl odprodán 
z majetku města do soukromého 
vlastnictví. Záměry vlastníka jsou 
v souladu s platným ÚP.  

Bez doporučení. 

P 10 Bílina SM  1 740 1 740 0 Objekt v ploše je nově rekonstruován a 
využíván jako obchod. 

Vymezit plochu jako stabilizovanou 
plochu SM. 

P 11 Bílina SM  1 970 1 970 0 Objekt v ploše je nově rekonstruován a 
využíván jako obchod. 

Vymezit plochu jako stabilizovanou 
plochu SM. 

P 12 Bílina SR  5 390 0 5 390 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 33 Bílina SM  1 514 0 1 514 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   30 407 3 710 26 697   

   100 % 12,2 % 87,8 %   

PLOCHY PŘESTAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

V ÚP Bílina nejsou vymezeny žádné plochy přestavby občanského vybavení. 

PLOCHY PŘESTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

P 14 Bílina DS 1 570 0 1 570 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 16 Bílina DS 1 321 0 1 321 Na základě průzkumu území byl zjištěn 
nesoulad ÚP se skutečností. 

Prověřit a navrhnout řešení, které bude 
minimalizovat zásah na pozemek p.č. 
2270/9 v k.ú. Bílina. 

P 17 Bílina DS 429 0 429 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 18 Bílina DS 1 219 0 1 219 Navržená dopravní propojení ul. Důlní 
a ul. Bílinská podél supermárketu 
Albert bylo realizováno. 

Vymezit plochu jako stabilizovanou 
plochu DS.  

P 20 Bílina DS 703 0 703 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 21 Bílina, B. - 
Újezd 

DS 450 0 450 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 22 Bílina, B. – 
Újezd, 
Chudeřice 
u Bíliny 

DS 44 582 0 44 582 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 23 Bílina, 
Bílina – 
Újezd 

DS 13 222 0 13 222 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 34 Bílina, 
Chudeřice 
u Bíliny 

DS 3 680 0 3 680 Nebyla využita. Bez doporučení. 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

P 35 Chudeřice 
u Bíliny 

DS 900 0 900 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 36 Bílina DS 13 660 0 13 660 V dané ploše zpracována územní 
studie. 

Prověřit na základě doporučení územní 
studie úpravy dopravní koncepce, 
změnu způsobu využití některých částí 
návrhové plochy, příp. navrhnout 
úpravu hranice této zastavitelné plochy. 

P 38 Bílina DS 6 120 0 6 120 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   87 856 0 87 856   

   100 % 0,0 % 100 %   

PLOCHY PŘESTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

P 07 Bílina TO  1 761 0 1 761 Pozemek byl v ÚP vymezen za účelem 
umístění sběrného dvora. Lokalizace 
této plochy v blízkosti obytné zástavby 
však dle současné platné legislativy 
neumožňuje umístit zařízení tohoto typu 
v blízkosti ploch určených pro bydlení. 

Prověřit a navrhnout vhodnější způsob 
využití.  

Celkem   1 761 0 1 761   

   100 % 0,0 % 100,0 %   

PLOCHY PŘESTAVBY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

P 01 Bílina VD 3 193 0 3 193 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 02 Bílina VS 58 510 0 58 510 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 05 Bílina VD 30 561 17 972 12 589 V části plochy realizována nová 
zástavba pro drobnou a řemeslnou 
výrobu 

Prověřit a vymezit naplněnou část 
plochy jako stabilizovanou plochu VD. 

Celkem   92 264 17 972 74 292   

   100 % 19,5 % 80,5 %   

PLOCHY PŘESTAVBY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
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2012 - 2017 
Vyhodnocení 

P 26 Bílina PV 3 330 0 3 330 Nebyla využita. Bez doporučení. 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

P 29 Bílina PV 7 050 0 7 050 Nebyla využita. Bez doporučení. 

P 37 Bílina PV 5 240 4 557 683 V části plochy realizována místní 
obslužná komunikace. 

Vymezit naplněnou část plochy jako 
stabilizovanou plochu PV. 

Celkem   15 620 4 557 11 063   

   100 % 29,2 % 70,8 %   

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Převážná část ploch přestavby nebyla v uplynulém období naplněna. Ke dni zpracování ZOUÚP je 
nevyužito 89% ploch přestavby.  

 Plochy přestavby pro individuální bydlení (BI) nebyly v uplynulém období využity, důvodem byl dostatek 

volných kapacit na zastavěných a zastavitelných plochách. ZOUÚP nejsou požadovány změny způsobu 
ani rozsahu využití ploch  P 08, P 24, P 25, a P 28. 

 Prověřit navržený způsob využití plochy P03 plocha přestavby pro individuální bydlení (BI) (Teplické 

Předměstí) a možnost sloučení se sousední plochou TI – inženýrské sítě, která je vymezena na ploše 
bývalé kotelny v ul. Čsl. armády. S obnovou činnosti bývalé kotelny jako objektu technické infrastruktury již 
není uvažováno.  

 Plochy P10 a P 11(sídliště Za Chlumem) plnící funkci občanské vybavenosti vymezené ÚP Bílina jako 

plochy přestavby smíšené obytné (SM, SC a SR) byly v uplynulém období rekonstruovány na obchod. 
Plochy P10 a P11 budou ve změně ÚP vymezeny jako plochy stabilizované. 

 Navržené dopravní propojení ul. Důlní a ul. Bílinská podél supermarketu Albert v ploše P18 jako plochy 

přestavby dopravní infrastruktury (DS) bylo realizováno. Plochu P18 vymezit jako plochu stabilizovanou. 

 Navržené dopravní řešení křižovatky ul. Důlní a ul. Vrchlického na ploše P 16 plocha dopravní 
infrastruktury (DS) bude prověřeno a upraveno tak, aby byl minimalizován zásah na p.p.č. 2270/9 v  k.ú. 
Bílina. 

 Rozsah a způsob využití plochy P 36 (= Litoměřická ul. vč. řešení křižovatky ul. Litoměřická a Čsl. armády) 
vymezené ÚP Bílina jako plocha přestavby pro dopravní infrastrukturu (DS) bude ve změně ÚP 
prověřen a upraven  na základě doporučení, která vyplynula z územní studie pro danou lokalitu. 

 Plocha přestavby P07 (Mostecké Předměstí) - (TO) plocha pro stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady (=sběrný dvůr) byla v ÚP vymezena za účelem umístění sběrného dvora. V důsledku změny 
legislativních opatření však tato lokalita nesplňuje podmínky pro umístění zařízení tohoto typu. Plocha Z05 
bude ve změně ÚP prověřena a navržen nový způsob využití, který bude v souladu s charakterem lokality 
a záměry vlastníka dotčených pozemků. 

 V části plochy P37 vymezené jako plocha přestavby veřejných prostranství (PV) byla realizována část 
místní obslužné komunikace ul. Na Větráku. Ve změně ÚP bude část plochy P37 vymezena jako 
stabilizovaná plocha. 

 V části plochy P05 vymezené jako plocha pro výrobu a skladování v lokalitě Na Větráku (Mostecké 
Předměstí) byla realizována nová zástavba pro drobnou řemeslnou výrobu. Ve změně ÚP bude část plochy 
P05 vymezena  jako stabilizovaná plocha.  

 

1.4. Využití nezastavitelných ploch 

ÚP bylo vymezeno celkem 616899 m2nezastavitelných ploch. Nezastavitelnými plochami jsou v ÚP Bílina 
výhradně plochy systému sídelní a krajinné zeleně. Nezastavitelné plochy jsou plochy, které nejsou primárně  
určeny k zastavění. Tento typ loch je v ÚP Bílina rozdělen na dvě kategorie tj. nezastavitelné plochy sídelní 
zeleně (ZV a ZO)o celkové výměře 352303 m2, které doplňují stávající systém sídelní zeleně a nezastavitelné 
plochy krajinné  (NLx, NP, W, NZ) o celkové výměře 264596 m2, které doplňující stávající plochy krajinné 
zeleně. 
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Přehled celkových výměr nezastavitelných ploch a rozsah jejich využití za uplynulé období: 

způsob využití  
nezastavitelných ploch  

plocha 
(m2) 

využito  
 (m2) 

využitelná plocha 
 (m2) 

Plochy sídelní zeleně 352 303 0 352 303 

 100 % 0,0 % 100 % 

Plochy krajinné zeleně 264 596 38 275 226 321 

 100 % 15 % 85 % 

Celkem 616899 38 275 578624 

 100 % 6,5 % 93,8 % 

Z vyhodnocení výsledků navržených nezastavitelných ploch je patrné, že za uplynulé období došlo k využití 
15% ploch náležících do krajinné zeleně.  Podrobný přehled uplatňování jednotlivých nezastavitelných ploch 
viz následující tabulky. Z celkového souhrnu nezastavitelných ploch sídelní a krajinné zeleně tak i nadále 
zůstává k dispozici  93,8% těchto ploch. 

 

Vyhodnocení uplatňování nezastavitelných ploch: 

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ: 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

N 01 Bílina, 
Chudeřice 
u Bíliny 

ZV  49 104 0 49 104 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 02 Bílina ZO  21 274 0 21 274  Plocha N02 je částečně součásti 
území, pro které byla zpracována 
územní studie (ÚS pro plochy Z12, Z13, 
Z16, N02, N03). 

 Prověřit, na základě doporučení územní 
studie, úpravu koncepce, změnu způsobu 
využití některých částí návrhové plochy, 
příp. úpravu hranice zastavitelné plochy. 

N 03 Bílina ZO  22 618 0 22 618 V dané ploše zpracována územní studie 
(ÚS pro plochy Z12, Z13, Z16, N02, 
N03). 

Prověřit, na základě doporučení územní 
studie úpravy koncepce, změnu způsobu 
využití některých částí návrhové plochy, 
příp. navrhnout úpravu hranice zastavitelné 
plochy. 

N 04 Bílina ZO 4 821 0 4 821 V dané ploše zpracována územní studie 
(ÚS pro plochy Z17, Z18, N04). 

Prověřit na základě doporučení územní 
studie, úpravy koncepce, změnu způsobu 
využití některých částí návrhové plochy, 
příp. navrhnout úpravu hranice zastavitelné 
plochy. 

N 06 Bílina ZV  18 098 0 18 098 V dané ploše zpracována územní studie 
(ÚS pro plochy Z19, N06). 

Prověřit, na základě doporučení územní 
studie, úpravy koncepce, změnu způsobu 
využití některých částí návrhové plochy, 
příp. navrhnout  úpravu hranice zastavitelné 
plochy. 

N 07 Bílina ZO  0,328 0 0,328 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 09 Bílina - 
Újezd 

ZV  3 283 0 3 283 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 10 Bílina ZV  1 139 0 1 139 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 11 Bílina ZV  8 186 0 8 186 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 12 Bílina ZV  12 595 0 12 595 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 17 Bílina - 
Újezd 

ZO 2 875 0 2 875 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 18 Bílina - 
Újezd 

ZO 3 943 0 3 943 Nebyla využita. Bez doporučení. 
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2012 - 2017 
Vyhodnocení 

N 19 Bílina, 
Bílina - 
Újezd 

ZO 1 922 0 1 922 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 20 Bílina, 
Bílina - 
Újezd 

ZO 3 478 0 3 478 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 23 Bílina, 
Bílina - 
Újezd 

ZO 28 073 0 28 073 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 25 Bílina ZO 18 985 0 18 985 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 26 Bílina ZO 24 865 0 24 865 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 27 Bílina ZO 24 313 0 24 313 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 28 Bílina, 
Chudeřice 
u Bíliny 

ZO 47 417 0 47 417 Nebyla využita. Prověření možnosti změny stávajícího 
způsobu využití části plochy N28 dle řešení 
navrženého Územní studií pro lokalitu 
Teplické Předměstí a  v návaznosti na nové 

řešení plochy Z48. 

N 30 Bílina, 
Břežánky 

ZO 41 692 0 41 692 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 31 Bílina ZO 11 516 0 11 516 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 32 Bílina ZV 1 914 0 1 914 Plocha svým charakterem nenaplňuje 
funkci plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích, ale plochy veřejného 
prostranství.  

Prověřit možnost změny stávajícího 
způsobu využití zeleň na veřejných 
prostranstvích (ZV) na plochu veřejných 
prostranství (PV). 

N 33 Bílina ZV 192 0 192 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   352 303 0 352 303   

   100 % 0,0 % 100 %   

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 
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 uplatňování plochy v uplynulém období 

2012 - 2017 
Vyhodnocení 

N 13 Bílina NLx 162 655 0 162 655 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 14 Bílina - 
Újezd 

NP  1 272 0 1 272 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 15 Bílina - 
Újezd 

NP  4 887 0 4 887 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 34 Chudeřice 
u Bíliny 

NP  1 349 0 1 349 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 35 Chudeřice 
u Bíliny 

NP  683 0 683 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 36 Chudeřice 
u Bíliny 

NP  793 0 793 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 37 Chudeřice 
u Bíliny 

NP  1 050 0 1 050 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 38 Chudeřice 
u Bíliny 

W 1 340 1 340 0 Realizace retenčních opatření. Vymezit   jako stabilizovanou plochu W. 

N 39 Chudeřice 
u Bíliny 

W 2 485 2 485 0 Realizace retenčních opatření. Vymezit   jako stabilizovanou plochu W. 

N 40 Chudeřice 
u Bíliny 

W 19 906 19 906 0 Realizace retenčních opatření. Vymezit   jako stabilizovanou plochu W. 
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2012 - 2017 
Vyhodnocení 

N 41 Bílina, 
Chudeřice 
u Bíliny 

W 10 801 10 801 0 Realizace retenčních opatření. Vymezit   jako stabilizovanou plochu W. 

N 42 Bílina W 3 743 3 743 0 Realizace retenčních opatření. Vymezit   jako stabilizovanou plochu W. 

N 43 Bílina W 51 694 0 51 694 Povodí Ohře zpracovává pro záměr 
Suchého poldru Syčivka, pro nějž je 
v ÚP Bílina vymezena plocha N 43 
podrobnější řešení.  

Prověřit a upravit vymezení plochy N 43 pro 
Suchou nádrž Syčivka dle aktualizované 
prováděcí studie.  
 

N 44 Bílina NP 629 0 629 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 45 Bílina NZ 224 0 224 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 46 Bílina NZ 741 0 741 Nebyla využita. Bez doporučení. 

N 47 Bílina NZ 344 0 344 Nebyla využita. Bez doporučení. 

Celkem   264 596 38 275 226 321   

   100 % 15 % 85 %   

ZÁVĚREČNÉVYHODNOCENÍ: 

 Vzhledem k charakteru nezastavitelných ploch (zeleň ochranná, zeleň veřejná, plochy přírodní,..) tj. ploch, 

které jsou ÚP primárně vymezeny za účelem ochrany přírody, krajiny a veřejných prostranství, zůstává i 
nadále převážná část těchto ploch 93,5% bez využití. 

 Převážná část nezastavitelný ploch nevyžaduje prověření ani provedení změn rozsahu vymezení v  ÚP. 

 Rozsah a způsob využití nezastavitelných ploch sídelní zeleně  N 02, N 03 a N 04 (Teplické Předměstí), 
které jsou ÚP vymezeny jako plochy ochranné zeleně (ZO) budou ve změně ÚP prověřeny a upraveny  na 
základě doporučení, která vyplynula z územní studie pro danou lokalitu. 

 Rozsah a způsob využití nezastavitelných ploch sídelní zeleně  N 06 (Teplické Předměstí), která je ÚP 
vymezena jako nezastavitelná plocha veřejné zeleně (ZV) bude ve změně ÚP prověřena a upravena  na 
základě doporučení, která vyplynula z územní studie pro danou lokalitu. 

 Prověření možnosti změny stávajícího způsobu využití části plochy N28 dle řešení navrženého Územní 
studií pro lokalitu Teplické Předměstí a  v návaznosti na nové řešení plochy Z48. 

 Plocha N 32 nenaplňuje funkci plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), prověřit ve změně ÚP 
možnost změny této plochy na plochu veřejných prostranství (PV). 

 Plochy N38 – N42 vymezené v ÚP pro realizaci protipovodňových opatření na západním okraji 

Radovesické výsypky byly v uplynulém období realizovány. Plochy budou při zpracování nejbližší změny 
ÚP vymezeny jako plochy stabilizované. 

 Povodí Ohře, s.p. zpracovává podrobnější řešení plochy N 43 vymezené v ÚP pro realizaci 

protipovodňových opatření v Žižkově údolí formou suchého poldru – hráze. Ve změně ÚP bude prověřeno 
a upřesněno vymezení plochy N 43  v souladu  s podrobnější projektovou dokumentací. 

1.5. Využití ploch územních rezerv 

Plochy územních rezerv jsou plochy, kde navržené nebo stávající funkční využití je určeno k  prověření a 
k realizaci v dlouhodobém horizontu. V územní rezervě jsou zakázány změny, které by mohly její budoucí 
využití ztížit nebo znemožnit.  Územním plánem Bílina bylo navrženo celkem 13 ploch územních rezerv, 
z nichž převážnou část tvoří plochy přestavby pro bydlení. Pořizovatel prověřil navržené plochy územních 
rezerv  ve vazbě na uplatňování územního plánu v uplynulém období: 
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uplatňování plochy v uplynulém období 2012 - 2017 Vyhodnocení 

R 01 přestavba 
výrobní plochy 
P05 na území 
bydlení 
v rodinných 
domech 

Bílina 3,055 Plocha územní rezervy R 01 pro bydlení v rodinných domech je 
vymezena ve shodném rozsahu jako plocha přestavby P 05 pro 
drobnou a řemeslnou výrobu  vymezení plochy územní 
rezervy v rozsahu plochy přestavby pro zcela jiný účel využití, 
než je navrhovaný způsob využití plochy územní rezervy, 
znemožňuje realizaci plochy přestavby pro stanovený způsob 
využití.  
Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro 
bydlení vymezených v ÚP Bílina je pro potřeby města v příštích 
15 – 20 letech zcela dostačující a pro převedení plochy územní 
rezervy pro bydlení na plochu návrhovou tak není momentálně 
důvod.  

Vypustit plochu územní rezervy 
R 01. 
 

R 02 přestavba území 
mezi ulicemi 
Bílinská -5.května 
– Spojovací na 
území smíšené 
městské  

Bílina, 
Bílina – 
Újezd,  

1,058 S ohledem na polohu plochy určené pro budoucí prověření na 
využití smíšené obytné městské v bezprostřední vazbě na 
historické jádro města, je vhodné konverzi současného 
výrobního areálu na využití smíšené obytné městské a tedy 
integrace plochy do smíšeného obytného území širšího centra 
města, provést v  krátkodobém časovém horizontu. 

Převést plochu územní rezervy 
na plochu přestavby pro způsob 
využití SM – plochy smíšené 
obytné - městské. 
 

R 03 rozšíření 
obchvatu města 
na 4pruhové 
uspořádání  

Bílina, 
Bílina – 
Újezd, 
Chudeřic
e u Bíliny 

41,813 S ohledem na nákladné investiční zajištění této stavby, se jedná 
o stavbu s  jejíž realizací je počítáno v dlouhodobém horizontu.  
Plocha územní rezervy R 03 pro případné budoucí prověření 
rozšíření obchvatu města z dvoupruhového uspořádání na 
čtyřpruhové uspořádání bude v ÚP i nadále ponechána.  

Beze změn 

R 04 

přestavba 
zahrádkářské 
osady na bydlení 
v rodinných 
domech 
 

Bílina 0,534 Rozvoj zahrádkářské osady není vzhledem ke stanoveným 
podmínkám využití v plochách RZ – zahrádkářské osady v kolizi 
s případným budoucím využitím pro bydlení v rodinných 
domech v případě potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch pro bydlení v rodinných domech. 
Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro 
bydlení vymezených v ÚP Bílina je pro potřeby města v příštích 
15 – 20 letech zcela dostačující a pro převedení plochy územní 
rezervy pro bydlení na plochu návrhovou tak není momentálně 
důvod. 

Vypustit plochu územní rezervy 
R 04. 

R 05 Bílina 0,334 Vypustit plochu územní rezervy 
R 05. 

R 06 Bílina 0,618 Vypustit plochu územní rezervy 
R 06. 

R 08 Bílina 0,721 Vypustit plochu územní rezervy 
R 08. 

R 07 změna stávající 
zemědělské 
plochy pro 
individuální 
rekreaci 

Bílina 0,672 Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro 
individuální rekreaci vymezených v ÚP Bílina je pro potřeby 
města v příštích 15 – 20 letech zcela dostačující a pro převedení 
plochy územní rezervy pro individuální rekreaci na plochu 
návrhovou, tak není momentálně důvod. 
Plocha územní rezervy R 07 je navíc vymezena 
v nezastavěném území, což s ohledem na ustanovení § 18 odst. 
5 stavebního zákona zaručuje dostatečnou ochranu území před 
změnami, které by znemožnily případné budoucí využití plochy 
pro individuální rekreaci. 

Vypustit plochu územní rezervy 
R 07. 
 

R 09 přestavba garáží 
na plochu pro 
tělovýchovu a 
sport 

Bílina 3,076 Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro 
tělovýchovu a sport vymezených v ÚP Bílina je pro potřeby 
města v příštích 15 – 20 letech zcela dostačující a pro převedení 
plochy územní rezervy pro tělovýchovu a sport na plochu 
návrhovou tak není momentálně důvod. 
V uplynulém období nebyla splněna podmínka naplnění 
zastavitelné plochy pro tělovýchovu a sport Z 16. 
S ohledem na velmi rozdrobenou majetkovou strukturu 
řadových garáží (každou jednotlivou garáž vlastní jiný majitel - 
až 200 různých vlastníků) je pravděpodobnost majetkového 
scelení celé plochy pro realizaci tělovýchovného a sportovního 
zařízení velmi nepravděpodobné. 

Vypustit plochu územní rezervy 
R 09. 
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uplatňování plochy v uplynulém období 2012 - 2017 Vyhodnocení 

R 10 plocha pro 
zahrádkářskou 
osadu 

Bílina 0,890 Podmínka pro prověření využití plochy územní rezervy R 10 
stanovená v platném ÚP Bílina je problematická, neboť v rámci 
plochy územní rezervy nelze umísťovat stavby. Plochy pro 
případné vymístění stávajících zahrádek v souvislosti s realizací 
obchvatu města, tak aby plnily svůj účel, by musely být v  ÚP 
Bílina vymezeny jak plochy návrhové. 
Návrhové plochy RZ pro případné vymístění stávajících 
zahrádek z důvodu realizace obchvatu města budou v ÚP Bílina 
v rámci některé z příštích změn ÚP vymezeny na základě 
skutečné poptávky v době, kdy bude časově jasná realizace 
obchvatu. 
Plocha územní rezervy R 10 je navíc vymezena 
v nezastavěném území, což s ohledem na ustanovení § 18 odst. 
5 stavebního zákona zaručuje dostatečnou ochranu území před 
změnami, které by znemožnily případné budoucí využití plochy 
pro zahrádkovou osadu. 

Vypustit plochu územní rezervy 
R 10. 
 

R 11 rekreace na 
plochách 
přírodního 
charakteru 

Bílina, 
Chudeřic
e u Bíliny 

51,994 Využití plochy Radovesické výsypky pro intenzivnější formy 
rekreace a sportu je podmíněné postupem rekultivace plochy 
výsypky, stabilizace jejího podloží a vzájemnou  koordinací 
cílového využití Radovesické výsypky nebo jejích částí mezi 
obcemi, na jejichž území se plocha rekultivace Radovesické 
výsypky rozkládá (Bílina, Světec, Hrobčice, Kostomlaty pod 
Milešovkou).   
 

Plocha územní rezervy na ploše 
R 11 bude i nadále ponechána.  
 

R 12 přestavba 
řadových garáží 
na bydlení 
v rodinných 
domech 

Bílina 0,406 Plocha územní rezervy R 12 vyplňuje stavební proluku 
v zastavěném území a její využití pro individuální bydlení by 
umožnilo dotvoření urbanistické struktury obytného souboru 
Liptická. 
V případě vyčerpání kapacity návrhových ploch pro bydlení 
v rodinných domech by měla být plocha R 12 jednou z prvních, 
které budou navrženy jako plochy přestavby pro bydlení. 

Územní rezerva na ploše R12 
bude i nadále ponechána. 

R 13 obnova 
zemědělského 
využívání plochy 
fotovoltaické 
elektrárny  

Bílina 12,055 Ponecháním plochy územní rezervy R 13 je garantována snaha 
o znovuvyužití zemědělského půdního fondu po ukončení 
životnosti fotovoltaické elektrárny. 

Územní rezerva na ploše R13 
bude i nadále ponechána. 

 

 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

1. Plocha územní rezervy R01 pro bydlení v lokalitě Na Větráku (Mostecké Předměstí) vymezená ve 
shodném rozsahu jako plocha P05 pro drobnou řemeslnou výrobu znemožňuje naplňování plochy P05. 
Plocha územní rezervy R01 bude ve změně ÚP vypuštěna. 

2. Plocha územní rezervy R02 (území mezi ulicemi Spojovací a 5. května) navržená pro využití smíšené 
obytné městské náhradou za stávající plochy  pro drobnou řemeslnou výrobu, nenabízí dostatečnou 
ochranu řešeného území, které je potřeba co nejdříve integrovat do plochy smíšeného obytného území 
širšího centra města. Plocha R02 bude při nejbližší změně ÚP vypuštěna a převedena na plochu 

přestavby se způsobem využití SM – plochy smíšené obytné  - městské.  

3. Plochy územní rezervy R 04, R 05, R 06  a R 08 pro individuální bydlení (Mostecké Předměstí) 
vymezené na plochách současných zahrádkářských osad budou při zpracování změny ÚP vypuštěny. 
Rozvoj zahrádkářských osad není vzhledem ke stanoveným podmínkám využití v  plochách RZ – 

zahrádkářské osady v kolizi s případným budoucím využitím pro bydlení v rodinných domech. Disponibilní 
kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení, vymezených v ÚP Bílina, je pro potřeby města 
v příštích 15 – 20 letech zcela dostačující a pro převedení plochy územní rezervy pro bydlení na plochu 
návrhovou, tak není momentálně důvod. 
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4. Plocha územní rezervy R 07 (Žižkovo údolí) navržená pro možné budoucí využití pro individuální 
rekreaci v nezastavěném území zaručuje dostatečnou ochranu území i bez vymezení plochy územní 
rezervy. Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro individuální rekreaci vymezených 
v ÚP Bílina je pro potřeby města v příštích 15 – 20 letech zcela dostačující a pro převedení plochy územní 
rezervy pro individuální rekreaci na plochu návrhovou, tak není momentálně důvod. Plocha územní rezervy 
bude při zpracování  změny ÚP vypuštěna. 

5. Plocha územní rezervy R 09 navržená pro možné budoucí využití pro plochu tělovýchovy a sportu 
vymezená na současné stabilizované ploše dopravní infrastruktury silniční, která je využívána jako  plocha 
řadových garáží (Teplické Předměstí, garáže u bývalé pasovky), bude při nejbližší změna ÚP vypuštěna. 
S ohledem na velmi rozdrobenou majetkovou strukturu řadových garáží (každou jednotlivou garáž vlastní 
jiný majitel - až 200 různých vlastníků) je pravděpodobnost majetkového scelení celé plochy pro realizaci 
tělovýchovného a sportovního zařízení nereálná. Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a ploch 
přestavby pro tělovýchovu a sport vymezených v ÚP Bílina je pro potřeby města v příštích 15 – 20 letech 
zcela dostačující a pro převedení plochy územní rezervy pro tělovýchovu a sport na plochu návrhovou tak 

není momentálně důvod. 

6. Plocha územní rezervy R 10 pro zahrádkářskou osadu vymezená v nezastavěném území (Žižkovo 
údolí) na ploše NP - plochy přírodní jako náhrada za zahrádky, které by mohly být zrušeny realizací 

obchvatu města, bude při nejbližší změně ÚP vypuštěna. Návrhové plochy RZ pro případné vymístění 
stávajících zahrádek z důvodu realizace obchvatu města budou v ÚP Bílina v rámci některé z příštích změn 
ÚP vymezeny na základě skutečné poptávky v době, kdy bude časově jasná realizace obchvatu. Plocha 
územní rezervy R10 je navíc vymezena v nezastavěném území, což s ohledem na ustanovení § 18 odst. 
5 stavebního zákona zaručuje dostatečnou ochranu území před změnami, které by znemožnily případné 
budoucí využití plochy pro zahrádkovou osadu. 

7. Plochy územních rezerv R 03, R 11, R 12 a R 13 zůstanou v návrhovém období ÚP i nadále zachovány 
v nezměněné podobě.  

 

1.6. Využití ploch veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací 

1.6.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Územním plánem Bílina bylo vymezeno celkem 68 veřejně prospěšných staveb. Tyto stavby byly navrženy 
výhradně jako stavby s možností vyvlastnění.  V rámci ÚP Bílina nebyla vymezena žádná veřejně prospěšná 
stavba, na kterou by bylo možné uplatnit podmínku předkupního práva.  

Vyhodnocení realizace veřejně prospěšných staveb (VPS): 

VPS,  u kterých v průběhu uplatňování ÚP došlo ke změnám: 

Kód VPS dle ÚP 
Bílina 

stavba dotčené 
katastrální 
území 

uplatňování plochy 
v uplynulém období 
2012 - 2017 

vyhodnocení 

VD 04 okružní křižovatka na silnici III. třídy (P16) Bílina VPS nebyla dosud 
realizována. 

Prověřit a navrhnout řešení, které bude 
minimalizovat zásah VPS VD 04 na pozemek 
p.č. 2270/9 v k.ú. Bílina. 

VD 06 místní komunikace – napojení ul. 
Vrchlického na ul. Důlní (Z40) 

Bílina VPS nebyla dosud 
realizována. 

Prověřit a navrhnout řešení, které bude 
minimalizovat zásah VPS VD 06 na pozemek 
p.č. 2270/9 v k.ú. Bílina. 

VD 10  páteřní městská komunikace – napojení 
Kostomlat přes Radovesickou výsypku 
(Z63) 

Bílina Stavba silnice Bílina – 
Kostomlaty pod 
Milešovkou přes 
Radovesickou 
výsypku je na území 
města Bílina  
realizována. 

Vypustit realizovanou část plochy 
VPS VD 10. 
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Kód VPS dle ÚP 
Bílina 

stavba dotčené 
katastrální 
území 

uplatňování plochy 
v uplynulém období 
2012 - 2017 

vyhodnocení 

VD 25 páteřní městská komunikace podél 
rozvojové zóny v SV části města (Z48) 

Bílina VPS nebyla 
realizována. 

Změnit vymezení VPS VD 25 a nově ji vymezit 
v trase stávající obslužné komunikace (ulice 
Radovesická), která je ve vlastnictví 
Severočeských dolů a.s., Města Bílina a 
Státního statku Jeneč (parc. č. 3/1, 1666/1, 
1666/3, 1666/4, 1666/5, 1666/6 v k.ú. Bílina) 

VD 33 přestavba stávající komunikace – napojení 
plochy Z66 (P37) 

Bílina Část místní 
komunikace v ploše 
P37 je již realizována. 

Vypustit realizovanou část plochy 
VPS VD 33. 

VT 08 el. vedení 22 kV do trafostanice VT 09 Bílina Byla realizována. Vypustit VT 08. 

VT 09 trafostanice v ploše Z02 Bílina Nebyla realizována. 
Lokalita Z02 napojena 
na stávající 
trafostanice. 

Prověřit a v případě zjištěné nadbytečnosti 
navrhované trafostanice VT 09 tuto VPS 
vypustit. 

VT 16 plynovod STL k napojení ploch Z02, Z03 Bílina Byla realizována. Vypustit VT 16 

VT 27 kanalizace splašková k napojení plochy 
Z02 

Bílina Byla realizována. Vypustit VT 27 

VPS, které v průběhu uplatňování ÚP nebyly  realizovány a jejich požadavek na vymezení v ÚP i nadále trvá:  

Typ VPS dotčené katastrální 
území 

Kód VPS dle ÚP Bílina realizace VPS 

V
P

S
 

T
E

C
H

N
IC

K
É

 

Bílina VT 01, VT 02, VT 03, VT 04, VT 05, VT 06, VT 07, VT 09, VT 12, VT 13, VT 
14, VT 15, VT 18, VT 19, VT 20, VT 21,VT 22, VT 23, VT 24, VT 25, VT 26,VT 
28, VT 30, VT 31, VT 32, VPS nebyly  kde dni 

zpracování ZOUÚP 
realizovány. Bílina - Újezd VT 29, VT 10, VT 11, VT 34, 

Chudeřice u Bíliny VT 36, 

V
P

S
 D

O
P

R
A

V
N

Í 

Bílina VD 01, VD 02, VD 03, VD 05, VD 08, VD 09, VD 12, VD 13, VD 15, VD 16, 
VD 18, VD 19, VD 20, VD 21,VD 22, VD 23, VD 24, VD 32,VD 34, VD 35, VD 
36, 

VPS nebyly kde dni 
zpracování ZOUÚP 
realizovány. 

 Bílina - Újezd VD 02,  VD 20, VD 32, VT 38, VT 39, VT 40, VT 41, 

Chudeřice u Bíliny VD 11,VD 17, VD 20, VD 21,VT 35,VD 32, VD 36, 

 Bílina - Újezd VD 23, VD 26, 

 Břežánky VD 36, 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Prověřit a navrhnout řešení, které bude minimalizovat zásah VPS VD04 (okružní křižovatka P16) a VD06 

(místní komunikace – napojení ul. Vrchlického na ul. Důlní Z40) na pozemek p.č. 2270/9 v k.ú. Bílina. 

 Vypustit realizovanou část plochy VPS VD 10 (nová komunikace Bílina – Kostomlaty p.M přes 
Radovesickou výsypku Z63). 

 Změnit vymezení VPS VD25 (páteřní městská komunikace podél rozvojové zóny v SV části města Z48) a 
nově ji vymezit v trase stávající obslužné komunikace (ulice Radovesická), parc. č. 3/1, 1666/1, 1666/3, 
1666/4, 1666/5, 1666/6 v k.ú. Bílina. Silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou 
výsypku (plocha Z63) je dokončena. V platném ÚP Bílina je napojení silnice Bílina – Kostomlaty pod 

Milešovkou navrženo jednak na ulici Litoměřická obsluhující sídliště Pod Chlumem a vedoucí do 
historického jádra města (ulice s nevyhovujícími šířkovými a směrovými parametry vedená přes obydlené 
území) a dále novou komunikací v souběhu s navrhovanou přeložkou silnice I/13 na ulici Teplickou, 
mimoúrovňově nadjezdem křížící trasu přeložky silnice I/13 (realizace této nové komunikace je podmíněna 
realizací přeložky silnice I/13). S ohledem na realizaci silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou přes 
Radovesickou výsypku a s ohledem na kapacitně nevyhovující šířkové a směrové uspořádání ulice 
Litoměřická / Pivovarská pro převedení dopravy z nové silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou a 
s ohledem na časovou nejasnost realizace přeložky silnice I/13, je nutné vyhledat nové řešení převedení 
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automobilové dopravy ze silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou alternativní k řešení v platném ÚP 

Bílina. 

 Vypustit realizovanou část plochy VPS VD33 (ul. Na Větráku), část místní komunikace v  ploše P37 je již 
realizována. 

 V průběhu uplatňování ÚP došlo k realizaci VPS VT08, VT16 a VT27 (lokalita Z02 Na Výsluní). Navrhované 
VPS budou ve změně ÚP vypuštěny. 

 Ostatní veřejně prospěšné stavby nebyly v průběhu uplatňování ÚP realizovány, jejich vymezení v rámci 
platné ÚPD zůstane i nadále beze změn. 

 Vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu s možnosti vyvlastnění účelovou komunikaci, která zajistí přístup 
veřejnosti do areálu sběrného dvora ve východní části areálu bývalých vojenských kasáren v  Bílině z ul. 
Radovesická přes pozemky p.p.č. 1681/2, 1681/43, 1681/44, k.ú. Bílina.   

 

1.6.2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Územním plánem Bílina bylo vymezeno celkem 33 veřejně prospěšných opatření.  Tento počet tvoří 15 VPO, 

pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit a 18 VPO s možností předkupního práva.  

Vyhodnocení realizace veřejně prospěšných opatření (VPO): 

VPO, u kterých v průběhu uplatňování ÚP došlo ke změnám: 

Kód VPO 
dle ÚP 
Bílina 

opatření dotčené 
katastrální 
území 

uplatňování plochy 
v uplynulém období 
2012 - 2017 

Vyhodnocení 

VK 01 protipovodňová opatření na Radovesické výsypce 
– odvodňovací kanál (N38) 

Chudeřice 
u Bíliny 

Bylo realizováno. Vypustit VK 01 

VK 02 protipovodňová opatření na Radovesické výsypce 
– odvodňovací kanál (N39) 

Chudeřice 
u Bíliny 

Bylo realizováno. Vypustit VK 02 

VK 03 protipovodňová opatření na Radovesické výsypce 
– vodní nádrže (N40) 

Chudeřice 
u Bíliny 

Bylo realizováno. Vypustit VK 03 

VK 04 protipovodňová opatření na Radovesické výsypce 
– odvodňovací kanál (N41) 

Bílina, 
Chudeřice 
u Bíliny 

Bylo realizováno. Vypustit VK 04 

VK 05 protipovodňová opatření na Radovesické výsypce 
– odvodňovací kanál (N42) 

Bílina Bylo realizováno. Vypustit VK 05 

VK 06 protipovodňová opatření na toku Syčivky – polder 
v Žižkově údolí (N43) 

Bílina Povodí Ohře 
zpracovává pro 
záměr Suchého 
poldru Syčivka, pro 
nějž je v ÚP Bílina 
vymezena plocha N 
43 podrobnější 
řešení.  

Prověřit a upravit vymezení plochy VK 06 
pro Suchou nádrž Syčivka dle aktualizované 
prováděcí studie.  
 

PK 05 plochy veřejné zeleně podél silnice I/13 a řeky 
Bíliny (N 01, N 11, N 12) 

Bílina 
Nebylo využito. 

Prověřit  rozsah a způsob využití ploch 
PK05, PK08 a PK18. 
 

PK 08 plocha veřejné zeleně na sídlišti Újezdské 
Předměstí (N 09) 

Bílina - 
Újezd 

Nebylo využito. 

PK 18 plocha veřejné zeleně pod zámeckým parkem 
(N10) 

Bílina Nebylo využito. 
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Kód VPO 
dle ÚP 
Bílina 

opatření dotčené 
katastrální 
území 

uplatňování plochy 
v uplynulém období 
2012 - 2017 

Vyhodnocení 

PK 15 plocha veřejné zeleně na křížení ul. Opletalova – 
Pražská (N32) 

Bílina Plocha svým 
charakterem 
nenaplňuje funkci 
plochy zeleně na 
veřejných 
prostranstvích, ale 
plochy veřejného 
prostranství.  

Prověřit možnost změny stávajícího 
způsobu využití zeleň na veřejných 
prostranstvích (ZV) na plochu veřejných 
prostranství (PV). 

PK 07 plocha veřejné zeleně Na sídlišti Za Chlumem 
(N 06) 

Bílina V dané ploše  
zpracována územní 
studie (ÚS pro plochy 
Z19, N06). 

Prověřit a upravit rozsah a způsob využití  na 
základě doporučení, která vyplynula z 
územní studie.  

PK 06 plochy ochranné a izolační zeleně mezi plochou 
výroby Z12, plochami bydlení Z13, Z17, Z18 a 
plochou sportu Z16 (N 02, N 03, N04) 

Bílina Dle zákona č. 
350/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 
183/2006 Sb., 
účinného od 
1.1.2013, je nově 
předkupní právo 
omezeno jen na 
pozemky (a stavby na 
nich) určené územně 
plánovací 
dokumentací pro 
veřejně prospěšnou 
stavbu, pokud pro ni 
nepostačí zřízení 
věcného břemene, 
nebo pro veřejné 
prostranství v 
rozsahu vymezeném 
v ÚPD.  
Vymezení 
předkupního práva v 
územním plánu nebo 
regulačním plánu, 
které je v rozporu s 
novelou stavebního 
zákona, se nepoužije. 

Vypustit plochy VPO PK06, PK04, PK09, 
PK10, PK11, PK12, PK13, PK14, PK17, 
PK19. Dle novely stavebního zákona se již 
nejedná o plochy, pro které je možné 
uplatnit předkupní právo.  

PK 04 plocha ochranné a izolační zeleně podél 
železniční trati (N30) 

Bílina 
Břežánky 

PK 09 plochy ochranné a izolační zeleně podél obchvatu 
města (N17, N18) 

Bílina – 
Újezd 

PK 10 plochy ochranné a izolační zeleně podél obchvatu 
města (N19, N20, N23, N25) 

Bílina 
Bílina – 
Újezd 

PK 11 plocha ochranné a izolační zeleně podél obchvatu 
města (N26) 

Bílina 

PK 12 plocha ochranné a izolační zeleně podél obchvatu 
města (N27) 

Bílina 

PK 13 plocha ochranné a izolační zeleně podél obchvatu 
města (N28) 

Bílina 
 

PK 14 plocha ochranné a izolační zeleně mezi smíšenou 
zástavbou v ul. Důlní a  železniční trati (N31) 

Bílina 

PK 17 plocha ochranné a izolační zeleně mezi ul. 
Pražská a plochou bydlení Z28 (N07) 

Bílina 

PK 19 rozšíření lesoparku Kyselka (N13) Bílina 

VPO, u kterých požadavek na jejich vymezení v ÚP i nadále trvá v nezměněné formě i rozsahu: 

Kód VPS dle ÚP 
Bílina 

stavba dotčené 
katastrální území 

realizace VPS 

VK 10 LBC 1459 - Chudeřice Břežánky, 
Chudeřice u Bíliny 

Požadavek na doplnění 
lokálního prvku ÚSES i 
nadále trvá. 

VK 11 LBC 1144 - U Srbska Bílina, Chudeřice u 
Bíliny 

VK 12 LBK 2162 - U Teplického Předměstí Bílina 

VK 13 LBC 1142/3 - U Teplického Předměstí Bílina 

VK 14 LBK 2161 - Ke Špičáku Bílina 

VK 15 LBK 2160/2 Ekodukt Bílina 

VK 16 LBK 2160/3Trupelník Bílina 

VK 17 LBC 1145 - U žst. Bílina-Kyselka Bílina 

VK 18 LBK 2165  Bílina, Břežánky 
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Navržená protipovodňová opatření na Radovesické výsypce VK01, VK02, VK03, VK04 a VK05 byla 
v průběhu uplatňování ÚP realizována. Navrhované VPO budou ve změně ÚP vypuštěny. 

 Prověřit a upravit vymezení plochy VK 06 pro Suchou nádrž Syčivka v Žižkové údolí dle aktualizované 

prováděcí studie.  

 Plochu VPO PK07 (N 06) prověřit a upravit na základě doporučení územní studie, která je pro danou lokalitu 
zpracována. Navrhnout a prověřit změnu způsobu využití některých částí této návrhové plochy, změnu 
hranic a řešení dopravní koncepce. 

 Plocha VPO PK15 (N32) mezi ul. Opletalova a ul. Pražská nenaplňuje funkci plochy veřejné zeleně, ale 
plochy veřejného prostranství. Prověřit možnost změny stávajícího způsobu využití zeleň na veřejných 
prostranstvích (ZV) na plochu veřejných prostranství (PV). 

 Vypustit plochy VPO PK06, PK04, PK09, PK10, PK11, PK12, PK13, PK14, PK17, PK19. Dle novely stavebního zákona se 
již nejedná o plochy, pro které je možné uplatnit předkupní právo. 

 Plochy VPO VK10 – VK18 (plochy a koridory prvků ÚSES) budou v ÚP vymezeny v nezměněné podobě. 

1.6.3. PLOCHY ASANACÍ 

V ÚP Bílina byly vymezeny dvě plochy asanací VA 01 a VA 02. Plocha VA 01 byla převzata z nadřazené 
územně plánovací dokumentace tj. Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zpřesněna dle "Plánu sanací 
a rekutlivací Lomu Bílina". Druhou plochou asanací je plocha VA 02, která se nachází v prostoru Újezdského 
Předměstí a jejím úkolem je v případě rozhodnutí realizovat přeložku silnice I/13 (obchvat města) vytvořit v 
zastavěném území prostor pro umístění navrhované přeložky silnice I/13. 

Vyhodnocení realizace ploch asanací: 

Kód VPO 
dle ÚP 
Bílina 

opatření dotčené katastrální 
území 

uplatňování plochy 
v uplynulém období 
2012 - 2017 

Vyhodnocení 

VA 01 Lom Bílina a výsypka 
Pokrok 

Bílina 
 

Částečně na  
východním okraji 
Lomu Bílina (cca 21 
ha). 

Redukovat plochu asanace VA 01 dle skutečně provedených 
rekultivací Lomu Bílina na východním okraji plochy VA 01. 
Upravit plochu asanace VA 01 s ohledem na stanovení nové 
hranice územně ekologických limitů těžby na Lomu Bílina dle 
usnesení Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. 

VA 02 plochy zahrádkářské 
osady 

Bílina, Bílina - 
Újezd 

Beze změn. Požadavek na vymezení plochy  VA 02 i nadále trvá. 

 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ:  

 Redukovat plochu asanace VA 01 dle skutečně provedených rekultivací Lomu Bílina na východním okraji 
plochy VA 01. Upravit plochu asanace VA 01 s ohledem na stanovení nové hranice územně ekologických 

limitů těžby na Lomu Bílina dle usnesení Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. 

 Požadavek na vymezení plochy  VA 02 i nadále trvá. 

 

 

1.7. Vyhodnocení ploch územních studií 

Územním plánem Bílina bylo vytipováno 7 rozvojových ploch (Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19 a Z20), 2 plochy 
přestavby (P09 a P29) a 4 nezastavitelné plochy (N02, N03, N04 a N06), jako ploch s podmínkou prověření 
změn jejich využití zpracováním územní studie.   Z uvedených 13 ploch byla územní studie pořízena pro 11 
ploch (Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, N02, N03, N04, N06 a část Z12).  
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Vyhodnocení podmínky pro zpracování územních studií: 

kód ploch 
územní 
studie popis územní studie 

dotčená 
k.ú. pokyn pro změnu ÚP Bílina odůvodnění pokynu 

Z12 severovýchodní rozvojová 
zóna – plocha pro drobnou 
výrobu 

Bílina Vypustit podmínku pořízení 
územní studie. 

Územní studie byla pořízena a 
zapsána do  evidence územně 
plánovací činnosti. 

Z13, Z16, 
N02, N03 

severovýchodní rozvojová 
zóna – plochy pro bydlení, 
sportovní vybavenost a 
zeleň  

Bílina Vypustit podmínku pořízení 
územní studie. 

Územní studie byla pořízena a 
zapsána do  evidence územně 
plánovací činnosti. 

Z17, Z18, 
N04 

rodinné domy pod 
Litoměřickou ulicí včetně 
plochy ochranné zeleně 

Bílina Vypustit podmínku pořízení 
územní studie. 

Územní studie byla pořízena a 
zapsána do  evidence územně 
plánovací činnosti. 

Z 19, N06 rodinné domy pod 
Litoměřickou ulicí včetně 
plochy veřejné zeleně 

Bílina Vypustit podmínku pořízení 
územní studie. 

Územní studie byla pořízena a 
zapsána do  evidence územně 
plánovací činnosti. 

Z 20 rodinné domy v lokalitě Pod 
Chlumem 

Bílina Vypustit podmínku pořízení 
územní studie. 

Územní studie byla pořízena a 
zapsána do  evidence územně 
plánovací činnosti. 

P 09 přestavba bývalého 
pivovaru na plochu 
smíšenou 

Bílina Vypustit podmínku pořízení 
územní studie. 

Územním plánem byla stanovena 
podmínka pro zpracování územní 
studie do 4 let od data nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy 
o vydání ÚP Bílina. Tato lhůta 
byla stanovena do 10.07.2016. 

P 29 přestavba veřejného 
prostranství – 
Pivovarské náměstí 

Bílina Vypustit podmínku pořízení 
územní studie. 

Územním plánem byla stanovena 
podmínka pro zpracování územní 
studie do 4 let od data nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy 
o vydání ÚP Bílina. Tato lhůta 
byla stanovena do 10.07.2016. 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Vypustit podmínku pořízení územní studie pro plochy Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, N02, N03, N04 
a N06 (Teplické Předměstí), pro které byla v souladu s podmínkami stanovenými ÚP Bílina pořízena 

územní studie. 

 Vypustit podmínku pořízení územní studie pro plochy P12, P09 a P29. Lhůta pro jejich pořízení uplynula. 

 

1.8. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Územním plánem je stanovena podmínka zpracování architektonické části projektové dokumentace staveb 
autorizovaným architektem pro celé území městské památkové zóny. 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 V souladu s novelou stavebního zákona č. 350/2006 Sb. nelze akceptovat plošné vymezení území, pro 

které projektové dokumentace staveb bude zpracovávat autorizovaný architekt. 

 V případě pořizování změny ÚP nebo nového ÚP musí být konkrétní stavby omezené touto podmínkou 

uvedeny v textové části výroku jednotlivě tj. uvedením p.p.č. nebo č.p. dané stavby. 

 Stavby, kterých se požadavek na zpracování PD autorizovaným architektem týká, budou zobrazeny pro 

přehlednost v samostatné grafické příloze. 
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1.9. Návrhy na pořízení změny ÚP Bílina 

Ve sledovaném  období byl v souladu s §46 stavebního zákona podán návrh na pořízení změny ÚP Bílina od 
navrhovatele Severočeských dolů, a.s.  Zastupitelstvo schválilo svým usnesením č. 156 ze dne 07.08.2017 
návrh na pořízení změny ÚP Bílina zahrnout do návrhu Zprávy:  

čí
sl

o 
je

dn
ac

í, 

us
ne

se
ní

  Z
M

 navrhovatel  Návrh na 
úhradu 
nákladů 

parcely  katastrální 
území  

požadované 
využití  

stanovisko 
pořizovatele  

návrh 
vyhodnocení ve 
"Zprávě"  

M
U

B
I2

38
33

/2
01

7 
 

č.
 1

56
/2

01
7 

Severočeské 
doly, a.s. 

Ano 403/1, 403/4 
a část 
384/14 a 
384/6 

Jenišův Újezd  Žádost o změnu 
funkčního využití 
ploch z ploch 
přírodních (NP) na 
plochy specifické 
rekultivace (X).  

 Prověření 
umístění ÚSES ve 
vztahu k aktuální 
hornické činnosti 
SD, a.s. 

doporučuje schvaluje návrh 
na pořízení 
změny ÚP  

 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ:  

 Prověřit možnost změny současného způsobu využití na pozemkových parcelách p p.č. . 403/1, 403/4 a 

části p.p.č.  384/14 a 384/6, k.ú. Jenišův Újezd z ploch přírodních (NP) na plochy specifické rekultivace (X). 

 Prověřit umístění ÚSES ve vztahu k aktuální hornické činnosti Severočeských dolů, a.s. 

1.10. Podněty k prověření zjištěné za dobu uplatňování ÚP Bílina 

Za dobu uplatňování ÚP Bílina byly úřadem územního plánování zjištěny nepřesnosti a vady, které je nutné v 
ÚP Bílina prověřit a opravit: 

 
1.10.1. POKYNY PRO PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ NOVÝCH PLOCH ZMĚN 

1) Prověřit vymezení ploch změn pro napojení realizované silnice Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou na ulici Teplická mimo sídliště Za Chlumem a 
bez podmíněnosti realizací přeložky silnice I/13 – obchvatu města, optimálně 
s využitím trasy stávající místní obslužné komunikace Radovesická resp. veřejně 
přístupné účelové komunikace na parc. č. 3/1, 1666/1, 1666/3, 1666/4, 1666/5, 
1666/6, k.ú. Bílina (nutno řešit vztah k plochám Z43 a Z48 vymezeným v platném 
ÚP Bílina). 

2) Prověřit vymezení plochy přestavby pro nebytový způsob využití (k.ú. 
Chudeřice u Bíliny), resp. pro způsob využití, který není ve střetu s negativními vlivy 
ze silniční a železniční dopravy a z provozu blízkých výrobních areálů elektrárny 
Ledvice a průmyslové zóny Chudeřice. Jedná se o eliminaci urbanistické závady - 
nevhodně umístěná zástavba v průmyslové zóně mezi železničními tratěmi a silnicí 
I/13, bez vyhovujícího dopravního přístupu.  

3) Prověřit možnost vypuštění plochy HG pro umístění parkovacího domu v ulici Sídliště 
u Nového nádraží (k.ú. Bílina)  a vytipovat nové místo pro vymezení zastvitelné 
plochy/plochy přestavby pro parkovací dům. Navrhovaný parkovací dům je v kolizi se 
zařízením ČEZ Teplárenská, jehož přemístění není vzhledem k technologickým  
možnostem přijatelné. 

4) Prověřit možnost vymezení plochy pro odstavné stání v blízkosti areálu bývalých kasáren.  
V dotčeném území se v současnosti nenachází žádné vhodné plochy, které by nabízeli  možnost 
vybudování veřejného parkoviště, které by nebylo součástí uzavřených výrobních areálů. 

5) Prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy pro umístění nového sběrného dvora s možností 
umístění zařízení pro třídění odpadů (nutno zohlednit hygienické limity – hluk).  Sběrný dvůr v areálu 
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Městských technických služeb Bílina na Teplickém Předměstí ani plochy P07 a Z05 na Mosteckém 
Předměstí nesplňují podmínky pro umístění třídičky odpadů, kterou bude muset město do budoucna 
provozovat. Umístění třídičky odpadů v blízkosti obytné zástavby je z hlediska hygienických limitů 
(zejména hluk) značně problematické. 

 

 1.10.2.   POKYNY PRO ZMĚNY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ STABILIZOVANÝCH PLOCH 

V rámci změny ÚP Bílina bude u pozemků uvedených v následující tabulce prověřena možnost změny jejich 
způsobu využití, který neodpovídá jejich skutečnému využití: 

dotčené 
pozemky 

katastrál
ní území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód 
využití odůvodnění návrhu na změnu funkčního využití 

Výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

2001/3, 
2002 

Bílina ZO SM Dle skutečného stavu území se jedná o dům, ve kterém 
je provozována kamenická dílna. 

 

637/1, 
637/2, 
637/3, 
637/4 

Bílina NP ZS Dle skutečného stavu území se jedná o oplocené plochy 
soukromé zeleně. 

 

1186/9 Bílina BH DS Dle skutečného stavu území se jedná o chodník. 

 

108/1 Bílina-
Újezd 

ZV ZS Dle skutečného stavu území je západní polovina 
pozemku dlouhodobě pronajímána jako soukromá, 
oplocená zahrada k přilehlým rodinným domům. 

 

1980/1 Bílina PV BI  V rámci změny ÚP Bílina bude potřeba prověřit, zda 
pozemek může plnit funkci veřejného prostranství, tedy 
zajišťovat přístup k zastavitelné ploše Z 03 s ohledem na 
složitou morfologii terénu. 

 

390/1, 
390/2, 
390/3 

Bílina NZ ZS Dle skutečného stavu území jsou pozemky dlouhodobě 
využívány jako soukromé zahrady a zároveň jsou jako 
zahrady vedeny v KN. 

 

1627/18 
až 
1627/31 

Bílina PV RZ Po vydání ÚP Bílina byla v minulých letech postupně 
aktualizována katastrální mapa. V rámci těchto změn 
došlo i k novému vymezení předmětných pozemků, které 
v době zpracování ÚP Bílina byly ještě součástí jednoho 
pozemku, který byl v ÚP Bílina vymezen jako plocha PV. 
V rámci změny ÚP Bílina bude potřeba zohlednit 
skutečné využití předmětných pozemků.  

428, 
429/1, 
429/2, 
430 

Bílina-
Újezd 

NP ZS Dle skutečného stavu území jsou pozemky dlouhodobě 
využívány jako soukromé zahrady. 
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dotčené 
pozemky 

katastrál
ní území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód 
využití odůvodnění návrhu na změnu funkčního využití 

Výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

873/5, 
873/6, 
873/7, 
873/8 

Bílina NP ZS Dle skutečného stavu území jsou pozemky dlouhodobě 
využívány jako soukromé zahrady. 
 

 

2869/1 Bílina NL ZS 
(část) 

Dle skutečného stavu území jsou pozemky dlouhodobě 
využívány jako soukromé zahrady. 
 

 

1682/15 
1683/108 
až 
1683/113 
1683/120 
1683/129 
1683/149 
1683/150 

Bílina VD OS Prověřit možnost změny způsobu využití části 
stabilizované plochy (VD) – výroba a skladování - drobná 

a řemeslná výroba na plochu (OS) - tělovýchovná a 
sportovní zařízení. Jedná se o plochu bývalého  dětské 

dopravního hřiště, za které v současnosti město nemá 
náhradu.  

412/1 
412/3 
412/5-7 
649/3 

Bílina ZS SR Dle skutečného stavu území jsou pozemky dlouhodobě 
využívány jako plochy pro individuální rekreaci. 
 

 

 

 

1.10.3. ÚZEMNÍ ZMĚNY  

Změny katastrální hranice 

k.ú. Bílina – k.ú. Kučlín 

Na základě výsledků šetření provedených v rámci Komplexních pozemkových úprav došlo ke změnám 
katastrální hranice mezi k.ú. Bílina a k.ú. Kučlín. Dohoda o změně hranic obcí Hrobčice a Bílina byla 
podepsána dne 01.06.2015.  

Změna obecní hranice mezi k.ú. Bílina a k.ú. Kučlín je navrhována tak, že nová hranice bude vedena od 
trojmezí pozemků parc.č. 593/1 (Ku), 401/1 a 622/12 (Bí) po horní hraně svahu vodoteče až na čtyřmezí 
pozemků parc. č. 622/14, 687/4 a 690 (Bí) a prac. č. 553/2 (Ku). Nově navržená hranice dělí na třech místech 
parcelu 622/14 (Bí) a jednou dělí parcelu 401/2 a 401/1 (Bí). Z katastrálního území Bílina přejdou do 
katastrálního území Kučlín parcely 612 a 613. 

k.ú. Bílina – k.ú. Bílina – Újezd 

Na základě výsledků šetření provedených v rámci Komplexních pozemkových úprav došlo ke změnám 
katastrální hranice mezi k.ú. Bílina a k.ú. Bílina - Újezd. Změna je provedena v rámci správního území města 
Bílina.  

Změna katastrální hranice mezi k.ú. Bílina a k.ú. Bílina - Újezd je provedena tak, že z p.p.č. 975, k.ú. Bílina – 
Újezd se oddělila část (nové p.p.č. 3149 a 3150, k.ú. Bílina). Oddělená část bude součástí k.ú. Bílina.  

 
k.ú. Bílina – k-ú. Radovesice, k.ú. Bílina – k.ú. Chotovenka, k.ú. Bílina – k.ú. Dřínek 

V současnosti probíhají přípravné práce pro zahájení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bílina – k.ú. 
Radovesice, k.ú. Bílina – k.ú. Chotovenka a k.ú. Bílina – k.ú. Dřínek. 
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ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Upravit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Bílina a k.ú. Kučlín na základě dohody  o změně hranic ze dne 

01.06.2015 mezi obcí Hrobčice a městem Bílina. 

 Upravit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Bílina a k.ú. Bílina – Újezd  na základě rozhodnutí č.j.: OR-

100/2017-509-4. 

 Zohlednit případné změny katastrální hranice, které vyplynou z Komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Bílina, k.ú. Radovesice, k.ú. Bílina – Újezd, k.ú. Chotovenka, k.ú. Dřínek, k.ú. Světec, k.ú. Chotějovice a 

k.ú. Chudeřice u Bíliny. 

 

 

 

1.10.4. POKYNY PRO ZMĚNU VYMEZENÍ PLOCH, KTERÉ VYPLYNULO Z ÚZEMNÍCH STUDIÍ 

 

Územní studie pro lokalitu Pod Chlumem 

Předmětem řešení ÚS Pod Chlumem byla plocha Z20 vymezená ÚP jako plocha se způsobem využití „BI – 
bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“. 

Důvodem pořízení ÚS pro lokalitu „Pod Chlumem“ bylo prověření a zpracování podrobnějšího řešení této 
lokality s vymezením pozemků pro výstavbu rodinných domů, veřejných prostranství a vymezením pozemků 
pro dopravní a technickou infrastrukturu s prověřením technických možností odpovídajícího napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu města as návrhem na dělení a scelování pozemků. 

US nabízí možnost umístění až 16 rodinných domů a ve variantním řešení až 21 rodinných domů. US 
podrobně rozpracovává řešení veřejných prostranství včetně návrhu uličního profilu a prvků veřejné zeleně 
koordinované s vedením inženýrských sítí a parkovacích stání. ÚS jsou navrženy základní prvky prostorové 
regulace, jednoznačně definované stavební a uliční čáry a výšková hladina zástavby. Zástavba řešeného 
území je navržena formou dvou etap, přičemž realizace 1. etapy nevyžaduje výrazné změny dopravní a 
technické infrastruktury. V případě záměru realizovat i 2. etapu, bude nezbytné pro zajištění bezkonfliktního 
dopravního napojení, vybudovat nové dopravní napojení na ul. Zadní. 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Řešení plochy Z 20 vymezené ÚP Bílina jako zastavitelná plocha pro individuální bydlení (BI) - bydlení v 
rodinných domech - městské a příměstské, bude na základě doporučení Územní studie pro lokalitu 
POD CHLUMEM zpřesněno s návazností na řešení dopravní a technické infrastruktury, a návrhem 

etapizace nové výstavby a stanovením základních prvků prostorové regulace.  

 Při zpracování změny ÚP bude prověřeno nové dopravní napojení plochy Z20 přes p.p.č. 1636/1, k.ú. Bílina  

na ul. Zadní.  

 

 

Územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí 

Předmětem řešení ÚS Teplické Předměstí byly plochy Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z60, P36, N06, část N02, 
N03 a N04 vymezené pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské, občanské vybavení 
(tělovýchovná a sportovní zařízení), veřejná prostranství, ochranou zeleň, dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

Důvodem pořízení ÚS pro lokalitu „Teplické Předměstí“ bylo prověření a zpracování podrobnějšího řešení 
dotčených ploch s vymezením pozemků pro výstavbu rodinných domů, veřejných prostranství, ploch pro 
tělovýchovná a sportovní zařízení  a vymezením pozemků pro dopravní a technickou infrastrukturu 
s prověřením technických možností odpovídajícího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu města a 
s návrhem na dělení a scelování pozemků. 

ÚS dělí řešené území v souladu s ÚP na tři samostatné lokality, které umožňují v řešeném území umístit až 
110 rodinných domů v různorodé škále komfortu bydlení od rezidenčních rodinných domů, přes samostatně 
stojící rodinné domy po řadové rodinné domy. Součástí řešení dotčeného území je v souladu s ÚP návrh 
veřejně přístupného sportovně rekreačního areálů, který nabízí možnost pro vybudování širokého spektra 
volnočasových aktivit typu  in-line, skatepark, bikros, pumptrek či dopravní hřiště. ÚS jsou navrženy základní 
prvky prostorové regulace, jednoznačně definované stavební a uliční čáry a výšková hladina zástavby. ÚS 
podrobně rozpracovává a upravuje návrh dopravního řešení navrženého ÚP. Výsledkem je podrobně 
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rozpracovaná dopravní a uliční síť s návrhem ploch pro odstavné stání v uličních prostorech spolu s návrhem 
hromadného hlídaného parkoviště v docházkové vzdálenosti pro obyvatele přilehlého sídliště Za Chlumem. 
ÚS členění výstavbu dotčeného území do dvou etap. 

 

 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Řešení ploch Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z60, P36, N06, N03, N04 a části N02 a Z12 vymezených ÚP Bílina 
jako součást zastavitelného území bude na základě doporučení územní studie zpřesněno a upraveno 
s návazností na řešení dopravní a technické infrastruktury, a návrhem etapizace nové výstavby a 
stanovením základních prvků prostorové regulace.  

 Prověření možnosti změny způsobu využití části plochy N06 (zeleň na veřejných prostranstvích) jako 
plochy pro individuální bydlení (BI) a plochy pro dopravní infrastrukturu silniční (DS) pro umístění 

hromadného parkoviště. 

 Prověření možnosti změny způsobu využití části plochy Z12 (VD) - drobná a řemeslná výroba na plochu 

pro individuální bydlení (BI) a části na plochu (OS) - tělovýchovná a sportovní zařízení. 

 Prověření možnosti změny způsobu využití části plochy Z13 (BI) na plochu drobné a řemeslné výroby (VD).  

 Prověření možnosti změny části plochy N28 na plochu (VD) - drobná a řemeslná výroba. 

 Prověření možnosti vypustit navržený koridor plochy Z48  nově ji vymezit v trase stávající obslužné komunikace (ulice 
Radovesická), která je ve vlastnictví Severočeských dolů a.s., Města Bílina a Státního statku Jeneč (parc. č. 3/1, 1666/1, 1666/3, 
1666/4, 1666/5, 1666/6 v k.ú. Bílina).  

 Prověření možnosti vymezení nové obslužné komunikace, která zajistí napojení sídliště Za Chlumem a rozvojových ploch Z12 a 
Z13 na obchvat města dle řešení navrženého Územní studií pro lokalitu Teplické Předměsti.  

 Průběh koridoru Z 60 (Teplické Předměstí), který je v ÚP  vymezen jako zastavitelná plocha veřejných 
prostranství (PV) plnící funkci obslužné komunikace pro plochy Z19 a Z17 bude  prověřen a upraven na 

základě doporučení, která vyplynula z územní studie pro danou lokalitu. 

 Prověřit možnost vypuštění navrhované okružní křižovatky DS na křížení ulic Litoměřická a Čsl. armády  u 
stávající točny autobusu MHD. Vzhledem k novému dopravnímu řešení lokality postrádá okružní křižovatka 

smysl. 

 Prověřit možnost přemístění zařízení protikorozní ochrany VTL plynovodu jihovýchodním směrem do 

nezastavitelné části. 

1.11. Podněty k prověření, které vyplynuly z projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP 
Bílina na základě připomínek uplatněných veřejností: 

Návrh Zprávy byl projednán v souladu s § 55 odst. 1 a za použití § 47 stavebního zákona. V zákonem 
stanovené lhůtě bylo na adresu Městského úřadu Bílina doručeno 18 připomínek ze strany veřejnosti. 
Jednotlivé připomínky byly vyhodnoceny úřadem územního plánování a předloženy Zastupitelstvu města 
Bílina a rozhodnutí o jejich zařazení do návrhu Zprávy. 

Zastupitelstvo města Bílina po projednání jednotlivých připomínek rozhodlo: 

 
 navrhovatel  dotčené 

území 
katastrál
ní území  

návrh na prověření změny Usnesení zastupitelstva města  

1.  
Klára a 
Vlastimil 
Aubrechtovi 

p.p.č. 
2432/20 a 
část 
2372/8 

Bílina Prověřit možnost změny 
způsobu využití z plochy 
DS na plochu BI. 

ZM usnesením č. 249 ze dne 14.12.2017 schvá l i lo  
zahrnutí připomínky  na prověření změny využití 
části p.p.č. 2432/20 a části p.p.č. 2372/8, k.ú. Bílina 
do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 
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 navrhovatel  dotčené 
území 

katastrál
ní území  

návrh na prověření změny Usnesení zastupitelstva města  

2.  
VEREMENTE
, s.r.o. 

p.p.č. 
1968/1, 
1969/1, 
1976, 
1975 a 
1974 

Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití 
z ploch NLx, ZP a PV na 
plochy BH. 

ZM usnesením č.268  ze dne 14.12.2017   
neschvá l i lo    zahrnutí připomínky  na změnu 
využití  p.p.č. 1968/1, 1969/1, 1976 a 1974,  k.ú. 
Bílina do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bílina. 

3.  
Karel a Lenka 
Čihákovi 

861/2, 
861/3 a 
861/5 

Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití 
z plochy ZS na plochu BI. 

ZM usnesením č. 250 ze dne 14.12.2017   s c h á l i 
l o   zahrnutí připomínky  na prověření změny využití 
p.p.č. 861/2 a 861/3,  k.ú. Bílina do návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

4.  
Milan Šamonil 920/6 Bílina Prověření možnosti 

změny způsobu využití 
z plochy NP na plochu DS. 

ZM usnesením č. 251 ze dne 14.12.2017 schvá l i lo  
zahrnutí připomínky  na prověření změny využití  
p.p.č. 920/6,  k.ú. Bílina do návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

5.  
Jiří Čihák 860 Bílina Prověření možnosti 

změny způsobu využití 
z plochy PV na plochu DS 
nebo BI. 

ZM usnesením č. 252 ze dne 14.12.2017  
schvá l i lo   zahrnutí připomínky  na prověření 
změny využití  p.p.č. 860,  k.ú. Bílina do návrhu 
Zprávy o uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

6.  
Iveta a Jiří 
Častoralovi 

část p.p.č. 
351/1 a  
část p.p.č. 
350/1 

Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití 
z plochy NP na plochu RZ. 

ZM usnesením č. 253 ze dne 14.12.2017    s c h v á 
l i l o    zahrnutí připomínky  na prověření změny 
využití  části p.p.č. 351/1 a části p.p.č. 350/1,  k.ú. 
Bílina - Újezd do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP 
Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

7.  
Stanislav a 
Hana 
Holubovi, 
Ondřej a 
Hana 
Drábkovi 

1676/2 Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití 
z plochy ZO na plochu BI. 

ZM usnesením č. 269  ze dne 14.12.2017   
neschvá l i lo   zahrnutí připomínky  na změnu 
způsobu využití  části p.p.č. 1676/2,  k.ú. Bílina do 
návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bílina. 

8.  
Pavel Rais Plocha 

Z20 
Bílina Nesouhlas se zastavěním 

plochy Z20. Ponechat 
požadavek na zpracování 
územní studie. Zahrnout 
jako součást ÚSES. 

ZM usnesením č. 270 ze dne 14.12.2017    
neschvá l i lo   zahrnutí připomínky  pro lokalitu Z20 
do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bílina. 

9.  
Bohuslav 
Blažek 

861/256 a 
861/256 

Bílina-
Újezd 

Připomínka k možnosti 
odprodeje dotčených 
pozemků. 

ZM usnesením č. 272 ze dne 14.12.2017   
neschvá l i lo    zahrnutí připomínky do návrhu 
Zprávy o uplatňování ÚP Bílina. 

10.  
Pavel Rais Plocha 

VD20 
Bílina-
Újezd, . 
Bílina a 
Chotějo
vice 

Nesouhlas s vymezením 
koridoru VD20. 

ZM usnesením č. 271  ze dne 14.12.2017 
neschvá l i lo  zahrnutí   připomínky k veřejně 
prospěšné stavbě VD20 do návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Bílina. 
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 navrhovatel  dotčené 
území 

katastrál
ní území  

návrh na prověření změny Usnesení zastupitelstva města  

11.  
Martina 
Hlaváčková 
(zástupce 
petičního 
výboru) 

Plocha Z20 Bílina Nesouhlas se zastavěním 
plochy Z20. 

ZM usnesením č. 273 ze dne 14.12.2017   n e s c h 
v á l i l o    zahrnutí připomínky  pro lokalitu Z20 do 
návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

12.  
Zdeňka 
Princlíková 

1304/10 Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití 
z ploch BH na plochu ZS. 

ZM usnesením č. 254 ze dne 14.12.2017 schvá l i lo  
zahrnutí připomínky  na prověření změny využití  
p.p.č. 1304/10,  k.ú. Bílina do návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

13.  
Antonín a 
Jana 
Kolrosovi 

1304/7 Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití z 
ploch BH na plochu ZS. 

ZM usnesením č. 255 ze dne 14.12.2017 schvá l i lo  
zahrnutí připomínky  na prověření změny využití  
p.p.č. 1304/7,  k.ú. Bílina do návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

14.  
Jiří Zikmund 1304/8 Bílina Prověření možnosti 

změny způsobu využití z 
ploch BH na plochu ZS. 

ZM usnesením č. 256 ze dne 14.12.2017 schvá l i lo  
zahrnutí připomínky  na prověření změny využití  
p.p.č. 1304/8,  k.ú. Bílina do návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

15.  
Pavel a Věra 
Ryjáčkovi 

1304/5 a 
1304/13 

Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití z 
ploch BH na plochu ZS. 

ZM usnesením č. 257 ze dne 14.12.2017   
schvá l i lo    zahrnutí připomínky  na prověření 
změny využití  p.p.č. 1304/5 a 1304/13,  k.ú. Bílina  
do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

16.  
Cyril a Jana 
Kubeškovi 

1304/9 Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití z 
ploch BH na plochu ZS. 

ZM usnesením č. 258 ze dne 14.12.2017 schvá l i lo  
zahrnutí připomínky  na prověření změny využití  
p.p.č. 1304/9,  k.ú. Bílina do návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

17.  
David 
Procházka 

1304/12 Bílina Prověření možnosti 
změny způsobu využití z 
ploch BH na plochu ZS. 

ZM usnesením č. 259 ze dne 14.12.2017   s c h v á 
l i l o   zahrnutí připomínky  na prověření změny 
využití  p.p.č. 1304/12,  k.ú. Bílina do návrhu Zprávy 
o uplatňování ÚP Bílina. 
Zahrnutí připomínky nepodmiňuje úhradou nákladů 
v případě rozhodnutí o pořízení změny územního 
plánu. 

18.  
Irena 
Kidorová 

VD20 Bílina-
Újezd, . 
Bílina a 
Chotějo
vice 

Nesouhlas s vymezením 
koridoru VD20. 

ZM usnesením č.  274 ze dne 14.12.2017    
neschvá l i lo    zahrnutí připomínky  veřejně 
prospěšné stavbě VD20 do návrhu Zprávy o  274 
uplatňování ÚP Bílina. 

 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ: 

 Prověřit možnost změny části p.p.č. 2432/20 a části p.p.č. 2372/8, k.ú. Bílina z ploch "DS - dopravní 

infrastruktura silniční" na "BI - bydlení v rodinných domech. 
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 Prověřit možnost změny p.p.č. 861/2 a 861/3,  k.ú. Bílina z plochy "ZS - zeleň soukromá" na "BI - bydlení 

v rodinných domech. 

 Prověřit možnost změny p.p.č. 920/6,  k.ú. Bílina z plochy "NP - plochy přírodní" na plochu "DS - dopravní 

infrastruktura silniční". 

 Prověřit možnost změny  p.p.č. 860,  k.ú. Bílina z plochy "PV - plochy veřejných prostranství" na plochu 

"DS - plochy dopravní infrastruktury" nebo plochy "BI - bydlení v rodinných domech". 

 Prověřit možnost změny  části p.p.č. 351/1 a části p.p.č. 350/1,  k.ú. Bílina - Újezd z plochy "NP - plochy 
přírodní" na plochu "RZ - zahrádkářské osady". Prověřit rizika pro stávající způsob využití.Plocha navržená 
k prověření bude vymezeno tak, aby nedošlo k zamezení přístupu ke stávajícím zahradám a objektu 

vodárny, která se nachází na sousedním pozemku. 

 Prověřit možnost změny  p.p.č. 1304/10, 1304/7, 1304/8, 1304/5, 1304/13, 1304/9 a 1304/12 k.ú. Bílina z 

plochy "BH - bydlení v bytových domech" na plochu "ZS - zeleň soukromá". 

 

 

2) Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

2.1. Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR): 

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

Dne 15. 4. 2015 byla Usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky 
územního rozvoje ČR. Právní stav PÚR ČR po vydání Aktualizace č. 1 v plném rozsahu nahrazuje Politiku 
územního rozvoje ČR 2008. 

Dle § 31 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, je Politika 
územního rozvoje ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání územních plánů a ÚP Bílina 
ji proto musí plně respektovat.  

Přehled veškerých změn ve znění Politiky územního rozvoje ČR vyplývajících z její Aktualizace č. 1, týkajících 
se území města Bílina a s nimiž musí být ÚP Bílina nově v souladu.  

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

(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. 

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

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  

(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. 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). 

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř 
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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). 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 

limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 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. 

(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 minimalizovat rozsah případných škod. 
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 s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k 
umělé akumulaci vod.  

 V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů 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.  

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 

(58)  OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem–Chomutov–Karlovy Vary–Cheb–hranice ČR/Německo 
(Bayreuth) 

Vymezení: 

Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. v západní části na rychlostní 
silnici R6 a ve východní části na silnici I/13. 

Důvody vymezení: 

Území ovlivněné hustým urbanizovaným osídlením s centry Most, Litvínov, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad 
Ohří, Sokolov a Cheb, soustředěním povrchové těžby hnědého uhlí s velkými dopady na změny v území; 
západní část je ovlivněna rovněž připravovanou rychlostní silnicí R6 v úseku Cheb–hranice ČR/Německo; v 
úseku Chomutov–Karlovy Vary je rozvojovým záměrem kapacitní silnice. Navazuje na rozvojovou osu v 
zahraničí. 

Úkoly pro územní plánování: 

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

Zodpovídá: Ústecký kraj, Karlovarský kraj 

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

(91)  ŽD3 

Vymezení: 

Koridor: Karlovy Vary - Ostrov. 

Důvody vymezení: 

Vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti železniční trati zařazené do evropské železniční sítě TEN-T s nároky 
na případné změny vedení koridoru v území. Celková modernizace železničního koridoru v trase Karlovy 
Vary–Ostrov. Posílení obsluhy území, alternativa k silniční dopravě. Podpora rozvoje cestovního ruchu 
prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí v území se značnou koncentrací obyvatel, tudíž vyššími 
přepravními nároky a zvýšenou potřebou kvalitního životního prostředí. 
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Vyhodnocení souladu ÚP s aPÚR ČR viz níže bod 4. Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR a ÚPD kraje této 

Zprávy. 

2.2. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK): 

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území města Bílina jsou Zásady územního 
rozvoje Ústeckého kraje (05/2011, Atelier T-plan, s.r.o.) vydané usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
23/25Z/2011 ze dne 7. září 2011. ÚP Bílina byl zpracován v době platnosti těchto Zásad územního rozvoje 
(dále jen „ZÚR“) Ústeckého kraje z roku 2011. 

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. 

Platný ÚP Bílina je zpracován plně v souladu s platnými ZÚR Ústeckého kraje. 

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu (č. 9 Ao 6/2011 – 261 ze dne 28. května 2014), účinným od 
28.5.2014, byl zrušen úkol 2) pro územně plánovací činnost obcí a rozhodování v území stanovený ZÚR 
Ústeckého kraje pro plochy a koridory velkých větrných elektráren (VVE). V textové části ZÚR Ústeckého 
kraje, bod 4.4.1. „Plochy a koridory pro lokalizaci velkých větrných elektráren, tj. zařízení, jejichž nosný sloup 
je vyšší než 35 m“.  

Zrušení části ZÚR Ústeckého kraje soudem nemá žádný vliv na řešení ÚP Bílina a nevyvolává nutnost 
pořízení změny ÚP Bílina. 

Usnesením č. 17/18Z/2014 ze dne 3. září 2014 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o pořízení aktualizace 
ZÚR Ústeckého kraje na žádost oprávněného investora – ČEPS, a.s. Aktualizace č. 1 ZÚR Ústeckého kraje 

je momentálně v procesu pořízení. Dne 20.5.2017 nabyla  1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého 
kraje (1. A ZÚR ÚK) účinnosti. 

Vyhodnocení souladu ÚP se ZÚR ÚK viz níže bod 4. Vyhodnocení souladu ÚP s PÚR ČR a ÚPD kraje této 

Zprávy. 

2.3. Územně analytické podklady:  

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Bílina: 

V době zpracování ÚP Bílina byly platné ÚAP ORP Bílina ve znění 1. aktualizace (12/2010, DHV CR spol. 

s r.o.). Následně byla po dvou letech zpracována 2. aktualizace ÚAP ORP Bílina 2012(12/2012, DHV CR spol. 

s r.o.), která však byla vyhotovena až po termínu vydání ÚP Bílina. 

Poté byla zpracována 3. aktualizace ÚAP ORP Bílina 2014(11/2014, HaskoningDHV Czech Republic, spol. 
s r.o.) a v současné době je již pořízena 4. aktualizace ÚAP ORP Bílina 2016 (HaskoningDHV Czech Republic, 
spol. s r.o.).Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP ORP Bílina byla provedena ke dni 31. 12. 2016. 

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

 

Územně analytické podklady Ústeckého kraje: 

V době zpracování ÚP Bílina byly platné ÚAP Ústeckého kraje ve znění 1. úplné aktualizace. V současnosti 
je v platnosti 4. úplná aktualizace ÚAP Ústeckého kraje, která byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje  
usnesením č. 011/62/2017  dne 26.06.2017. 

Vyhodnocení ÚP vzhledem k požadavkům z ÚAP viz níže bod 3. Problémy k řešení v územním plánu 
vyplývající z ÚAP. 
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2.4. Nová legislativa: 

 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 

Účinnost zákona od 1. ledna 2013. 

Z hlediska obsahových náležitostí územního plánu jsou zásadní tyto změny: 

§2 SZ  
Novela upřesňuje, že plochou může být i část pozemku vymezená v územně plánovací dokumentaci (dále 
jen „ÚPD“). Toto ustanovení má význam zejména při vymezení zastavitelné plochy z velkého pozemku 
zemědělské půdy. 

Do veřejné technické infrastruktury se nově zařazují stavby ke snižování ohrožení území živelními 
pohromami, což ve svém důsledku po jejich vymezení v ÚPD jako veřejně prospěšné stavby umožňuje 
vyvlastnění pozemků potřebných pro jejich realizaci. 

§18 SZ 
Významná je novela § 18 odst. 5 stavebního zákona. Dosud jsou v tomto ustanovení vyjmenovány výjimky z 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území, ale nebyl řešen vztah k ÚPD. Novela 
stanovuje, že uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně 
plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. To může mít významný vliv i na povolování veřejné dopravní 
a technické infrastruktury. 

§101 SZ 
Novela výrazným způsobem zasahuje do ustanovení o předkupním právu a o náhradách za změnu v území. 
Předkupní právo je omezeno jen na pozemky (a stavby na nich) určené územně plánovacích 
dokumentací pro veřejně prospěšnou stavbu, pokud pro ni nepostačí zřízení věcného břemene, nebo 
pro veřejné prostranství v rozsahu vymezeném v ÚPD. S výjimkou veřejných prostranství tedy není možné 
vymezit předkupní právo pro žádné veřejně prospěšné opatření, což platí i pro územní systém ekologické 
stability (možnost vyvlastnění pro ÚSES zůstala zachována). Dále je v souladu s katastrálním zákonem 
stanoveno, jaké náležitosti musí obsahovat vymezení předkupního práva (odkazem na § 5 odst. 1 
katastrálního zákona), dále se stanovuje, že jako podklad pro záznam předkupního práva do katastru 
nemovitostí postačí zaslání textové části opatření obecné povahy opatřené záznamem o účinnosti. Předkupní 
právo podle stavebního zákona vzniká nabytím účinnosti územního plánu nebo regulačního plánu a má účinky 
věcného práva. 

§102 SZ 
Náhrady za změnu v území-  vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku 
zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního 
plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, 
na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajištění 
závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo zrušením 
regulačního plánu anebo před změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souh lasu nebo 
veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen 
„oprávněný“), pokud uvedenou změnou nebo zrušením bylo zrušeno určení k  zastavění a vznikla mu 
prokazatelná majetková újma. 

§170 SZ 

Jsou stanoveny účely vyvlastnění – odejmutí nebo omezení práv k pozemkům a stavbám, potřebných pro 
uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona. 

 Vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

Účinnost vyhlášky od 1. ledna 2013. 

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti (dále jen vyhláška). Novela byla vyvolána především novelou stavebního zákona (SZ), byly provedeny 
nezbytné legislativně technické úpravy a odstraněny výkladové nejasnosti. Novela vyhlášky přináší pro 
pořízení územního plánu změny týkající se obsahu územního plánu: 
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Příloha č. 7„Obsah územního plánu“ se měnila z důvodu plynulého pořizování po novele jen minimálně, a 
to zejména tam, kde bylo třeba jej uvést do souladu s novelou a dalšími předpisy. Příloha byla novelizována 
rovněž v souvislosti s vypuštěním konceptu územního plánu, byla zpřesněna ustanovení související se 
změnami v § 43 SZ a bylo reagováno na novelu §18 odst. 5 SZ (stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ). Rovněž byly zpřesněny 
formulace vztahující se ke stanovování podmínek prostorového uspořádání v územním plánu, vzhledem 
k novelizovanému § 43 odst. 3 SZ je upraven příkladný výčet tak, aby byl odlišný od výčtu v obsahu RP (co je 
uvedeno v příloze č. 11.  

V grafické části je u hlavního výkresu upřesněna definice, aby bylo zřejmé, co v hlavním výkresu zůstává 
po případném vyčlenění samostatných výkresů pro urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury. Jedná se o vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného 
území, zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

V odůvodnění ÚP je nezbytné vyhodnocovat soulad nejen se zadáním, ale i s úkony, které jsou podle 
stavebního zákona bez projednávání změny zadání jeho změnou (např. se schváleným výběrem 
nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě podle § 51 odst. 2 SZ nebo pokyny pro zpracování návrhu 
územního plánu dle § 51 odst. 3 SZ). Ve vazbě na § 43 odst. 1 SZ je nově obsahem odůvodnění ÚP výčet 
záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, s odůvodněním potřeby jejich vymezení (např. 
je potřeba vymezit plochu pro čistírnu odpadních vod pro dvě obce).  

 Vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

Účinnost novely vyhlášky od 1. ledna 2013. 

Předmětem novely vyhlášky jsou změny vyvolané vazbou na jednotlivá ustanovení stavebního zákona, která 
se novelou stavebního zákona změnila. Novelizováno je pouze ustanovení § 21 vyhlášky, které upravuje 
požadavky na využívání pozemků staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci a umisťování staveb na nich. 
Úprava § 21 si vyžádala i změny v § 26, upravující povolení výjimek. 

Obsah novely nemá přímý vliv na Územní plán Bílina, týká se podrobnosti regulačního plánu a územního 
rozhodování, v případě změn nebo stanovení nových podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití je však nezbytné na obsah novely brát zřetel. 

 Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Účinnost novely zákona od 1. dubna 2015, ustanovení části první čl. I bodu 4, pokud jde o § 3 odst. 4, a bodu 
5, pokud jde o § 3b odst. 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

Zákon se významně dotýká problematiky územního plánování. Upřesňují se pravidla kvantitativní ochrany 
zemědělského půdního fondu. Obecné zásady, které se uplatňují ve všech procesech, kde může být dotčen 
zemědělský půdní fond, včetně postupu v procesu územního plánování (§ 5 zákona) a postupu při odnímání 
zemědělské půdy pro konkrétní záměr rozhodování (§ 9 zákona). Musí se jimi řídit jak orgány zemědělského 
půdního fondu a další správní orgány, tak subjekty vně státní správy (např. projektanti územně plánovací 
dokumentace, zpracovatelé dokumentace záměrů vyžadujících odnětí zemědělské půdy, investoři, těžební 
organizace).  

Zásadním je doplnění § 4 zákona. Půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany lze nově odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského 
půdního fondu. Zvláštní režim platí v případech, kdy již byl veřejný zájem poměřen v předchozím 
procesu územního plánování, a plochy zůstávají ve stejném funkčním zařazení. 

 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Účinnost novely zákona od 1. října 2015. Změny ustanovení týkající se územního plánování zákon nabývají 
účinnosti dnem 1. října 2015. 

Zákonem se mění mimo jiné část sedmá zákona o odpadech, která upravuje plány odpadového hospodářství. 
Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky, včetně jejích změn, je podkladem pro 
zpracovávání územně plánovací dokumentace krajů a obcí. Závazná část plánu odpadového hospodářství 
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kraje je podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje. Závazná část plánu 
odpadového hospodářství obce je podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace obce. 

22. 12. 2014 vláda ČR schválila nový Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro období 2015 – 
2024. Rovněž schválila nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR, nařízení vlády č. 
352/20014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024.  

Zastupitelstvo města Bíliny se na svém zasedání dne 06.12.2012 usnesením č. 325 usneslo vydat v souladu 
s ustanoveními  § 84 odst. 2 písmeno i) a § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou 
Vyhlášku č. 5/2012 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Bíliny. 

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu vznikajícího na území města Bílina a systém nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška je 
závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé bydliště, a pro osoby, které se na území 
města zdržují.     

V rámci zpracování změny ÚP Bílina je nutné respektovat schválený Plán odpadového hospodářství ČR 
pro období 2015 – 2024 a Vyhlášku č. 5/2012 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
na území města Bíliny. 

 Vyhláška č. 445/2013 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejich bližších 
ochranných podmínek 

Účinnost vyhlášky od 1. ledna 2014. 

Vyhláška zvětšuje plošný rozsah Národní přírodní rezervace Bořeň a upravuje plošný rozsah ochranného 
pásma NPR Bořeň. 

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Liběšice u Želenic, 
Chouč a Bílina - Újezd. Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou 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 (Aster alpinus) a kosatce bezlistého (Iris aphylla), včetně jejich biotopů a mohutný 
vypreparovaný lakolit, modelovaný procesy mrazového zvětrávání s vysokými skalními stěnami, skalními 

sloupy, jehlami a věžemi, včetně puklinových jeskyní.  

ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: 

a) Změnit názvy kapitol textové části ÚP Bílina v souladu s Přílohou č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve 
znění Vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

b) Doplnit do textové části ÚP Bílina novou kapitolu „stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 
6 stavebního zákona“. 

c) Prověřit a upravit výčet ploch vymezených v ÚP jako ploch, pro které je možné uplatnit předkupní 
právo v souladu se změnou § 101 stavebního zákona. 

d) Prověřit ustanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

e) Prověřit stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry 
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). 

f) V rámci zpracování změny ÚP Bílina respektovat schválený Plán odpadového hospodářství ČR pro 
období 2015 – 2024 a Vyhlášku č. 5/2012 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
na území města Bíliny. 

g) V rámci změny ÚP Bílina je nutné respektovat nový (zvětšený) rozsah NPR Bořeň a jeho ochranné pásmo 
v souladu s Vyhláškou č. 445/2013 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejich 

bližších ochranných podmínek. 
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3) 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 Bílina nebyl podroben vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 

V ÚP Bílina nejsou obsaženy záměry, u kterých by bylo možné předpokládat negativní dopad na udržitelný 
rozvoj území.  

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

Při naplňování územního plánu od doby jeho vydání nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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III. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně 
analytických podkladů (ÚAP)  

1. Vyhodnocení z hlediska ÚAP ORP Bílina 

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 

hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo 

stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití 

území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení 

problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

V době zpracování ÚP Bílina byly platné ÚAP ORP Bílina ve znění 1. aktualizace (12/2010). Následně byla 

po dvou letech zpracována 2. aktualizace ÚAP ORP Bílina 2012 (12/2012), která však byla vyhotovena až po 

termínu vydání ÚP Bílina. 

Poté byla zpracována 3. aktualizace ÚAP ORP Bílina 2014 (11/2014) a v současnosti  je pořízena 4. 

aktualizace ÚAP ORP Bílina 2016. 

Územně analytické podklady jsou zveřejněny na webových stránkách města Bílina 

http://bilina.cz/urad/uzemne-analyticke-podklady-0 

ZÁVADY A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚP BÍLINA DLE ÚAP BÍLINA 2016 

kód závady / 
problému 
dle ÚAP 

katastrální 
území 

specifikace závady / problému řešení v platném ÚP Bílina 
požadavek na změnu ÚP 
Bílina 

závady / problémy urbanistické (U) 

U05 Bílina, 
Chudeřice u 
Bíliny 

liniové dopravní stavby (žel. trať, 
silnice I/13) vytvářející zásadní 
prostorové bariéry a způsobující 
fragmentaci území 

ano 
(návrh obchvatu města – plocha Z 43) 

ne 

U19 Bílina, 
Chudeřice u 
Bíliny 

poškození území a ztráta pův. 
dopravních vazeb v důsledku 
těžebních aktivit na Radovesické 
výsypce 

ano 
(návrh silnice Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovkou přes Radovesickou výsypku – 
plocha Z 63) 

ne 

U21 Bílina, 
Jenišův 
Újezd, 
Břešťany, 
Břežánky, 
Chudeřice u 
Bíliny 

poškození území a ztráta 
původních dopravních vazeb v 
důsledku těžby na lomu Bílina 

ano 
(návrh silnice Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovkou přes Radovesickou výsypku – 
plocha Z 63; 
návrh plochy rekultivace Lomu Bílina – plocha 
asanace VA01) 

ne 

U23 Bílina chátrající areál městského pivovaru 
Bílina (brownfield) 

ano 
(vymezení plochy přestavby  
P 09 pro revitalizaci brownfields) 

ne 

U26 Bílina provozní objekt ČEZ předávací 
stanice, ul. Čs. armády (brownfield) 

ano 
(vymezení plochy přestavby  
P 03 pro revitalizaci brownfields) 

možnost rozšíření plochy 
přestavby P 03 na celý areál 
bývalé teplárny 

U27 Bílina bývalé provozní objekty pro provoz 
Radovesické výsypky (brownfield) 

ano 
(brownfields vymezen jako součást ploch 
rekultivace Radovesické výsypky) 

ne 

U28 Bílina bývalý výrobní objekt, ul. Důlní 
(brownfield) 

ano 
(vymezení plochy přestavby  
P 04 pro revitalizaci brownfields) 

ne 

U29 Bílina bývalý výrobní objekt ul. Antonína 
Sovy (brownfield) 

ano 
(vymezení ploch přestavby  
P 01 a P 14 pro revitalizaci brownfields) 

ne 

http://bilina.cz/urad/uzemne-analyticke-podklady-0
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kód závady / 
problému 
dle ÚAP 

katastrální 
území 

specifikace závady / problému řešení v platném ÚP Bílina 
požadavek na změnu ÚP 
Bílina 

U30 Bílina, 
Chudeřice u 
Bíliny 

bývalý areál armády ČR 
(brownfield) 

ano 
(vymezení plochy přestavby  
P 02 pro revitalizaci brownfields) 

ne 

U31 Bílina bývalý sklad lahví areálu lázní 
Bílina - Kyselka, v havarijním stavu 
(brownfield) 

ano 
(vymezeno jako součást stabilizované plochy 
drážní dopravy umožňující revitalizaci 
brownfields) 

Prověřit možnost změny 
stávajícího způsobu využití 
(DZ) – drážní doprava na 
způsob využití, který 
odpovídá charakteru dané 
lokality a potenciálu 
možného budoucího využití 
ve vazbě na provoz 
stáčírny. Bývalý sklad lahví 
lázní Bílina – Kyselka není 
svým charakterem plochou 
drážní dopravy. 

U32 Bílina část obytné zástavby obce na 
poddolovaném území 

ano 
(zástavba dlouhodobě stabilizovaná bez 
negativních důsledků předchozí důlní činnosti) 

ne 

U33 Bílina část obytné zástavby obce na 
poddolovaném území 

ano 
(zástavba dlouhodobě stabilizovaná bez 
negativních důsledků předchozí důlní činnosti) 

ne 

U34 Bílina - Újezd nevhodný způsob využití území s 
ohledem na polohu v historickém 
centru města 

ano 
(garáže vymezeny jako součást stabilizované 
plochy smíšené  obytné v centrech měst 
umožňující změnu na vhodnější využití) 

ne 

U35 Bílina, 
Břežánky 

část areálu výroby na 
poddolovaném území 

ano 
(zástavba dlouhodobě stabilizovaná bez 
negativních důsledků předchozí důlní činnosti) 

ne 

U41 Bílina bývalý objekt bydlení v Důlní ul. 
296/23 v havarjiním stavu  
(brownfield) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy bydlení umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 

U73 Chudeřice u 
Bíliny 

nevhodně umístěna zástavba pro 
individuální bydlení v průmyslové 
zóně mezi železniční tratěmi bez 
vyhovujícího dopravního  přístupu 

ne vymezení plochy přestavby 
pro nebytový způsob využití, 
resp. pro způsob využití, 
který není ve střetu s 
negativními vlivy ze silniční a 
železniční dopravy a 
z blízkých výrobních areálů 
elektrárny Ledvice a 
Průmyslové zóny Chudeřice  

U93 Bílina nevyužívaný objekt č.p. 62 na 
Žižkově náměstí 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy smíšené obytné umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 

U97 Bílina bývalý objekt bydlení v Důlní ul. 
268/35 v havarjiním stavu  
(brownfield) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy smíšené obytné umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 

U99 Bílina bývalý objekt bydlení v Železniční 
ul. 322/1 v havarjiním stavu  
(brownfield) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy bydlení umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 

U100 Bílina bývalý objekt bydlení ve Fišerově 
ul. 71/17 v havarjiním stavu  
(brownfield) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy bydlení umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 
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kód závady / 
problému 
dle ÚAP 

katastrální 
území 

specifikace závady / problému řešení v platném ÚP Bílina 
požadavek na změnu ÚP 
Bílina 

U101 Bílina bývalý výrobní objekt na rohu ul. 
Seifertova X ul. Tyršova v 
havarijním stavu (brownfield) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy smíšené obytné umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 

U102 Bílina bývalé objekty bydlení v ul. 
Chlumská v havarijním stavu 
(brownfield) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy smíšené obytné umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 

U116 Bílina poloha areálu Lázní Kyselka 
izolovaná od centra města 

ano 
(zlepšení pěšího a cyklistického propojení areálu 
Lázní Kyselka s centrální částí města má přispět 
realizace obchvatu města umožňující následnou 
revitalizaci a humanizaci ulice Bílinská, dnes 
značně zatížené automobilovou dopravou) 

ne 

U140 Bílina, 
Chudeřice u 
Bíliny 

umělé koryto toku Bílina v 
zastavěném území snižuje význam 
řeky jako kompozičního prvku 
městské struktury a využitelnost 
jako veřejného prostranství pro 
rekreaci obyvatel města 

ano 
(řešeno vymezením návrhových ploch pro zeleň 
na veřejných prostranstvích (ZV) v dnes 
veřejnosti nepřístupných úsecích nábřeží řeky 
Bíliny – např. plochy N 01, N 11, N 12) 

ne 

U141 Bílina, 
Jenišův 
Újezd, 
Břešťany, 
Břežánky, 
Chudeřice u 
Bíliny 

absence infrastruktury cestovního 
ruchu 

ano 
(řešeno vymezením stabilizovaných a 
návrhových ploch smíšených obytných, v nichž 
je umožněno umístění ubytovacích zařízení, 
vymezením stabilizovaných a návrhových ploch 
občanského vybavení pro tělovýchovná a 
sportovní zařízení, v nichž je umožněno 
umístění doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu a rekreace a dále vymezením uceleného 
systému cyklistických tras) 

ne 

U148 Bílina nevyužití potenciálu zámku Bílina 
pro cestovní ruch 

ano 
(způsob využití vymezený v rozsahu areálu 
zámku v platném ÚP Bílina (SC - plocha 
smíšená obytná v centrech měst) umožňuje 
využití areálu zámku pro cestovní ruch) 

ne 

U157 Bílina brownfield, obytný objekt v 
havarijním stavu (Boženy Němcové 
220/4) 

ano 
(součást plochy přestavby  
umožňující P 08 revitalizaci brownfields) 

ne 

U158 Bílina brownfield, část objektu v 
havarijním stavu (Sídliště U nového 
nádraží  713) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy smíšené obytné umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 

U159 Bílina nejvýznamnější náměstí města v 
historickém centru plní funkci 
parkoviště, nikoliv společenského 
veřejného prostoru 

ne 
(nelze řešit prostřednictvím ÚP, součást 
stabilizované plochy veřejného prostranství) 

ne 

U160 Bílina novodobá administrativní budova 
Severočeských dolů a.s. tvoří 
negativní dominantu – narušuje 
historické panorama města 

ne 
(nelze řešit prostřednictvím ÚP, součást 
stabilizované plochy smíšené obytné) 

ne 

U163 Bílina bývalý objekt k bydlení , dnes bez 
využití – brownfield (Litoměřická 
66/67) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy smíšené obytné umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 

U166 Bílina bývalé garáže, dnes bez využití – 
brownfield (Kyselská ulice – naproti 
domu 183/2) 

ano 
(pod rozlišovací schopnost ÚP, součást 
stabilizované plochy smíšené obytné umožňující 
revitalizaci brownfields) 

ne 
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kód závady / 
problému 
dle ÚAP 

katastrální 
území 

specifikace závady / problému řešení v platném ÚP Bílina 
požadavek na změnu ÚP 
Bílina 

závady / problémy dopravní (D) 

D04 Bílina nedostatečné propojení města přes 
žel. trať 
 

ano 
(navržen nový podjezd pod železniční tratí na 
počátku jižního zhlaví železniční stanice Bílina – 
plochy P16, P17, P18 a Z39) 

ne 

D14 Chudeřice u 
Bíliny 

chybějící pěší propojení města a 
žel. stanice Chotějovice 

ne 
(problém se území města Bílina dotýká pouze 
okrajově, nutno řešit v rámci ÚP Ledvice a ÚP 
Světec) 

ne 

D15 Bílina přetěžování komunikace nákl. 
dopravou (využívání jako 
alternativní trasy namísto silnic I/13 
a I/8) 

ano 
(návrh obchvatu města – plocha Z 43) 

ne 

závady / problémy hygienické (H) 

H04 Bílina, Bílina 
- Újezd, 
Chudeřice u 
Bíliny 

hluková a emisní zátěž z tranzitní 
dopravy na I/13 

ano 
(návrh obchvatu města – plocha Z 43) 

ne 

H28 Bílina, 
Jenišův 
Újezd, 
Břešťany, 
Břežánky, 
Chudeřice u 
Bíliny 

hluková a zvýšená prašnost z 
povrchové těžby lomu Bílina, ELE 
Ledvice a úpravny uhlí v Ledvicích 

ano 
(vymezení plochy rekultivace lomu Bílina) 

ne 

ohrožení území přírodními jevy (P) 

P12 Bílina část historické zástavby centra 
města v aktivní zóně zápl. území 

ano 
(dlouhodobě stabilizovaná zástavba) 

ne 

P13 Bílina část historického centra a 
navazující sportovní areál v aktivní 
zóně záplavového území 

ano 
(dlouhodobě stabilizovaná zástavba) 

ne 

P14 Bílina, Bílina 
- Újezd 

část obytné, rekreační a 
průmyslové zástavby v sesuvném 
území 

ano 
(dlouhodobě stabilizovaná zástavba bez 
negativních dopadů sesuvného území na 
zástavbu) 

ne 

P15 Bílina část smíšené obytně - rekreační 
zástavby v aktivní zóně zápl. území 

ano 
(návrh plochy N 43 pro suchou nádrž Syčivka 
v Žižkově údolí) 

ne 

P16 Bílina část smíšené obytně - rekreační 
zástavby v aktivní zóně zápl. území 

Ano 
(návrh plochy N 43 pro suchou nádrž Syčivka 
v Žižkově údolí) 

ne 

P17 Bílina část smíšené obytně - rekreační 
zástavby v aktivní zóně zápl. území 

Ano 
(návrh plochy N 43 pro suchou nádrž Syčivka 
v Žižkově údolí) 

ne 

ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHODNOCENÍ ÚAP ORP BÍLINA: 

 Většina závad a problémů identifikovaných k řešení v ÚP Bílina v rámci ÚAP SO ORP Bílina 2016 je 
v rámci platného ÚP Bílina řešena. 

 Prověřit nevhodně umístěnou zástavbu pro individuální bydlení  (dle ÚAP kód problému U73 – viz výkres 
problémů a závad) v průmyslové zóně mezi železničními tratěmi a silnicí I/13, bez vyhovujícího dopravního 
přístupu a navrhnout využití jiného charakteru a umístění odpovídající využití. 

 Prověřit možnost upravení stávajícího způsobu využití  (TI – inženýrské sítě) objektu bývalé kotelny na ul. 
Čsl. armády (dle ÚAP kód problému U26  viz výkres problémů a závad) a navrhnout nový způsob využití, 
který umožní variabilnější využití bývalého areálu teplárny.  Obnovení původní funkce jako objektu tichnické 
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infrastruktury již není aktuální. Prověřit možnost sloučení se sousední plochou P03 (BI – bydlení 

v rodinných domech). 

 Prověřit možnost úpravy stávajícího způsobu využití plochy (DZ) – dopravní infrastruktura drážní vymezení 
dle ÚAP jako plocha U31 (plocha brownfield) a navrhnout nový způsob využití, který umožní variabilnější 
způsob využití bývalého areálu  skladu lahví lázní Bílina – Kyselka ve vazbě na provoz lázní a stáčírny. 

Tento areál neplní a ani nemá předpoklady naplnit funkci plochy pro dopravní infrastrukturu drážní.    

 

2. Vyhodnocení z hlediska ÚAP kraje: 

Územně analytické podklady Ústeckého kraje  byly pořízeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Čtvrtá úplná 

aktualizace UAP ÚK byla pořízena k 30. 06. 2017. 

Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích: 
 

Specifikace závady / problému 
řešení v platném 
ÚP Bílina 

požadavek na 
změnu ÚP Bílina 

závady / problémy urbanistické (U) 

1. V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsahu těžených ploch. ano 
 

ne 

2. Respektovat limity těžby stanovené nařízením vlády ČR č. 331/1991 a č. 444/1991.  ano 
 

ne 

3. V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci omezení vyplývajících z vymezení 
DP a CHLÚ. 

ano 
 

ne 

4. Při umisťování technických záměrů upřednostňovat ochranu přírody a krajiny a kulturní hodnoty 
území.  

ano 
 

ne 

5. Rozvojové záměry přednostně lokalizovat do ploch brownfields  ano ne 

6. Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro ozdravění a revitalizaci vnitřních částí sídel  ano 
 

ne 

7. Ve zvláště zdůvodněných případech využívat institut vymezení architektonicky nebo urbanisticky 
významných staveb, pro které může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat 
pouze autorizovaný architekt. Dbát na funkční samostatnost nově vymezovaných rozsáhlých 
ploch bydlení.  

ano 
 

ne 

8. Územně plánovacími nástroji zamezovat vzniku sociálně vyloučených lokalit, vytvářet 
předpoklady pro revitalizaci lokalit stávajících.  

ano 
 

ne 

9. Vytvářet podmínky pro realizaci veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury.  ano 
 

ne 

závady / problémy dopravní a technické 

1. V územním plánu zpřesnit a vymezit koridory I/13 a koridor „i“ - optimalizace železniční tratě č.  
130 a č. 140 v územním plánu. 

ano 
 

ne 

2. Koridory VPS – PK3, VPS – PK4 a úkol ÚP 7 je třeba zpřesnit a vymezit v územních plánech 
dotčených obcí. 

Nedotýká se 
správního území 
města Bílina 

ne 

3. Zpřesnit a vymezit koridory VPS z1, z2, z3, VPS – b1, b2, b3 a další pro zlepšení dostupnosti 
okrajových částí kraje a územní rezervu ER8 pro zajištění zásobování šluknovska elektrickou 
energ  

Nedotýká se 
správního území 
města Bílina 

ne 

4. Řešit problémy propojení ÚK s okolními kraji ČR na úseku dopravy a Ti (přestavba I/13, vedení 
VVN). 

ano 
 

ne 

5. Řešit problémy přeshraničních vazeb Ústeckého kraje zvláště na úseku dopravní infrastruktury.  Nedotýká se 
správního území 
města Bílina 

ne 

6. Řešit nedostatky týkající se spolehlivosti a efektivnosti energetické soustavy, dostavba nebo 
modernizace systémových energetických vedení. 

ano 
 

ne 
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Specifikace závady / problému 
řešení v platném 
ÚP Bílina 

požadavek na 
změnu ÚP Bílina 

7. Zpřesnit a vymezit koridor ERU – zajištění zásobování šluknovska el. en.  Nedotýká se 
správního území 
města Bílina 

ne 

8. Při umisťování technických záměrů upřednostňovat ochranu přírody a krajiny a kulturní hodnoty 
území. 

ano 
 

ne 

9. Regulovat riziko nadměrné nedostatečně regulované výstavby větrných elektráren zejména v 
Krušných horách nebezpečí poškození krajinného rázu, biologické a rekreační hodnoty krajiny. 

Nedotýká se 
správního území 
města Bílina 

ne 

10. Zpřesnit a vymezit koridor cyklostezky C25 a vhodně doplnit sítí místních cyklostezek.  Částečně Koridor cyklostezky 
C25 bude 
zpřesněn.  

11. Zpřesnit koridor pro propojení vodárenské soustavy mezi Teplicemi a ústím nad Labem. Nedotýká se 
správního území 
města Bílina 

ne 

závady / problémy hygienické 

Navrhovat vhodná opatření ke zlepšení hygieny životního prostředí (plochy vzrostlé zeleně, revitalizace 
vodních ploch a vodních toků, rekultivace ploch zasažených těžbou, revitalizace brownfieldů). 

ano 
 

ne 

Záměry u nichž lze předpokládat nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší lokalizovat mimo oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší nebo oblasti s dlouhodobě nepříznivými rozptylovými podmínkami  

ano 
 

ne 

V rámci stanovení koncepce uspořádání krajiny navrhovat taková opatření, která budou předcházet 
vzniku rozsáhlých ploch monokultur náchylných k epidemiím dřevokazných škůdců. 

ano 
 

ne 

V územích s jednostrannou orientací na energetický průmysl upřednostňovat posílení pilířů životního 
prostředí a sociální soudržnosti s cílem dosažení udržitelného rozvoje území 

ano 
 

ne 

Do zón havarijního plánování neumisťovat nové plochy bydlení, nové záměry spadající do skupiny A 
nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií lokalizovat s dostatečným odstupem od obytných částí 
sídel 

ano 
 

ne 

Vytvářet předpoklady pro obnovení samočistící funkce vodních toků a pro zlepšení mechanismů čištění 
průmyslových odpadních vod. 

ano 
 

ne 

Vymezit a zpřesnit koridory obchvatů sídel vymezených v ZÚR ÚK v územních plánech dotčených obcí.  ano 
 

ne 

Lokalizovat plochy starých ekologických zátěží a vymezovat pro ně plochy asanací a tím vytvářet 
předpoklady pro jejich odstranění. Nepřipouštět výstavbu v dosahu těchto lokalit. 

ano 
 

ne 

Ohrožení povodněmi a dalšími rizikovými jevy 

Nevymezovat nové zastavitelné plochy v záplavových územích, vymezovat  plochy potřebné k vymístění 
stávající zástavby mimo záplavové území. V lokalitách, pro které jsou zpracovány mapy povodňového 
nebezpečí a povodňového rizika vycházet z podmínek stanovených pro jednotlivé úrovně ohrožení.  

ano 
 

ne 

Vytvářet předpoklady pro realizaci jezerní soustavy dolu Bílina - Most – Ledvice. ano ne 

Do zón havarijního plánování neumisťovat nové plochy bydlení, nové záměry spadající do skupiny A 
nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií lokalizovat s dostatečným odstupem od obytných částí 
sídel. 

ano 
 

ne 

 
 

Vybrané problémy nadmístního významu: 
a. Dopravní infrastruktura: 
 Prověřit aktuálnost vymezení cyklostezky C25 a způsob jakým je vymezení řešeno – BUDE 

PROVĚŘENO. 
b. Technická infrastruktura – bez požadavků. 
c. Vodní hospodářství – bez požadavků. 
d. Těžba a ochrana nerostných surovin – bez požadavků. 
e. Rekultivace území po těžbě surovin: 
 Respektování územně ekologických limitů těžební činnosti jako nepřekročitelné hranice, za nimiž 

nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím. Upravit vymezení 
plochy asanace nadmístního významu ASA 6 vyvolaná novým usn. č. 827. - Tento ÚKOL splněn 
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ÚP Bílina. Plocha pro asanaci ASA6 je v ÚP Bílina  vymezena jako plocha rekultivace, s výjimkou 

jižní části území, kde již byl úkol ZÚR realizován, tj. byla dokončena rekultivace území. 
f. Ochrana přírody a krajiny – bez požadavků.  

 

ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHODNOCENÍ ÚAP ÚSTECKÉHO KRAJE: 

 Prověřit v rámci řešení návrhu změny územního plánu aktuálnost vymezení cyklostezky C25 a způsob 
jakým je vymezení řešeno. 

 Většina závad a problémů identifikovaných k řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí je v rámci 
platného ÚP Bílina řešena 

 Ze závěrů tohoto územně plánovacího podkladu nevyplývají žádné další úkoly, které by bylo potřeba 
prověřit v rámci zpracování ÚP Bílina nebo jeho změny. 
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IV. Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

 

1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

V době pořizování a vydání byl ÚP Bílina posuzován z hlediska tehdy platné Politiky územního rozvoje ČR 
schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009. V současné době je již v platnosti Politika 
územního rozvoje ČR ve znění její aktualizace č. 1 schválená usnesením vlády ČR dne 15. dubna 2015.  
Aktualizace č. 1 v plném rozsahu nahrazuje Politiku územního rozvoje ČR 2008. 

Město Bílina je součástí rozvojové osy OS7 Rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – 
Cheb – hranice ČR/Německo a specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko. 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

Priorita Text priority vyhodnocení plnění v rámci ÚP 

(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.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 
lidských zásahů. 

ÚP respektuje veškeré identifikované přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty v území, včetně jedinečné urbanistické struktury a 
krajinného rázu a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj. 
Ochrana hodnot je jedním ze základních předpokladů zajištění trvale 
udržitelného rozvoje území. 

Jedná se zejména o městskou památkovou zónu včetně lázní 
Kyselka a nemovitými kulturními památkami a archeologickou 
památkovou zónu jako hlavní historické hodnoty území, vymezené 
urbanisticky hodnotné celky jako doklady jedinečné urbanistické 
struktury, vrch Bořeň jako národní přírodní rezervaci, lokalitu EVL a 
nejvýznamnější přírodní dominantu území a dále vodní toky (Bílina, 

Syčivka a Lukovský potok).  

ÚP vytváří předpoklady pro opětovné využití území dlouhodobě 
postiženého těžbou uhlí a jeho integraci do prostředí města a okolní 
krajiny. Součástí navrhovaných opatření je rekreační využívání části 
rekultivovaného území a vytvoření dosud omezeného přírodního 
zázemí pro obyvatele města. 

ÚP respektuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na 
rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny. 

Město Bílina není součástí venkovského území ani venkovské 

oblasti. 

 Netýká se řešení ÚP Bílina.  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí 
prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky 
a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro 
prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

ÚP posiluje centrum města jako těžiště území s různorodou nabídkou 
služeb a dále vytváří podmínky pro podporu funkce bydlení 
(vymezení rozvojových ploch pro bydlení v bytových či rodinných 
domech, zvýšení kvality bydlení). Nové plochy bydlení jsou 
vymezeny v prolukách či ve vazbě na zastavěné území, v dobré 
dostupnosti a s možností napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

ÚP vymezuje nové plochy pro umístění zařízení občanského 
vybavení a plochy veřejných prostranství, jejichž realizace přispěje 
k posílení sociální soudržnosti a zlepší dostupnost služeb pro 
obyvatele města. Plochy jsou vymezeny jako samostatné, zároveň je 
umísťování v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným 
způsobem využití dále přípustné i v rámci jiných ploch. 

ÚP respektuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(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 

ÚP řeší celé území komplexně (urbanistická koncepce, koncepce 
veřejné infrastruktury, koncepce krajiny), jsou zohledněny veškeré 
požadavky na ochranu stávajících hodnot území, maximální možné 
vyloučení střetů s limity využití území a eliminaci či redukci 
identifikovaných problémů. ÚP sleduje vyváženost sociálního, 
environmentálního a ekonomického pilíře s cílem zajištění 
udržitelného rozvoje. 

ÚP respektuje, není požadavek na změnu ÚP. 



49 
 

Priorita Text priority vyhodnocení plnění v rámci ÚP 

jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

(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 Bílina vychází z integrovaného přístupu, který spočívá zejména 
v postupu od celku k detailu a řešení provázanosti jednotlivých 
systémů v území.  

ÚP částečně respektuje, není požadavek na změnu ÚP. 

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

ÚP vymezuje nové plochy pro lokalizaci podnikatelských aktivit 
v sekundárním sektoru (plochy výroby) a terciéru (plochy 
občanského vybavení), které přispějí ke zvýšení nabídky pracovních 
příležitostí pro obyvatele města, k posílení ekonomické atraktivity a 
konkurenceschopnosti území. Pro tyto účely jsou vymezeny zejména 
plochy přestaveb v zastavěném území města v plochách s 
charakterem brownfields (dobrá dopravní dostupnost, napojení na 
inženýrské sítě), dále i plochy zastavitelné. Vymezení a naplnění 
těchto ploch přispěje v dlouhodobém horizontu ke stabilizaci sociální 
a ekonomické situace města. 

ÚP zajišťuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet 
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost 

 ÚP vytváří podmínky pro stabilizaci sídelní struktury a pro rozvoj sítí 
dopravní a technické infrastruktury ve vazbě na širší zájmové území. 
Nejvýznamnějšími záměry přispívajícími k dosažení stanovené 
priority jsou návrhy na obnovu a doplnění dopravních vazeb na 
sousední obce, dlouhodobě přerušených v důsledku těžebních aktivit 
(zejména vymezení cyklostezek a cyklotras přes Radovesickou 
výsypku) a dále návrh přeložky silnice I/13 (východní obchvat města), 
která zlepší celkovou obslužnost území. 

ÚP vytváří podmínky pro posílení významu města v sídelní struktuře, 
intenzifikací městského centra jako významového těžiště sídla a 
rozšířením nabídky ploch pro jednotlivé funkce (bydlení, rekreace, 

výroba, atd.). 

ÚP respektuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). 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. 

V zájmu hospodárného využívání území a ochrany volné krajiny 
umísťuje ÚP rozvojové záměry přednostně do území brownfields a 
v návaznosti na hranici zastavěného území, v dostupnosti sítí 
dopravní a technické infrastruktury.  

Plochy zeleně jsou v maximální možné míře respektovány jako 
významná přírodní hodnota území a nedílná součást systému sídelní 
zeleně (zejména plochy lesoparku Kyselka, Chlum, Bezovka a 

Žižkovo údolí). 

ÚP respektuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(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, pokud je to 
možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 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 
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití 
přírodních zdrojů. 

ÚP vytváří předpoklady pro trvalou ochranu přírodních a 
krajinářských hodnot území. Nové záměry byly umísťovány 
s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny, tj. zejména s ohledem 
na vymezená území, které jsou předmětem ochrany (EVL, národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, významné krajinné prvky a 
památné stromy) a na vymezené skladebné prvky ÚSES. V rámci ÚP 
byly upřesněny hranice regionálního ÚSES, na lokální úrovni byly 
územním plánem vymezeny prvky k doplnění. ÚP dále respektuje 
stávající souvislé plochy zeleně jako významné součásti 
celoměstského systému zeleně a vymezuje plochy pro jeho rozšíření 
– plochy zeleně na veřejných prostranstvích a plochy zeleně 

ochranné a izolační. 

V případě umísťování záměrů mimo zastavěné území města byla 

rovněž zohledněna zejména ochrana krajinného rázu.  

ÚP respektuje, není požadavek na změnu ÚP. 
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Priorita Text priority vyhodnocení plnění v rámci ÚP 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti 
krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při 
umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání 
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti 
krajiny. 

Jedná se o zcela novou republikovou prioritu územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, ÚP Bílina danou prioritu 
naplňuje. Migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je 
zajištěna zejména vymezením spojitého územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Další migrace živočichů je možná 
kdekoliv jinde ve volné krajině. Pro zlepšení migrační prostupnosti 
krajiny pro volně žijící živočichy i pro člověka navrhuje platný ÚP 
Bílina celkovou rekultivaci v současné době nepřístupného a 
neprostupného lomu Bílina a pro zlepšení migrační prostupnosti 
krajiny pro člověka navrhuje plochu pro obnovení silnice Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou přes rekultivovanou Radovesickou 
výsypku. 

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

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

Veškeré stávající souvislé plochy zeleně jsou územním plánem 
respektovány a vymezeny jako samostatné plochy zeleně, které jsou 
v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití 
nezastavitelné (zeleň na veřejných prostranstvích, zeleň soukromá a 
vyhrazená, zeleň ochranná a izolační, zeleň přírodního charakteru, 
zeleň se specifickým využitím). Vymezené plochy vytvářejí 
celoměstský systém zeleně, který je územním plánem navržen 
k doplnění. Vymezené plochy v zastavěném území navazují na 
krajinnou zeleň a plochy lesa v nezastavěném území. ÚP posiluje 
tuto vazbu vymezením plochy pro rozšíření lesoparku Kyselka.  

Součástí opatření pro ochranu stávající zeleně je také vymezení 
skladebných prvků ÚSES na regionální a lokální úrovni., které 
přispěje ke stabilizaci přírodovědně a krajinářsky hodnotných ploch. 

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro 
různé formy 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 vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zajištěním ochrany 
významných hodnot území (přírodní, historické a kulturní hodnoty), 
stabilizací ploch a zařízení pro rekreaci, sport a občanské vybavení 
a vymezením ploch nových pro intenzifikaci a zkvalitnění sítě 
infrastruktury cestovního ruchu.  

ÚP respektuje stávající plochy lesoparků jako plochy pro každodenní 
rekreaci obyvatel. Pro sportovně - rekreační využití je územním 
plánem vymezena plocha v tzv. SV rozvojové zóně města, mezi 
Sídlištěm Za Chlumem a navrhovaným východním obchvatem 
města. Možnost rekreačního využití nabízí rekultivované území 
Radovesické výsypky, kde je v ÚP vymezena plocha územní rezervy 
pro rekreaci na plochách přírodního charakteru, po ukončení těžby 
na lomu Bílina a realizaci rekultivace bude významný rekreační 
potenciál vykazovat také území západně od města. Ke zvýšení 
atraktivity města z hlediska cestovního ruchu přispěje mimo jiné 
obnova lázeňského areálu včetně přilehlého parku Kyselka.  

ÚP vymezuje nové plochy rekreace individuální a rekreace 
v zahrádkářských osadách. 

Součástí dopravní koncepce  ÚP je rovněž řešení cyklistické a pěší 
dopravy, s cílem zlepšení prostupnosti území. Jsou respektovány 
stávající pěší a cyklistické trasy, zejména ve vazbě na vrch Bořeň 
(naučná stezka), systém je doplněn o trasy nové (propojení podél 

silnice I/13 a přes území Radovesické výsypky). 

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(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. 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 

ÚP vymezuje nové rozvojové plochy uvnitř zastavěného území nebo 
ve vazbě na jeho hranici, tak aby byla zajištěna její optimální 
dostupnost a napojitelnost na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Vymezené plochy pro nové vedení dopravní a technické 
infrastruktury jsou vymezeny v koordinaci s cílem minimalizovat 
fragmentaci krajiny a s ohledem na stávající a navrhovanou zástavbu 
(zejména obytnou). K zajištění prostupnosti krajiny přispívají nově 

vymezené plochy zeleně, které dotváří ucelený systém.  

ÚP Bílina řeší zmírnění nepříznivých účinků silniční dopravy 
vymezením plochy pro umístění přeložky silnice I/13. Realizace 
přeložky přispěje k řešení vysoké zátěže v důsledku tranzitní dopravy 
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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). 

po stávající silnici I/13 vedené centrem města, zlepšení hygienických 
podmínek prostředí města, posílení vazeb mezi západní a východní 
částí města a městského centra a celkovému zvýšení atraktivity 
území. 

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území 
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, 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 respektuje stávající plochy a zařízení dopravní infrastruktury 
(doprava silniční, železniční, cyklistická a pěší) a navrhuje opatření 
pro jejich doplnění a rozšíření, s ohledem na zlepšení hygienické 
kvality prostředí a negativních dopadů dopravy na stávající a 
navrhované síti.  

V souladu se ZÚR ÚK je navržena modernizace trati č. 130 Ústí nad 
Labem – Chomutov, s cílem zvýšení traťových rychlostí. 

Nejvýznamnějším záměrem v oblasti dopravní koncepce je přeložka 
silnice I/13 východně od zastavěného území města. Navrhovaná 
trasa je kompromisním řešením mezi ochranou zastavěného území 
(se sníženou kvalitou životních podmínek v důsledku negativních 
dopadů vysoké intenzity tranzitní dopravy) a ochranou krajiny a 
krajinného rázu (vedení trasy v exponované poloze mimo zastavěné 
území). Vymezení trasy bylo prověřeno samostatnou studií. 
V kontaktu se zastavěným územím  jsou podél navrhované 
komunikace vymezeny plochy ochranné a izolační zeleně. 

V řešeném území jsou vymezeny nové cyklistické trasy a 
cyklostezky, s cílem zlepšení dostupnosti území. 

Ochrana obyvatel před hlukem a emisemi z dopravy je zajištěna 
vlastní lokalizací rozvojových ploch (zejména pro bydlení), 
vymezením ploch izolační a ochranné zeleně podél hlavních 
dopravních tras a povinností splnění maximálních hladin hluku pro 
novou výstavbu, která vyplývá z platných právních předpisů. 

ÚP zajišťuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování 
zákonem stanovených mezních hodnot  imisních limitů  pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu 
významnému  zhoršování stavu. 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. 

Zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení jsou v platném ÚP 
Bílina vymezeny v dostatečném odstupu od ploch výroby s 
potenciálně rušivými vlivy na bydlení, v dostatečném odstupu 
zejména od ploch těžkého průmyslu (VT) a lehkého průmyslu (VL). 

ÚP zajišťuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(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 minimalizovat rozsah případných škod. 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 s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako 
alternativy k umělé akumulaci vod. 

 ÚP respektuje vymezená záplavová území včetně aktivní zóny 
záplavového území, evidovaná poddolovaná území, stará důlní díla, 
sesuvná území, území ekologických rizik a zónu havarijního 
plánování a tyto limity zohledňuje při vymezování zastavitelných 
ploch. Nejvýznamnějším limitem pro další plošný rozvoj sídla je 
závazná linie těžby, která zároveň determinuje další postup možné 
rekultivace a opětovného využívání území. 

V územích s ukončenou či dosud probíhající těžbou došlo v minulosti 
k zásadnímu narušení přirozeného vodního režimu. Tato území tedy 
vykazují specifické potřeby z hlediska protipovodňové ochrany. 
V prostoru Radovesické výsypky jsou pro ochranu zastavěného 
území územním plánem vymezena protipovodňová opatření – polder 
v Žižkově údolí, 2 vodní nádrže a odvodňovací příkop. V prostoru 
lomu Bílina bude protipovodňová ochrana řešena v rámci 
rekultivačních prací.  

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(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. 

Záplavové území a aktivní zóna záplavového území jsou v  územním 
plánem respektovány. Vymezené plochy do nich zasahují jen 
výjimečně a okrajově, jedná se zejména o doplnění pásů zeleně 
podél toku Bíliny a doplnění ÚSES, které nebude mít negativní dopad 
na retenci vody v území, případně plochy dopravní infrastruktury 
(parkoviště pro potřeby sportovního areálu pod Kyselkou).  
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V plochách zasahujících do záplavového území bude umístění 
zástavby podmíněno splněním požadavků příslušného 
vodohospodářského orgánu a její uspořádání bude řešeno v rámci 
podrobnější dokumentace. 

ÚP respektuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné 
infrastruktury  v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné 
využívání v rámci sídelní struktury. 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 řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat 
regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na 
které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

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.  

Bílina se nachází na koridoru celostátní železniční trati č. 130 a na 
silnici I. třídy č. 13, v blízkosti významných sídel krajského významu 
Teplice a Most (obce s rozšířenou působností). Je součástí rozvojové 

osy OS7 a specifické oblasti SOB5, vymezených v rámci ZÚR ÚK. 

ÚP respektuje význam a polohu města v širší struktuře osídlení, 
stabilizuje stávající plochy a zařízení veřejné infrastruktury a vytváří 
podmínky pro její další rozvoj, s ohledem na   identifikované potřeby 
a rozvojový potenciál a s cílem podpory hospodářského rozvoje 
vlastního města i jeho spádového území. 

Záměry v oblasti dopravní a technické infrastruktury jsou vzájemně 
koordinovány a přispívají ke zlepšení vazeb jak uvnitř řešeného 

území, tak na obce v širším zájmovém území. 

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

 

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky 
dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 
veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských 
prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

ÚP je komplexní, zahrnuje řešení urbanistické koncepce, koncepce 
veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. Jsou vymezeny 
plochy zastavitelné, plochy přestavby a plochy změn v krajině, 
s ohledem na potřebu řešení časových souvislostí rozvoje jsou 
vymezeny plochy územní rezervy, pro záměry v dlouhodobém 
horizontu. 

ÚP vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 
Zohledňuje dlouhodobý vývoj a potřeby území a navrhuje opatření 
pro zajištění odpovídající kvality a rozsahu technické a dopravní 
infrastruktury, občanského vybavení a bydlení pro budoucí rozvoj 
města. 

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů 
dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní 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. 

Územní plán stanovuje dopravní koncepci města jako ucelený 
systém, s propojením silniční, železniční, pěší i cyklistické dopravy, 
ve vazbě na širší území a okolní obce.  

ÚP respektuje záměr modernizaci železniční trati č. 130 Ústí nad 
Labem – Chomutov. ÚP posiluje dopravní vazby na okolní obce na 
silnici I/13 (zejména Most a Teplice) převedením stávajícího úseku 
silnice do nové trasy a na další obce izolované rozsáhlými a 
dlouhodobými těžebními aktivitami (zejména Světec a Kostomlaty) 
vymezením nových místních, resp. účelových komunikací, cyklotras 
a cyklostezek. Stávající síť je dále doplněna o nové trasy, které 
zlepšují prostupnost uvnitř zastavěného území a zajišťují dopravní 
přístup do vymezených rozvojových ploch. Součástí návrhu jsou 
nové plochy veřejných prostranství, jako místní a účelové 

komunikace či uliční prostory.  

ÚP plně respektuje systém veřejné hromadné dopravy a vytváří 

podmínky pro jeho další rozvoj. 

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(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. 

V rámci koncepce technické infrastruktury je navrženo zásobování 
vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou 
energií, zemním plynem a teplem a systém odpadového 
hospodářství, pro všechny plochy změn vymezené územním plánem. 
Koncepce TI je stanovena na základě identifikovaných potřeb a 
předpokládaného vývoje území a s ohledem na nově vymezené 
rozvojové plochy tak, aby pokrývala ve všech oblastech budoucí 
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nároky obyvatel a byla tak zajištěna optimální kvalita jejich životních 
podmínek. 

V rámci ÚP jsou v oblasti koncepce vodního hospodářství vymezena 
nová napojení a navržena rekonstrukce vybraných úseků sítí. 
Kanalizace pro navržené plochy změn je důsledně navržena jako 
oddílná.  

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, 
šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění 

bezpečného zásobování území energiemi. 

ÚP navrhuje ucelený systém zásobování města Bílina energiemi, 
s ohledem na současné a předpokládané budoucí nároky území a 
jeho obyvatel, kterým odpovídají rovněž dimenzované kapacity sítí.  

Město Bílina reagovalo na současné trendy směřující k využívání 
obnovitelných zdrojů záměrem na výstavbu fotovoltaické elektrárny, 
s využitím území po těžbě západně od města, s  již ukončenou 
rekultivací. Tento záměr byl v průběhu pořizování nového ÚP již 
realizován. Nová zařízení na výrobu energie nejsou územním plánem 
vymezena.  

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

(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. 

 

ÚP vytváří podmínky pro intenzifikaci a oživení městského jádra 
dostavbou proluk, přestavbou nevyužívaných území a optimalizací 
způsobu využití. Ve smíšených plochách centrálního území a 
smíšených plochách městských je bydlení kombinováno s jinými 
funkcemi (zejména obchod a služby), ve zbývající části řešeného 
území ÚP vymezuje samostatné plochy bydlení (především 
individuálního bydlení v RD) se stanovením podmínek prostorového 
uspořádání, s cílem vhodného začlenění do okolního prostředí a 
zvýšení kvality bydlení. 

Plochy přestavby jsou navrženy v plochách s nevyhovující 
prostorovou strukturou či nevyhovujícím způsobem využití, 
s ohledem na zajištění ochrany stávajících hodnot a účelného 
využívání území (např. objekt bývalého pivovaru a Pivovarské 
náměstí, bývalý areál armády ČR, výrobní a skladovací areál v ul. 

Fišerova).  

ÚP danou prioritu naplňuje, není požadavek na změnu ÚP. 

VYHODNOCENÍ: 

 ÚP Bílina respektuje a naplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území stanovené v článcích (14) až (32) aPÚR ČR. 

Rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti 

Území je součástí Rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice 
ČR/Německo, vymezené ve vazbě na významné dopravní cesty, především silnici I/13. Aktualizace č. 1 PÚR 
ČR stanovuje úkol pro územní plánování spočívající ve vytvoření územních podmínek pro řešení přestavby 
vybraných úseků silnice I/13 mezi Ostrovem a Chomutovem. 

VYHODNOCENÍ: 

 Změnou územního vymezení pro řešení přestavby vybraných úseků silnice I/13 pozbývá úkol pro územní 
plánování pro rozvojovou osu OS7 ve vztahu k ÚP Bílina platnosti.  Požadavek na vymezení koridoru 
veřejně prospěšné stavby pro přestavbu silnice I/13 v ÚP Bílina vyplývá z platných ZÚR Ústeckého kraje 
(záměr ÚP6) a plochu Z 43 pro obchvat města je tak v ÚP Bílina z důvodu zajištění souladu ÚP Bílina 
s platnými ZÚR Ústeckého kraje nezbytné ponechat. 

Území je zároveň součástí Specifické oblasti SOB5 Mostecko. Cílem vymezení je náprava ekonomických, 
sociálních a environmentálních problémů, spojených s průmyslovými aktivitami, zejména těžbou uhlí a 
energetikou, a potřeba řešení rekultivace území. 
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VYHODNOCENÍ: 

 ÚP respektuje probíhající a plánované rekultivační aktivity v rozsahu území, postiženého těžbou uhlí, a toto 
území vymezuje jako plochy rekultivace (zemědělské, lesnické, hydrické, ostatní, dopravní a zastavěné 
plochy, případně bez rozlišení). ÚP předpokládá, že po ukončení rekultivačních prací bude toto území 
integrováno do krajinného a rekreačního zázemí města, přispěje k celkovému ozdravění prostředí a ke 
zvýšení ekologické stability krajiny (nové plochy zeleně, vymezení prvků ÚSES). V prostoru dnešního lomu 
Bílina je uvažováno s realizací vodní plochy – jezera Bílina, které bude mít svým rozsahem a charakterem 

nadmístní význam (vodohospodářská a rekreační funkce). 

Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

Územím procházel dle PÚR ČR 2008 koridor rychlostní železniční trati Karlovy Vary – Ústí n.L. (ŽD3), který 
byl Aktulizací č. 1 PÚR ĆR upraven a redukován na koridor Karlovy Vary – Ostrov. 

Důvody vymezení: 
Vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti železniční trati zařazené do evropské železniční sítě TEN-T s nároky 
na případné změny vedení koridoru v území. Celková modernizace železničního koridoru v trase Karlovy 
Vary–Ostrov. Posílení obsluhy území, alternativa k silniční dopravě. Podpora rozvoje cestovního ruchu 
prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí v území se značnou koncentrací obyvatel,  tudíž vyššími 
přepravními nároky a zvýšenou potřebou kvalitního životního prostředí. 

VYHODNOCENÍ: 
Změnou územního vymezení záměru ŽD3 pozbývá tento záměr ve vztahu k ÚP Bílina platnosti. Požadavek 
na zpřesnění a vymezení koridoru pro optimalizaci železniční traťi č. 140 a 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad 
Labem (koridor i). Pro zajištění souladu Ú Bílina s platnými ZÚR Ústeckého kraje je tak nezbytné zachovat 
v ÚP Bílina vymezení plochy VPS VD36. 

Koridory a plochy technické infrastruktury 

Na území města Bílina  nejsou v aPÚR ČR vymezeny žádné plochy ani koridory republikového nebo 
mezinárodního významu. 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP BÍLINA S  PÚR ČR: 

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo Politiku územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 
která např. zpřesňuje a doplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, zpřesňuje a doplňuje kritéria pro rozhodování o změnách v území a stanovuje příslušné úkoly pro 
jednotlivé kraje a ministerstva. Z provedeného vyhodnocení vyplývají následující závěry: 

 Změnou územního vymezení záměru ŽD3 pozbývá tento záměr ve vztahu k ÚP Bílina platnosti. Požadavek 
na zpřesnění a vymezení koridoru pro optimalizaci železniční traťi č. 140 a 130 Klášterec nad Ohří – Ústí 
nad Labem (koridor i). Pro zajištění souladu ÚP Bílina s platnými ZÚR Ústeckého kraje je tak nezbytné 
zachovat v ÚP Bílina vymezení plochy VPS VD36. 

 Změnou územního vymezení pro řešení přestavby vybraných úseků silnice I/13 pozbývá úkol pro územní 
plánování pro rozvojovou osu OS7 ve vztahu k ÚP Bílina platnosti. Požadavek na vymezení koridoru 
veřejně prospěšné stavby pro přestavbu silnice I/13 v ÚP Bílina vyplývá z platných ZÚR Ústeckého kraje 
(záměr ÚP6) a plochu Z 43 pro obchvat města je tak v ÚP Bílina z důvodu zajištění souladu ÚP Bílina 
s platnými ZÚR Ústeckého kraje nezbytné ponechat. 

 

2. Soulad se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje 

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území města Bílina jsou Zásady územního 
rozvoje Ústeckého kraje , ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen aZÚR) s tím, že Aktualizace č. 1 ZÚR ÚK nabyla 
účinnosti 20.5.2017. ÚP Bílina byl zpracován v době platnosti Zásad územního rozvoje vydaných usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7. září 2011.  

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. 
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A. Vyhodnocení souladu ÚP Bílina ve vztahu k prioritám územního plánování Ústeckého 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

Priorita Text priority 

Základní priority 

(01)  
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 standarty EU a zlepšení parametrů sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. 

(02)  
Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze únosnosti území (tj. podmínky udrž itelného 
rozvoje), způsobovat jeho poškození anebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území.  

VYHODNOCENÍ: 
 Koncepce ÚP Bílina je v souladu s prioritou územního plánování kraje. Navržená přeložka silnice I/13 (obchvat města) 

zlepšuje dopravní napojení Bílina na další sídla regionálního významu. 
 ÚP respektuje veškeré zákonem stanovené a vyhlášené limity využití území a stanovuje podmínky pro ochranu 

identifikovaných hodnot území. V rámci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny zásady 
prostorového uspořádání pro ochranu charakteru zástavby a ochranu životního prostředí města (hygienické aspekty). 

Životní prostředí 

(03)  
Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné krajině, tak uvnitř síd el; jako 
nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění udržitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, 
stabilita osídlení, rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).  

(04)  
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 hnědouhelné 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. 

(05)  
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). 

(06)  
Revitalizovat úseky vodních toků, 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. 

(07)  
Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů vyhlášených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodů překračování 
limitů některých 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). 

VYHODNOCENÍ: 
 Koncepce ÚP vytváří podmínky pro ochranu stávajících hodnot území (zejména hodnoty kulturní a přírodní)  a obnovu 

lázeňství jako zdroje významného potenciálu pro rekreaci a cestovní ruch. Pro rekreaci jsou vymezeny další rozvojové 
plochy, ve vazbě na významné atraktivity území a na další rekreační plochy. 

 Rozsáhlá území dlouhodobě narušená těžbou jsou v ÚP Bílina navržena k rekultivaci a opětovné integraci do krajinného 
zázemí sídla, s možností rekreačního využití. Ke zlepšení stavu životního prostředí uvnitř zastavěného území přispívá 
stabilizace stávajících ploch zeleně (zejména rozsáhlé plochy lesoparků Chlum, Bezovka a Žižkovo údolí, Kyselka) a 
vymezení nových ploch k dotvoření spojitého systému sídelní zeleně (plochy veřejné zeleně podél toku Bíliny, plochy 
ochranné a izolační zeleně podél komunikací, žel. trati a areálů výroby). 

 Přírodní hodnoty území jsou respektovány. ÚP upřesňuje ÚSES regionální a lokální úrovně a vymezuje prvky pro jeho 
doplnění. Nejvýznamnější lokalitou, která je předmětem zájmu ochrany přírody a krajiny, je lokalita EVL a národní přírodní 
rezervace vrch Bořeň, která koncepcí ÚP není dotčena a je chráněna jako zásadní přírodní a urbanistická hodnota širšího 
území. 

 Jedním z principů koncepce ÚP je vytvoření podmínek pro realizaci rekultivace území těžby směřující k  posílení 
přírodních hodnot území a k celkovému zlepšení kvality životního prostředí města. Město Bílina disponuje ČOV 
s dostatečnou kapacitou i pro návrhové období, ÚP vytváří předpoklady pro zvýšení kvality vody stanovením zásady 
oddílné kanalizace. Zlepšení kvality vody vlivem změny technologie výroby významných producentů odpadních vod je 
mimo možnosti řešení ÚP. 

Hospodářský rozvoj 

(08)  
Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a 
zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb odpovídající současným ekonomickým a technologickým trendům.  

(09)  
Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu, respektovat územně  
ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením vlády ČR č.331/1991 a č.444/1991 – převzaté z 2. změn a doplňků 
Územního plánu velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve, včetně usnesení vlády ČR č.1176/2008.  

(010)  
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 pokynů příslušného orgánu ochrany přírody. 
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(011)  
Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů 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. 

(012)  
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 zastavěná území. 

(013)  
V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního rozvoje kraje vyplývající z  vyhlášených 
dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území (CHLÚ). 

(014)  
Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd, 
podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci 
zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle 
rostoucích dřevin pro energetické účely aj. 

VYHODNOCENÍ: 
 ÚP vymezuje nové plochy pro výrobu a pro občanské vybavení, pro doplnění nabídky pracovních příležitostí a zlepšení 

dostupnosti služeb pro obyvatele města. 
 Stanovené územně ekologické limity jsou územním plánem respektovány, s  výjimkou jižní části území, kde byla těžba 

ukončena a byla realizována rekultivace.  
 Koncepce ÚP vytváří podmínky pro postupnou rekultivaci území s bývalou či probíhající těžbou. Součástí rekultivačních 

opatření je mimo jiné vymezení skladebných částí lokálního ÚSES, navazujícího na funkční biocentra a biokoridory 
v přilehlém území. 

 S ohledem na účelné využívání území a ochrany stávajících hodnot jsou rozvojové plochy územním plánem přednostně 
vymezeny uvnitř zastavěného území na plochách bez využití či s nevhodným využitím (brownfields), jako plochy 
přestavby. Jedná se zejména o bývalý pivovar (P09), bývalý areál armády ČR (plocha P02) či menší plochy výrobních 
areálů. 

 Vyhlášené dobývací prostory a chráněná ložisková území zasahují západní část řešeného území (lom Bílina), kde 
v současné době probíhá těžba. ÚP vymezuje celé území jako plochu rekultivace, která bude realizována po ukončení 
těžebních aktivit. 

 Při vymezování rozvojových ploch byl sledován zájem o minimalizaci záboru ZPF a fragmentace volné krajiny. S  ohledem 
na charakter a podmínky území nebyla vymezena specifická plocha pro pěstování biomasy či rychle rostoucích dřevin 
pro energetické účely. 

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti 

(015)  
Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat územně plánovací přípravu pr o 
odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na rozšiřování sítě hromadné 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.  

(016)  
Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladů pro územní rozvoj těchto koridorů, založených zejména na jejich 
výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností těchto území využít pro šíření progresivního vývoje na území celého kraj e. 
Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině. 

(017)  
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. 

(018)  
Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v  dílčích územích kraje, předcházet prohlubování 
nežádoucích regionálních rozdílů a eventuelnímu vzniku dalších problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat územně plánovací 
nástroje na podporu rozvoje těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s  negativními vlivy na sociální soudržnost. 

VYHODNOCENÍ: 
 Území řešené ÚP není součástí žádné rozvojové oblasti vymezené ZÚR ÚK. 
 Navrhovaná koncepce ÚP je v souladu s prioritou ZÚR. ÚP stabilizuje město Bílina jako významné centrum osídlení a 

vymezuje plochy změn pro jeho další rozvoj. Rozvojové plochy jsou umisťovány přednostně do zastavěného území, 
případně ve vazbě na jeho hranici.Území řešené ÚP není součástí žádné rozvojové oblasti vymezené ZÚR ÚK. 

 Nejvýznamnějším problémem řešeného území je dlouholetá těžba, která vedla ke znehodnocení životního prostředí a 
ztrátě historických dopravních (a sociálních) vazeb na okolní obce. V rozsahu ploch, postižených těžebními aktivitami, 
ÚP vymezuje plochy rekultivace a navrhuje nová dopravní propojení na okolní obce, přes Radovesickou výsypku, kde 
jsou rekultivace již vpodstatě realizovány. 

 Koncepce ÚP sleduje vyvážený rozvoj území, zohledňuje demografické trendy vývoje a identifikované potřeby území.  

Dopravní a technická infrastruktura 

(019)  
Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje 
(zejména dostavbou dálnice D8, úseků silnice I/13, zkapacitněním silnice I/7, přestavbou silnice I/27, modernizací a optimali zací 
hlavních železničních tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.). 

(020)  
Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při zdůraznění významu veřejné dopravy.  

(021)  
Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí kraje (zejména oblasti Krušn ých hor, 
Šluknovska a podhůří Doupovských hor). 

(022)  
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). 
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(023)  
Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v příhraničních oblastech Krušn ých 
hor, Labských pískovců, Šluknovského výběžku a v aglomeračních vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a Chomutov, Most - 
Chemnitz, Zwickau). 

(024)  
Podporovat záměr na vybudování zařízení typu - Veřejné logistické centrum (VLC) sledovaný nebo připravovaný v rámci ÚP Lovosic a 
přilehlých obcí, který zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a veřejného přístavu s  propojením dálniční, silniční, železniční a  vodní 
dopravy. 

(025)  
Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na území kraje, bez překročení jejich souhrnné stávající 
výkonové kapacity. 

(026)  
Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích, stabilizovat provozované systémy centrálního 
zásobování teplem a podpořit jejich účelné rozšiřování. 

(027)  
Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové energetické soustavy a produktovodů spolehlivost a 
dostatečnou kapacitnost energetických dodávek v rámci kraje, zprostředkovaně i v rámci ČR. 

(028)  
Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné dodávky elektrického výkonu do prostoru Šluknovskéh o 
výběžku. 

(029)  
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 
oblast Krušných hor). 

(030)  
V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných místních zdrojů vody (Lounsko, Šluknovsko, horské část i 
kraje), řešit problémy zásobování vodou napojením na vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.  

(031)  
Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících systémů odvádění a čištění odpadních vod a pro 
dořešení této problematiky v menších sídlech (do 2000 EO) ve venkovském prostoru. 

(032)  
Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí kraje. 

(033)  
Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhů na rozvoj dopravní a technické infrastruktu ry 
provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou zachovávat přírodní biodiversitu a s ochranou hodnotné zemědělské půdy. 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 záměrů, míru citlivosti řešení vůči 
ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních územních hodnot a respektování cílových charakteristik vymezených 
krajinných celků. 

VYHODNOCENÍ: 
 ÚP respektuje. Přeložková obchvatová trasa silnice I/13 a záměr na optimalizaci železniční trati č. 130 Ústí nad Labem – 

Chomutov s cílem zvýšení traťových rychlostí zajistí novou kvalitu a zlepšení provázanosti území. 
 Priorit (23), (24), (28) a (30) se nevztahují k řešenému území ÚP Bílina. 
 Ve správním území města Bílina se nenachází žádná tepelná elektrárna. Systém zásobování teplem je napojen na 

tepelnou elektrárnu Ledvice.  
 ÚP stanovuje podmínku dvoucestného energetického zásobování – el. energie a plyn, případně el. energie a centrální 

zdroj tepla. 
 ÚP respektuje realizovanou modernizaci a rozšíření elektrárny Ledvice, která bude využívána pro zásobování města 

teplem. 
 V průběhu zpracování ÚP byl realizován záměr na výstavbu fotovoltaické elektrány západně od města Bílina. Další plochy 

pro umístění obnovitelných energetických zdrojů nejsou s ohledem na potřeby a charakter území v ÚP vymezeny. 
 Pro nové rozvojové plochy je stanovena zásada oddílné kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny na centrální ČOV, 

která má dostatečnou kapacitu pro současné i budoucí potřeby sídla. 
 Koncepce dopravní a technické infrastruktury v ÚP je navržena s ohledem na ochranu přírodních a krajinných hodnot 

území a na účelné využívání území (fragmentace krajiny). 

Sídelní soustava a rekreace 

(034)  
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi jednotlivými sídly a racionální s třediskové 
uspořádání sídelní soustavy, současně respektovat a kultivovat specifickou tvářnost každého sídla včetně zřetele k zacho vání 
prostorové oddělenosti sídel. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi.  

(035)  
V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost sídelních soustav a rekreačních areálů. 

(036)  
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 předpoklad ům 
konkrétních území. 

(037)  
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. 

(038)  
Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest na území kraje s návazností na vznikající 
republikovou a evropskou síť těchto zařízení. 

VYHODNOCENÍ: 
 Koncepce ÚP sleduje posílení vazeb na okolní obce, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, kde jsou navržena nová 

dopravní napojení přes území Radovesické výsypky a nové cyklotrasy a cyklostezky, s napojením do nadřazené sítě. 
 Priorita (35) se nevztahuje k území řešenému ÚP Bílina.  
 Na území Radovesické výsypky východně od města již byla těžba ukončena a byla realizována rekultivace. Charakter 

rekultivace   vytváří předpoklady pro obnovu původního krajinného prostředí s možností rekreačního využívání.   ÚP toto 
území vymezuje jako plochy rekultivace, s vymezením tras navrhovaných cyklostezek a cyklistických tras k propojení 
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sousedních obcí, v severní části původní Radovesické výsypky vymezuje plochu územní rezervy pro rekreaci na plochách 
přírodního charakteru. 

 Jedním z významných nástrojů podpory cestovního ruchu je v souladu s ÚP obnova lázeňského provozu. V souvislosti 
s využitím lázní ÚP dále navrhuje rozšíření lázeňského lesoparku Kyselka. 

 Ochrana přírodních hodnot je zajištěna vlastním respektováním těchto území, jejich stabilizací v rámci ÚP a vytvořením 
podmínek pro jejich rozšíření (plochy zeleně, ÚSES). Zásadní přírodní a krajinnou hodnotou je vrch Bořeň. 

 Územní plán vytváří podmínky pro vybudování regionální sítě pěších a cyklo turistických cest s vazbami na republikovou 
a evropskou síť těchto zařízení. 

Sociální soudržnost obyvatel 

(039)  
Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti obyvatel kraje, posilovat předpok lady 
k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s orientací na perspektivní obory ekonomiky. 

(040)  
Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky zhoršených sociálních podmínek kraje, zhoršených 
parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně slabých, ohrožených 
společenským vyloučením. 

(041)  
Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí charakteristi cké znaky 
území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.  

(042)  
Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do měnících se nároků na technickou a 
dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost nadmístního významu. 

(043)  
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. 

VYHODNOCENÍ: 
 Přínosem pro celkové zlepšení podmínek pro život obyvatel je vlastní vymezení nových rozvojových ploch, zejména ploch 

občanského vybavení (obchod, služby) a ploch výroby, a jejich lokalizace. Ke zvýšení kvality prostředí přispěje vymezení 
ploch sídelní zeleně, které poskytne obyvatelům města další možnosti krátkodobé rekreace. 

 Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty jsou územním plánem respektovány, jako prostředek pro stabilizaci sídla a pro 
podporu jeho atraktivity a rozvojového potenciálu. 

Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 

(044)  
Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a  majetku. 

(045)  
Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení 
přírodních sil v území a havarijních situací vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby. 

(046)  
Zajistit územní ochranu ploch a koridorů 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. 

VYHODNOCENÍ: 
 Zájmy obrany státu a civilní ochrany jsou sledovány a vymezeny jako limity využití území (objekty civilní ochrany, objekty 

požární ochrany, objekty Policie ČR, zóna havarijního plánování). Záměry stanovené ÚP nezasahují do území, které jsou 
předmětem těchto zájmů. 

 ÚP vymezuje plochy pro realizaci protipovodňových opatření (suchý polder v Žižkově údolí, odvodňovací kanály a nádrž 
pod Radovesickou výsypkou). V rámci rekultivačních opatření je navržena obnova původního vodního režimu, zahrnující 
výstavbu retenčních nádrží, vodních ploch a vodních toků. 

Pokrytí území kraje územními plány 

(047)  
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. 

VYHODNOCENÍ: 
 Vlastní pořízení a zpracování ÚP Bílina dokládá splnění této priority. 

 

B. Vyhodnocení souladu ÚP Bílina  ve vztahu k úkolům územního plánování, které 
vyplývají ze zařazení do rozvojové osy OS7: 

 Úkoly územního plánování pro rozvojovou osu OS7 

(1)  
Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů a využití rozvojových 
příležitostí územními studiemi a regulačními plány. 

(2)  
Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů (zejména přestavba a 
dostavba silnice I/13 v úsecích – obchvat Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří – Chomutov, Třebušice – Most, Bílina, 
Kladrubská spojka, modernizace a optimalizace železničních tratí č. 130 a č. 131). 

(3)  
Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu brownfield, využít územní rezervy 
ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu. 

(4)  
Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 
444/1991 – převzatých bez věcné změny z 2. ZaD ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008 tj. asanace, 
rekultivace, revitalizace území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i osídlení apod.). 
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(5)  
Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní prostředí zejména v úsecích v kontaktu s provozy těžby uhlí, energetiky a 
těžkého průmyslu, dosáhnout zřetelného zlepšení životního prostředí a krajiny (rekultivace krajiny postižené těžbou lomů 
Libouš, ČSA, Vršany, Bílina, revitalizace toku Bíliny, revitalizace opuštěných areálů typu brownfield). 

(6)  
Chránit a kultivovat přírodní a kulturní hodnoty na území rozvojové osy, které vytvářejí charakteristické znaky území.  

(7)  
Vytvořit územní předpoklady pro obnovu lázeňských funkcí v Bílině. 

VYHODNOCENÍ: 
 Úkol pokrytí území územními plány a územními studiemi je splněn vlastním zpracováním ÚP Bílina. 
 Přeložková obchvatová trasa silnice I/13 a záměr na optimalizaci železniční trati č. 130 Ústí nad Labem – Chomutov 

zajistí novou kvalitu ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů. 
 Plochy nedostatečně využití nebo zanedbané jsou v ÚP vymezeny jako plochy přestavby. 
 V rozsahu území dřívější či současné těžby jsou vymezeny plochy rekultivace. V prostoru lomu Bílina je vymezena 

hranice těžby, v souladu s ÚEL6, včetně vymezení plochy pro asanaci (dle ZÚR – ASA6), ve východní části území 
v prostoru Radovesické výsypky hranice těžby (ÚEL7) ani plocha asanace (ASA8) nebyly s ohledem na již ukončenou 
těžbu a realizovanou rekultivaci vymezena. 

 Přírodní a kulturní hodnoty jsou územním plánem respektovány jako charakteristické znaky území. Jedná se zejména o 
území MPZ, nemovité kulturní památky, urbanisticky hodnotné celky, NPR Bořeň (lokalita EVL), významné krajinné prvky, 
pohledové osy a dominanty, souvislé plochy zeleně, plochy lesa a ZPF nejvyšší třídy ochrany. 

 ÚP předpokládá obnovu lázeňského provozu v lázních Kyselka. Tato plocha je v rámci ÚP vymezena jako plocha 
občanského vybavení se specifickým využitím, pro kterou jsou stanoveny zvláštní podmínky využití zajišťující ochranu 
kulturních hodnot lázeňského areálu a stávající prostorové kompozice. 

 Rozvoj lázeňské funkce je podpořen vymezením plochy pro rozšíření lázeňského lesoparku Kyselka. 

 

C. Vyhodnocení souladu ÚP Bílina  ve vztahu k úkolům územního plánování, které 
vyplývají ze zařazení do specifické oblasti SOB5: 

 Úkol územního plánování pro specifickou oblast SOB5 

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

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

(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.  

(4)  
Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 444/1991 – 
převzatých bez věcné změny z 2. ZaD ÚP VUC SHP, včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace 
území, obnova historické dopravní sítě, lokálně i osídlení apod.) 

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

(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. 

(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. 

(8)  
Vymezit a chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně přístupných zelených pásů, vhodných pro nenáročn é 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

(9)  
Obnovit přirozený tok řeky Bíliny v zatravněném úseku při Ervěnickém koridoru a další úseky vodních toků, které byly v  minulosti 
v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo urbanizačním procesem necitlivě upraven. 

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

(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), Brňany, Mariánské Radčice, Lom  Litvínova, Duchcov, Ledvice, Bílina (lom Bílina), Malé Břez no – 
Vysoké Březno (lom Vršany). 

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

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

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

(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). 

(16)  
Zajistit zlepšení vnitřních a vnějších silničních i železničních dopravních vztahů oblasti zejména s  důrazem na dosažitelnost Teplic, Ústí 
nad Labem, Chomutova pokračování na území Saska. 
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(17)  
Prověřit aktuálně sledované varianty vedení koridoru silnice I/13 na území města Bíliny, posoudit, vybrat a územně chránit vy branou 
variantu řešení. 

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

VYHODNOCENÍ: 
 Koncepce ÚP vytváří podmínky pro zajištění vyváženého rozvoje všech tří pilířů udržitelného rozvoje, zejména 

vymezením nových rozvojových ploch, optimalizací sítí dopravní a technické infrastruktury a stanovením podmínek pro 
ochranu a rozvoj identifikovaných hodnot území. 

 Úkol pokrytí území územními plány a územními studiemi je splněn vlastním zpracováním ÚP Bílina. 
 ÚP respektuje veškeré zákonem stanovené a vyhlášené limity využití území a stanovuje podmínky pro ochranu 

identifikovaných hodnot území. 
 Plochy zasažené bývalou či probíhající těžbou jsou v rámci ÚP  města Bílina vymezeny jako plochy rekultivace  a 

předpokladem obnovy původního krajinného prostředí a vytvoření zázemí města pro příměstskou rekreaci. Na plochách 
rekultivovaného území jsou vymezeny funkční a návrhové skladebné části ÚSES. Tato opatření přispějí ke zvýšení 
ekologické stability území a posílení jeho biodiverzity. 

 Součástí rekultivačních opatření na lomu Bílina a navazující výsypce Pokrok je také realizace jezera Bílina, v  souladu 
s aktualizovaným Plánem sanace a rekultivace. Jezero bude mít plochu 930,32 ha, bude plnit  vodohospodářskou, 
ekostabilizační a zároveň rekreační funkci. Rozsah plochy nezbytné pro realizaci jezera a úpravu přilehlého území pro 
rekreační využití bude upřesněn v souladu s postupem těžebních aktivit. 

 ÚP respektuje stávající plochy sídelní zeleně jako  plochy stabilizované a vymezuje návrhové plochy zeleně k  jejich 
doplnění, dotvoření souvislého systému a zajištění prostupnosti území. 

 ÚP navrhuje obnovu původního vodního režimu a doporučuje úpravu vymezených úseků vodních toků, resp. revitalizaci 
Lukovského potoka a revitalizaci koryta Radčického potoka. 

 Krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty jsou územním plánem respektovány.  
 Další plochy výroby, vymezené územním plánem, jsou navrženy zejména pro účely drobné a řemeslné výroby, bez 

negativních dopadů na životní prostředí. 
 Plochy bez využití či s nevhodným využitím (brownfields) jsou územním plánem navrženy k přestavbě. 
 Posouzení jednotlivých variant vedení trasy přeložky silnice I/13 bylo předmětem samostatné studie (VPÚ DECO Praha 

a.s. a Pragoprojekt a.s., Atelier Praha, 06/2008), na jejímž podkladě bylo rozhodnuto o východní trase jako nejoptimálnější 
variantě. Trasa byla v ÚP zpřesněna a vymezena. 

 Na celém území města jsou navrženy nové plochy změn, které přispějí k posílení ekonomické struktury, zlepšení 
dopravních a sociálních vazeb a zkvalitnění podmínek životního prostředí, čímž jsou vytvořeny podmínky pro prevenci 
vzniku a prohlubování problémů ve specifických oblastech. 

 

D. Zpřesnění vymezených ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a 
koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů 
veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv 

Plochy a koridory dopravní infrastruktury  

Silniční doprava: 

Obnovit historická dopravní spojení přerušená těžbou uhlí mezi OB6 a Specifickou oblastí SOB5 (např. 
Duchcov - Bílina – Most). V řešené trase je vymezena cyklostezka Bílina – Kostomlaty VD34. 

Součástí dopravní koncepce ÚP Bílina je obnova původních dopravních spojení přerušená těžbou. Součástí 
ÚP je obnova dopravního spojení Bílina – Kostomlaty, která zajišťuje dopravní spojení i s obcemi Světec a 
Hrobčice. 

Prověřit a v součinnosti s dotčenými orgány územně vymezit koridor přestavby silnice I/13 jako veřejně 
prospěšné stavby v rámci ÚPD Bílina. V ÚP vymezena jako VPS VD20. 

Přeložka silnice I/13 (východní obchvat města) je v ÚP vymezena jako veřejně prospěšná stavba VD20. 
Tato VPS zahrnuje i nezbytné mimoúrovňové křižovatky. Trasa přeložky byla koordinována a projednána 
s dotčenými orgány. 

Železniční doprava: 

V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD dotčených obcí 
koridor „i“ – železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, optimalizace. Vymezen jako 
VPS VD36. 

Změnou územního vymezení záměru ŽD3 pozbývá tento záměr ve vztahu k ÚP Bílina platnosti. Požadavek 
na zpřesnění a vymezení koridoru pro optimalizaci železniční trati č. 140 a 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad 
Labem (koridor i). Pro zajištění souladu ÚP Bílina s platnými ZÚR Ústeckého kraje je tak nezbytné zachovat 

v ÚP Bílina vymezení plochy VPS VD36. 
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Cyklistická doprava: 

Územně zpřesnit a vymezit koridor cyklostezky Chemnitz-Most-Doksy v ÚPD dotčených obcí se zajištěním 
územní koordinace a s uplatňováním zásady společného využívání pouze vybraných komunikací s nízkým 
provozem motorové dopravy a upřednostňování samostatných cyklostezek. Při zpřesnění vymezení koridoru 
v ÚPD obcí respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny. Koridor cyklostezky Chemnitz–Most–Doksy v lesích 
bude veden s využitím stávající lesní dopravní sítě a nikoliv po pozemcích s lesními porosty. 

Stanovené úkoly se nevztahuje ke správnímu území obce Bílina. 

Koridory technické infrastruktury 

Pro ÚP Bílina nevyplývají z aPÚR  ČR žádné úkoly pro zpřesnění koridorů technické infrastruktury. 

Plochy pro výrobu nadmístního významu: 

Pro ÚP Bílina nevyplývají ze aPÚR ČR  žádné úkoly pro vymezení ploch výroby nadmístního významu.  

Plochy pro těžbu nerostných surovin nadmístního významu 

Na území města Bílina zasahují územně ekologické limity  (ÚEL6 a ÚEL7) stanovené usnesením vlády ČR č. 
331/1991 a č. 444/1991 jako nepřekročitelná hranice za níž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani 
výsypkovým hospodářstvím – převzaté z 2. Změn a doplňků ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády ČR č. 
1176/2008.  

V rozsahu území dřívější či současné těžby jsou vymezeny plochy rekultivace. V prostoru lomu Bílina je 
vymezena hranice těžby, v souladu s ÚEL6, včetně vymezení plochy pro asanaci (dle ZÚR – ASA6), ve 
východní části území v prostoru Radovesické výsypky hranice těžby (ÚEL7) ani plocha asanace (ASA8) 
nebyly s ohledem na již ukončenou těžbu a realizovanou rekultivaci vymezeny. 

Plochy a koridory ÚSES: 

Úkolem ÚP bylo zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES. 

V době zpracování se tato povinnost týkala RBC 1328 Bořeň, který je v souladu se ZÚR ÚK v ÚP Bílina 

vymezen. Dále je ÚP Bílina zpřesněno vymezení RBC 1364 a RBK 584 na hranici k.ú. Jenišův Újezd a k.ú. 
Pařidla. V době po vydání ÚP Bílina byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Bořen. Tato rezervace bude 
vymezena v ÚP Bílina v rámci změny ÚP. 

Vymezené plochy a koridory pro ÚSES zpřesnit a chránit před změnou ve využití území, která by znamenala 
snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému stavu. Zejména je 
nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití území, které by v budoucnosti 
znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES, ačkoliv v současnosti územní 
předpoklady pro  souvislé propojení existují. 

Plochy biocenter a biokoridorů ÚSES jsou vymezeny na plochách zeleně, plochách přírodních, plochách 
lesa, případně plochách zemědělských a plochách rekultivací. Na plochách funkčních i navrhovaných prvků 
ÚSES nejsou vymezeny záměry, které by vedly ke snížení ekologické stability území. Plochy koridorů ÚSES 

jsou územním plánem chráněny, v jejich rozsahu nejsou vymezeny žádné záměry, které by vedly k redukci či 
přerušení systému. ÚP navrhuje nové biokoridory na lokální úrovni k doplnění stávajícího ÚSES. 

 

E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 

Podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

 Úkoly pro územní plánování 

(1)  
Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. 
Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot (zejména se týká těžby 
hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové výroby, technické 
a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu). 

(2)  
Zohlednit značný vzrůst potenciálu přírodních hodnot Krušných hor, které se po přestálé ekologické krizi zotavují. Koordinovat opatření 
na ochranu Krušných hor s postupem orgánů územního plánování Saska. Zvažovat perspektivní možnost sjednocující velkoplošné formy 
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ochrany Krušných hor. Ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných elektráren, které mohou znehodnotit krajinný 
ráz rozsáhlých částí hor.(TENTO BOD SE ÚP BÍLINA NEDOTÝKÁ) 

(3)  
Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti  zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit 
zahájení otvírky více ložisek současně v území s koncentrovaným výskytem. Uvolnění nového ložiska pro těžbu nerostných surovin 
(výhradních a významných nevýhradních nerostů) je vždy podmíněno komplexním posouzením místní situace, vyřešením střetů zájmů, 
včetně stanovení takových podmínek rehabilitace a využití území po těžbě, které vyloučí devastační důsledky pro území. V  prostorech 
s koncentrovanou těžební aktivitou je významným podmiňujícím hlediskem ukončení a zahlazení důsledků těžby v jiné těžební lokalitě. 

(4)  
Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska považovat za územně stabilizovaná. V  souladu s platnými právními předpisy dodržovat 
zásady hospodárného využití zásob ve využívaných výhradních a nevýhradních ložiscích a vytvářet předpoklady pro ponechání 
dostatečné rezervní surovinové základny pro potřeby budoucího využití.  

(5)  
Hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní zásoby, kvalitativní charakteristiky, ž ivotnosti zásob stávajících 
ložisek pro nezbytnou potřebu, v souladu s principy udržitelného rozvoje území kraje. 

(6)  
Zásoby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi považovat za jeden z významných surovinových zdrojů pro výrobu elektrické 
energie a pro další výrobní odvětví v ČR. 

(7)  
Vytvářet podmínky pro vznik nových přírodních hodnot formou rekultivace rozsáhlých prostor zasažených těžbou hnědého uhlí (a dalších 
surovin). Dokončovat rekultivace v bývalých lomech Most a Chabařovice a na vnějších výsypkách Radovesice a  Pokrok. Pokračovat a 
dále připravovat rekultivace provozovaných lomů ČSA, Bílina, Libouš a Vršany - zohledňovat specifické podmínky a předpoklady 
v jednotlivých lokalitách (urbanistická poloha, hodnoty území, na které lze navázat, územně technické možnosti).  

(8)  
Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby, nebo urbanizačním procesem 
necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné (řeka Bílina v Ervěnickém koridoru). Dosáhnout zlepšení kvality vody v tocích dosud 
ovlivněných těžebními činnostmi a průmyslovou výrobou. 

(9)  
Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou krajiny a přírody, v  územích 
charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toků a v oblastech 
při významných vodních plochách. 

(10)  
Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, 
upřesňovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektů ÚSES a k jejich realizaci, 
zejména v místech, kde je provázanost systému narušena. 

(11)  
Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území - zachování jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména 
nejkvalitnějších zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody, větru a příprava na realizaci 
ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území; 
vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro technické a  energetické účely - nevymezovat však tento 
způsob využití území ve zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO). 

VYHODNOCENÍ: 
 Ochrana přírodního a krajinného prostředí je územním plánem sledována jako jeden z cílů koncepce, zejména z důvodu 

dlouhodobé těžby v řešeném a navazujícím území, které způsobilo jeho rozsáhlé poškození (životní prostředí, vodní 
režim, dopravní a technická infrastruktura, sociální struktura, kompozice krajiny). Území, kde je ukončena těžba a 
realizována rekultivační opatření, je územním plánem integrováno do krajinného prostředí a jsou vytvořeny podmínky pro 
jeho rekreační využívání. V rozsahu rekultivovaných území jsou navržena nová dopravní  propojení se sousedními 
obcemi a nové prvky ÚSES. Území s probíhající těžbou jsou navržena k rekultivaci po ukončení těžebních aktivit. 
Podrobné řešení a konkrétní opatření uvnitř těchto území budou upřesněna podrobnější dokumentací. 

 V rámci dopravní koncepce je záměrem s nejvýznamnějším dopadem na životní prostředí a krajinný ráz návrh přeložky 
silnice I/13 (obchvat města). Tyto dopady jsou však kompenzovány výraznou redukcí dopravní a emisní zátěže na 
stávajícím průtahu silnice centrem města, která je dlouhodobě neudržitelná. 

 Územní plán vymezuje nové plochy výroby (výroba lehká, drobná, zemědělská a specifická), s vyloučením výroby těžké. 
Pro všechny tyto plochy je stanovena podmínka vyloučení negativních dopadů na životní prostředí nad přípustnou míru. 

 Územní plán respektuje závaznou hranici územně ekologických limitů těžby, dle ZÚR ÚK a v souladu s usnesením vlády 
ČR č. 1176/2008  pro lom Bílina s navazující výsypkou Pokrok (ÚEL6). Na území Radovesické výsypky již byla těžba 
ukončena a byla realizována rekultivace území, územně ekologické limity zde tedy nebyly vymezeny (ÚEL7). 

 Území s probíhající těžbou jsou navržena k rekultivaci po ukončení těžebních aktivit. Na území lomu Bílina se výhledově 
předpokládá realizace rozsáhlého jezera Bílina, pro rekreační účely. Podrobné řešení a konkrétní opatření uvnitř těchto 
území budou upřesněna podrobnější dokumentací. 

 Území s probíhající těžbou jsou navržena k rekultivaci po ukončení těžebních aktivit. Na území lomu Bílina se výhledově 
předpokládá realizace rozsáhlého jezera Bílina, pro rekreační účely. Podrobné řešení a konkrétní opatření uvnitř těchto 
území budou upřesněna podrobnější dokumentací. 

 ÚP navrhuje obnovu původního vodního režimu a doporučuje úpravu vymezených úseků vodních  toků, resp. revitalizaci 
Lukovského potoka nebo revitalizaci koryta Radčického potoka. 

 Ochrana volné krajiny, ochrana ZPF I. a II. třídy a vytváření podmínek pro ozdravění životního prostředí patří mezi hlavní 
cíle koncepce ÚP. 

 Pro zajištění prostupnosti krajiny jsou vymezeny nové plochy krajinné zeleně, plochy lesa a dále nové skladebné prvky 
ÚSES k doplnění stávajícího systému. Zvláště chráněná velkoplošná území ve správním území města nejsou vymezena.  
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Podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot kraje 

 Úkoly pro územní plánování 

(12)  
Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v  ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat za 
stabilizované s přirozenou mírou rozvoje. 

(13)  
V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potřeby sladění administrativně správní role center a jejich 
skutečného významu jako pracovních a obslužných center. 

(14)  
Posilovat význam nadregionálního centra Ústí nad Labem v kooperaci s rozvojem regionálního centra Teplice. (TENTO BOD SE ÚP 
BÍLINA NEDOTÝKÁ) 

(15)  
Stabilizovat (přiměřeným způsobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v  pánevní oblasti, zamezit dalšímu zániku sídel nebo jejich 
částí v předpolí činných dolů. 

(16)  
Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci sídel v příhraničním prostoru ČR a SRN. (TENTO BOD SE ÚP BÍLINA 
NEDOTÝKÁ) 

(17)  
Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového, zemědělského, 
vojenského či jiného původu typu brownfield, před zakládáním nových průmyslových ploch ve volné krajině. 

(18)  
Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území intenzivní příměstské rekreace a rekreace ve volné krajině. 

(19)  
Respektovat program modernizace a dostavby tepelných elektráren, bez překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity. 

(20)  
Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění energetických přenosových vedení pro zajištění vyšší míry spolehlivosti a  
bezpečnosti dodávek na území kraje a zvýšení přenosové kapacity soustavy ve vztahu k ČR i k sousedícím státům (VVN, VVTL). 

(21)  
Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti záplavám a dalším hrozbá m 
katastrofických situací. 

(22)  
Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů (zejména dostavba silnice I/13, dostavba 
Dálnice D8, dostavba R6, zkapacitnění silnice R7, modernizace železniční infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní železniční 
tratě a jiné). 

(23)  
Zohlednit záměry na zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Střekov – hranice okresů Ústí nad Labem / Děčín (odkaz na převzatý 
záměr z platných 2. ZaD ÚP VÚC SHP) a respektovat koridor Labské vodní cesty mezinárodního významu v  úseku hranice okresů Ústí 
nad Labem / Děčín - státní hranice ČR / SRN – při respektování podmínek ochrany přírody a krajiny. (TENTO BOD SE ÚP BÍLINA 
NEDOTÝKÁ) 

(24)  
Sledovat a respektovat dlouhodobý záměr na průtah vysokorychlostní trati VRT územím kraje. (TENTO BOD SE ÚP BÍLINA NEDOTÝKÁ) 

VYHODNOCENÍ: 
 Řešené území je součástí rozvojové osy OS7 a specifické oblasti SOB5. Koncepce ÚP je v souladu s úkoly stanovenými 

ZÚR ÚK pro tuto rozvojovou osu a specifickou oblast. 
 Ke stabilizaci sídla v systému osídlení přispívá ochrana stávajících hodnot, posílení centra města a vymezení nových 

rozvojových ploch. 
 Plochy bez využití či s nevhodným využitím (brownfields) jsou územním plánem navrženy k přestavbě. Jedná se zejména 

o plochy výrobních areálů, bývalý areál armády ČR či areál pivovaru. 
 Územní plán vytváří podmínky pro rekreační využívání rekultivovaného území (formy příměstské / krátkodobé rekreace) 

v prostoru Radovesické výsypky, výhledově také lomu Bílina. Realizovaná rekultivace má charakter zemědělský či lesní, 
v menší míře hydrický či dopravní. Na území Radovesické výsypky je vymezena plocha územní rezervy – rekreace na 
plochách přírodního charakteru, v prostoru lomu Bílina je v dlouhodobém horizontu uvažováno s realizací rozsáhlého 
jezera Bílina, s rekreačním využitím. 

 Ve správním území města Bílina se nenachází žádná tepelná elektrárna. Systém zásobování teplem je napojen na 
tepelnou elektrárnu Ledvice, která byla v minulých letech modernizována a rozšířena na kapacitu 660MW. Navýšení 
výkonu je zohledněno při návrhu napojení rozvojových ploch, vymezených v ÚP. 

 Vymezené záměry v oblasti TI mají lokální charakter a jsou určeny primárně k  doplnění stávajícího systému a napojení 
navržených ploch změn. Realizace záměrů nebude mít dopad na spolehlivost a bezpečnost energetického zásobování. 

 K ochraně zastavěného území a jeho hodnot ÚP vymezuje plochy pro realizaci protipovodňových opatření (odvodňovací 
kanály a vodní nádrž na Radovesické výsypce, suchý polder v Žižkově údolí). 

 ÚP respektuje. Přeložková obchvatová trasa silnice I/13 a záměr na optimalizaci železniční trati č. 130 Ústí nad Labem – 
Chomutov zajistí dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů. 

Podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

 Úkoly pro územní plánování 

(25)  
Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné památkové zóny, městské památkové zóny, vesnické památkové zóny a 
archeologické památkové rezervace. 

(26)  
Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje, vyhledávat a chránit vhodné objekty a areály toh oto typu 
hodnot, sledovat možnosti jejich využití v nových podmínkách. 
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(27)  
Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat na ochranu obzorových linií horských masivů,  krajinných 
dominant, význačných výhledových bodů a pohledových os, typických a známých vedut sídel apod. V  této souvislosti ochránit Krušné 
hory před necitlivou výstavbou velkých větrných elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor.  

(28)  
Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech významných pro rekreaci a cestovní ruch, v  oblastech 
navázaných na velké koncentrace obyvatel - jádra městských zón a příměstské oblasti, v koridorech při významných dopravních tazích, 
v oblastech které jsou poznamenány vlivy těžby surovin a průmyslové výroby. 

(29)  
Podpořit společenský zájem o průběh rozsáhlých rekultivačních záměrů na území s  probíhající těžbou surovin – zejména hnědého uhlí, 
formou zajištění dopravní dostupnosti a úpravy panoramatických výhledových míst s  informační základnou týkající se postupných kroků 
rekultivace a revitalizace poškozené krajiny. 

(30)  
Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního významu sledovat hledisko respektování krajinného rázu 
a krajinných hodnot, nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně konkurenční záměry. 

(31)  
Sledovat možnost obnovy historických fenoménů – obnovení průhledů, dominant, odstranění negativních civilizačních prvků 
poškozujících krajinný ráz, majících nevhodné vazby vůči krajinným nebo památkovým hodnotám. 

VYHODNOCENÍ: 
 Vymezená chráněná území (městská památková zóna, nemovité kulturní památky s  ochrannými pásmy, archeologická 

památková zóna) jsou územním plánem respektovány a jsou stanoveny podmínky pro jejich ochranu. 
 Většina stávajících ploch výroby v řešeném území nevykazuje hodnoty, které by byly důvodem k jejich ochraně. Výjimkou 

je areál bývalého pivovaru, který je součástí území městské památkové zóny a je předmětem památkové ochrany. Areál 
má v současné době charakter brownfield a územním plánem je navržen k přestavbě, s podmínkou zachování jeho 
architektonických kvalit. Pro vymezenou plochu je stanovena podmínka zpracování architektonické části projektové 
dokumentace výhradně autorizovaným architektem. 

 Přírodní a krajinné hodnoty jsou územním plánem respektovány, včetně výhledových bodů, pohledových os a dominant. 
Mezi nejvýznamnější přírodní a krajinné hodnoty území patří vrch Bořeň (NPR a lokalita EVL), který zároveň  představuje 
klíčovou pohledovou dominantu celého řešeného území, dále lesoparky Chlum, Bezovka a Žižkovo  údolí, Kyselka, 
významné krajinné prvky, plochy lesa a ZPF nejvyšší třídy ochrany. 

 Ochrana kulturních, přírodních a krajinářských hodnot je územním plánem sledována jako jeden z  cílů. K obnově a 
posílení stávajících hodnot přispěje rekultivace území postiženého těžbou, která vytvoří chybějící krajinné zázemí města 
Bílina, ve vazbě na rozsáhlé obytné celky a zastavěné území s vysokou hustotou zastavění. Územní plán vytváří 
podmínky pro rekreační využívání rekultivovaného území. 

 ÚP vytváří podmínky pro rekultivaci území postiženého těžbou a pro jeho následné rekreační využití. V  rámci 
navrhovaných rekultivačních opatření jsou vymezena nová dopravní napojení na sousední obce (místní, resp. účelové 
komunikace, cyklotrasy, cyklostezky). 

 Koncepce ÚP respektuje stávající hodnoty území, včetně průhledů a pohledových dominant. Pro všechny plochy 
s rozdílným způsobem využití ÚP stanovuje podmínky prostorového uspořádání s  cílem ochrany stávajícího charakteru 
sídla, krajiny a krajinného rázu. 

F. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

Převážná část řešeného území je součástí krajinného celku KC Severočeská devastovaná a souvisle 
urbanizovaná území (14), jižní a jihozápadní část  (NPR Bořeň a areál Lázní Kyselka) pak součástí území  KC 
České středohoří – Milešovské středohoří (6a).  

VYHODNOCENÍ DÍLČÍCH KROKŮ NAPLŇOVÁNÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK: 

KC České středohoří – Milešovské středohoří (6a) 

a) ÚP naplňuje podmínku podporovat obnovu lázeňství zařazením areálu lázní do plochy se způsobem 
využití„OX – občanské vybavení se specifickým využitím“, která je vymezena pro naplňování funkce 
lázeňství a dále vymezením lázeňského parku jako plochy „ZX – plochy zeleně se specifickým využitím“. 

b) Ochrana KC 6a je zajištěna nejen formou regulativů, které vyplývají ze způsobu využití dotčených ploch, 
ale také prostřednictví ochranných pásem, která na dotčené území zasahují tj.  lázeňské místo, vnitřní a 
vnější území lázeňského místa a ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální 
vody a v případě vrchu Bořeň ochranným pásmem NPR Bořeň. 

c) ÚP zamezuje vymezení vizuálně výrazně působících vertikálních staveb a to prostřednictvím stanovení 
podmínek prostorové regulace (stanovením kompoziční osy a respektováním průhledů). 

d) Součástí dotčeného území nejsou plochy devastované po bývalých povrchových velkolomech a výsypkách. 
Tento bod se netýká ÚP Bílina 

KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14) 

a) Veškeré identifikované hodnoty území (přírodní, kulturní, civilizační) jsou územním plánem respektovány. 
Vrch Bořeň (národní přírodní rezervace a lokalita EVL) a plochy zeleně, zejména souvislé plochy lesoparků 
Chlum, Kyselka, Bezovka a Žižkovo údolí, patří mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty území. Území 
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s realizovanou rekultivací je respektováno pro plnění ekologických funkcí v  krajině (rekultivace 

zemědělská, lesní, hydrická) a chráněno pro posílení ekologické stability území. V  severní části 
rekultivované Radovesické výsypky je vymezena plocha územní rezervy R11 pro rekreační využití, ÚP 
stanovují podmínku pro zachování přírodního charakteru tohoto území. 

b) Územně ekologické limity a závazné linie těžby stanovené vládou ČR jsou územním plánem respektovány 

jako nepřekročitelný limit využití území. Je vymezena hranice těžby na území lomu Bílina s  výsypkou 
Pokrok (ÚEL6 dle ZÚR). Na Radovesické výsypce hranice nebyla vymezena (ÚEL7 dle ZÚR), s  ohledem 
na již ukončenou těžbu a realizovanou rekultivaci území. 

c) Území lomu Bílina s navazující výsypkou Pokrok s dosud probíhající těžbou je v ÚP vymezeno jako 

samostatná plocha rekultivací, bez specifikace konkrétního využití, s ohledem na průběžnou aktualizaci 
způsobu řešení jejich uspořádání a na možnost požadovaného polyfunkčního využití území.  Aktualizovaný 
dokument řešení rekultivace území lomu Bílina (Plán sanace a rekultivace, R-Princip Most, s.r.o.) 
předpokládá kromě zemědělské a lesnické rekultivace také vytvoření rozsáhlého jezera Bílina (930,32 ha) 
a rekreační využití navazujícího území. 

d) Na území postižených těžbou hnědého uhlí ÚP vymezuje plochy pro rekultivaci s cílem jeho integrace do 

krajinného prostředí. Součástí rekultivačních opatření je i obnova vodního režimu území.  

G. Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

ZÚR ÚK vymezují na území města Bílina jako veřejně prospěšnou stavbu optimalizaci železničních tratí č. 130 

a č. 140 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem. Koridor VPS je vymezen v šířce 250m. 

Na území obce Bílina nejsou na nadreagionální a regionální úrovni žádné skladebné části  ÚSES navrženy, 

nejsou tedy vymezena žádná VPO. 

VYHODNOCENÍ: 
 Tento záměr byl v rámci zpracování UP prověřen. Pro uvedenou trať byla zpracována technicko – 

ekonomická studie se specifikací nezbytných opatření pro modernizaci a zvýšení bezpečnosti dopravy, ze 
které vyplývá, že potřebné územní nároky na jejich realizaci nepřesahují hranice plochy železniční dopravy, 
vymezené v ÚP Bílina. Koridor pro optimalizaci železniční trati byl zpřesněn v měřítku ÚP na hranice 
stabilizované plochy DZ a vymezen jako veřejně prospěšná stavba VD36.  

H. Vymezení asanačních území nadmístního významu 

Část řešeného území ÚP Bílina je zahrnuta do asanačních území ASA6 – lom Bílina a výsypka Pokrok a 
asanačního území ASA8 výsypky Radovesice.  

VYHODNOCENÍ: 

 Plocha pro asanaci ASA6 je v rámci ÚP respektována a vymezena jako plocha rekultivace, s výjimkou jižní 
části území, kde již byl úkol ZÚR realizován, tj. byla dokončena rekultivace území.1 Rekultivace je 
vymezena jako zemědělská, lesnická, hydrická, dopravní a zastavěné plochy, ostatní, případně bez 
specifikace, s cílem posílení ekologické stability území a vytvoření přírodního a rekreačního zázemí města. 
Pro rekreační využití území jsou vymezeny nové cyklotrasy a cyklostezky. 

 Na území bývalé výsypky Radovesice již byla ukončena těžba a byla realizována jeho rekultivace 
(především zemědělská a lesnická), která přispěje ke zvýšení ekologické stability území a posílení jeho 
biodiverzity. Vzhledem k naplnění úkolu stanoveného ZÚR nebyla plocha pro asanaci ASA8 v dotčeném 
území vymezena. 

 

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP BÍLINA SE ZÚR ÚK: 

ÚP Bílina je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje  Ústeckého kraje. Provedené vyhodnocení 

prokázala, že v uplynulém období nedošlo ke změnám, které by vyžadovaly provedení změny ÚP Bílina 
 

                                                            
1Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou lomu Bílina pro postup do územně ekologických limitů podle usnesení  vlády 

č. 1176/2008 (R-Princip Most, s.r.o.) 
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V. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a 
vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 
55 odstavce 4 stavebního zákona  

Základním podkladem pro vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je základní bilance 
kapacit ploch změn, tedy zastavitelných ploch a ploch přestavby, vymezených v platném ÚP Bílina 
k zastavění. 

Smyslem bilance kapacit ploch změn vymezených v platném ÚP Bílina je získat představu o míře 
navrhovaného rozvoje území a předpokládaných nárocích na zátěž území, na veřejnou infrastrukturu, 
v neposlední řadě pak také na veřejné rozpočty.  

Bilance kapacit ploch změn přitom vychází z teoretického předpokladu budoucího postupného naplnění a 
realizace všech vymezených rozvojových ploch. Zásadní je především kapacita návrhových ploch pro bydlení, 
ze které se dá stanovit teoreticky možný očekávaný nárůst počtu obyvatel v případě naplnění těchto 
návrhových ploch pro vymezený účel bydlení. Předpokládanému nárůstu počtu obyvatel ve městě by pak měla 
adekvátně odpovídat nabídka ploch občanského vybavení, rekreace a ploch a zařízení generujících nové 
pracovní příležitosti ve městě.  

Bilance navrhované kapacity ploch změn je stanovena a rámcově zhodnocena pro tyto kategorie způsobu 
využití: 

 BYDLENÍ (včetně podílu bydlení ve smíšených obytných plochách) 

 OBČANSKÉ VYBAVENÍ (včetně podílu občanského vybavení ve smíšených plochách) 

 VÝROBA 

Výpočet maximální dosud nevyužité kapacity jednotlivých ploch vychází z teoretického předpokladu průměrně 
intenzivního možného využití každé jednotlivé plochy při stávajícím obvyklém standardu, se zohledněním 
polohy dané lokality ve struktuře města, významu lokality, dopravních vazeb atd.  

Pro smíšené obytné plochy byl odborným odhadem stanoven předpokládaný poměr využití ploch pro bydlení 
a pro občanskou vybavenost (veřejnou, komerční atd.). Poměry pro jednotlivé plochy se mohou lišit s ohledem 
na charakter dané lokality a umístění plochy ve vztahu k  centrální části města, s ohledem na okolní zástavbu 
a vzhledem k dopravním vazbám.  

Bilance kapacit ploch změn bydlení, občanského vybavení, výroby a skladování vymezených 
v platném ÚP Bílina: 

BILANCE KAPACIT PLOCH ZMĚN BYDLENÍ VYMEZENÝCH V PLATNÉM ÚP BÍLINA: 
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Z 02 BI  37 476 37 476 0 0 0 0 0  není bilancováno, plocha  zastavěna. 

Z 03 BI  10 123 0 10 123 12 14 - 38 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 04 BI  8 166 0 8 166 10 12 - 32 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 06 BI  1 380 0 1 380 1 1 - 2 izolovaný RD, SRD=900, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 07 BI  2 034 0 2 034 2 
 

2 - 5 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 11 BI  4 426 1 976 2 450 3 3 - 8 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 
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Z 13 BI  132 029 0 132 029 146 
 

175 - 427 izolovaný RD, SRD=900, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 17 BI  45 286 0 45 286 50 
 

60 - 162 izolovaný RD, SRD=900, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 18 BI  7 533 0 7 533 8 
 

9 - 24 izolovaný RD, SRD=900, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 19 BI  39 373 0 39 373 43 
 

51 - 137 izolovaný RD, SRD=900, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 20 BI  24 329 0 24 329 30 
 

36 - 97 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 21 SR  
(bydlení 50 %, 
rekreace 50 %) 

6 379 0 3 189 4 5 - 13 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 22 SR  
(bydlení 50 %, 
rekreace 50 %) 

7 726 0 3 863 5 6 - 16 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 23 SR  
(rekreace 100 
%) 

1 178 0 - - - - - není bilancováno (výměra plochy 
umožňuje realizaci max. 1 rekreačního 
objektu) 

Z 24 BH  7 800 0 7 800 - - 97 
 

223 bytové domy, KPP=1 (20% plochy x 5 NP), 
HPPsek=240, Bsek=3, OB=2,3 

Z 25 BI  83 098 0 83 098 92 
 

110 - 297 izolovaný RD, SRD=900, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 27 BH  30 927 0 30 927 12 14 92 241 
 

60% plochy dle skutečné parcelace (bydlení 
v RD) izolovaný RD, BJ=1,2, OB=2,7;  
40% plochy bytové domy, KPP=0,6 (20% 
plochy x 3 NP), HPPsek=240, BJsek=3, 
OB=2,3 

  Z 28 BH  55 983 0 55 983 - - 560 
 

1 288 bytové domy, KPP=0,8 (20% plochy x 4 NP), 
HPPsek=240, Bsek=3, OB=2,3 

Z 33 SM  
(bydlení 60 %, 
OV 40 %) 

1 917 0 1 150 - - 23 
 

53 bytové domy, KPP=1,6 (40% plochy x 4 NP), 
HPPsek=240, Bsek=3, OB=2,3 

Z 38 SR  
(bydlení 50 %, 
rekreace 50 %) 

1 890 0 945 1 
 

1 - 2 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 61 BI  6 254 1 933 4 321 4 5 - 13 izolovaný RD, SRD=1 000, BJ=1,2, OB=2,7 

Z 66 BI  16 415 0 16 415 20 24 - 65 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

P 03 BI  7 009 0 7 009 11 
 

13 - 35 izolovaný RD, SRD=600, BJ=1,2, OB=2,7 

P 04 SM  
(bydlení 60 %, 
OV 40 %) 

7 194 0 4 316 - - 64 147 bytové domy, KPP=1,2 (40% plochy x 3 NP), 
HPPsek=240, Bsek=3, OB=2,3 

P 08 BI  5 303 0 5 303 6 7 - 19 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 
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P 09 SC  
(bydlení 30 %, 
OV 70 %) 

12 599 0 3 780 - - 28 
 

64 revitalizace původního pivovaru (nemovitá 
kulturní památka s předpokladem zachování 
architektonického charakteru původních 
objektů), KPP=0,6 (30% plochy x 2 NP), 
HPPsek=240, Bsek=3, OB=2,3 

P 10 SM  
(bydlení 60 %, 
OV 40 %) 

1 740 1 740 0 0 0 0 0 není bilancováno, plocha  zastavěna. 

P 11 SM  
(bydlení 60 %, 
OV 40 %) 

1 970 1 970 0 0 0 0 0 není bilancováno, plocha  zastavěna. 

P 12 SR  
(bydlení 50 %, 
rekreace 50 %) 

5 390 0 2 695 3 
 

3 - 8 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

P 24 BI  2 092 0 2 092 2 
 

2 - 5 izolovaný RD, SRD=800, BJ=1,2, OB=2,7 

P 25 BI  2 812 0 2 812 4 
 

5 - 13 izolovaný RD, SRD=600, BJ=1,2, OB=2,7 

P 28 BI  1 742 0 1 742 1 
 

1 - 2 izolovaný RD, SRD=1 000, BJ=1,2, OB=2,7 

P 33 SM  
(bydlení 60 %, 
OV 40 %) 

1 514 0 908 - - 13 30 bytové domy, KPP=1,2 (40% plochy x 3 NP), 
HPPsek=24  0, Bsek=3, OB=2,3 

CELKEM  581 087 45 095 
(7,8 %) 

511 051 470 559 877 3 466  

Z TOHO PLOCHY 
PŘESTAVBY (P) 

49 365 3 710 
(7,5 %) 

30 657 27 31 105 323  

Z TOHO PLOCHY 
ZASTAVITELNÉ (Z) 

531 722 41 385 
(7,8 %) 

480 394 443 528 722 3 143  

Vysvětlivky k tabulce:  
BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské 
BH – bydlení v bytových domech 
SR – plochy smíšené obytné - rekreační 
SM – plocha smíšená obytná městská 
SC – smíšená v centrech měst 
SRD – výměra plochy připadající na jeden rodinný dům (m2) (výměra v sobě zahrnuje minimální podíl veřejné infrastruktury – veřejných 
prostranství včetně komunikací, technické infrastruktury, základního občanského vybavení)  
KPP – koeficient podlažní plochy = podíl hrubé podlažní plochy budovy/budov pro bydlení v dané ploše a výměry této plochy (koeficient 
zohledňuje vždy formu, hustotu a výšku navazující stávající zástavby a alespoň minimální podíl veřejných prostranství v dané ploše) 
HPPsek – hrubá podlažní plocha 1 bytové sekce (m2) 
BJRD – počet bytových jednotek na 1 rodinný dům 
BJsek – průměrný počet bytů na 1 bytovou sekci 
OB – počet obyvatel na 1 bytovou jednotku v RD nebo bytovém domě (dle výsledků SLDB 2011 pro město Bílina: byt v RD – 2,7, byt 
v BD – 2,3) 

Naplněnost ploch změn pro bydlení vymezených v platném ÚP Bílina činí 7,8 % z celkové výměry ploch změn 

vymezených pro bydlení. To není mnoho, je ovšem nutné brát v úvahu, že k uplatňování ÚP Bílina dochází po 
krátkou dobu  a dále skutečnost, že využití plošně největších zastavitelných ploch pro bydlení, ploch Z13, Z17, 
Z18, Z19, Z20 o celkové výměře téměř 25 ha (43 % všech ploch změn vymezených v ÚP Bílina pro bydlení) 
bylo podmíněno pořízením územních studií, která byla pořízena v r. 2017.  

Při tempu naplňování ploch změn pro bydlení v uplynulém období by se disponibilní podíl ploch změn pro 
bydlení naplňoval dalších více než 38 let. Momentální disponibilní kapacita ploch změn vymezených pro 
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bydlení v ÚP Bílina je přitom téměř 1 500 bytových jednotek, přičemž téměř polovina (cca 560) je navržena 
v rodinných domech. 

V uplynulém období účinnosti ÚP Bílina došlo k rozvoji zástavby rodinných domů na Mosteckém Předměstí 
(plochy Z02, Z03). Ve stadiu zahájené realizace výstavby je pak jižní okraj Pražského Předměstí jižně od ulice 
Pražská (plocha Z 27). 

VYHODNOCENÍ BILANCE KAPACIT PLOCH ZMĚN BYDLENÍ:  

Kapacita ploch změn bydlení již vymezených v platném ÚP Bílina je dostačující pro dalších minimálně 20 let 
a není tak identifikována potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení.   

BILANCE KAPACIT PLOCH ZMĚN OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  VYMEZENÝCH V PLATNÉM ÚP 
BÍLINA (ADMINISTRATIVA / OBCHOD / SLUŽBY): 
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Z 33 SM  
(bydlení 60 
%, OV 40 %) 

1 917 0 767 1 227 
 

- 736 25 obchod a služby, KPP=1,6 (40% plochy x 4 
NP), APP=0,6, ČUPzam =30 

P 04 SM  
(bydlení 60 
%, OV 40 %) 

7 194 0 2 878 3 454 
 

1 727 - 115 administrativa, KPP=1,2 (40% plochy x 3 NP), 
AKP=0,5, ČUPzam =15 

P 09 SC  
(bydlení 30 
%, OV 70 %) 

12 599 0 8 819 5 291 
 

1 587 - 53 kulturní zařízení a administrativa, KPP=0,6 
(30% plochy x 2 NP), AKP=0,3, ČUPzam =30 

P 10 SM  
(bydlení 60 
%, OV 40 %) 

1 740 1 740 0 0 0 0 0 není bilancováno, plocha  zastavěna. 

P 11 SM  
(bydlení 60 
%, OV 40 %) 

1 970 1 970 0 0 0 0 0 není bilancováno, plocha  zastavěna. 

P 33 SM  
(bydlení 60 
%, OV 40 %) 

1 514 0 606 727 
 

- 436 15 obchod a služby, KPP=1,2 (40% plochy x 3 
NP), APP=0,6, ČUPzam =30 

CELKE
M 

 26 934 3 710 
(13,8 
%) 

13 070 10 699   3 314 1 172 208  

Z TOHO PLOCHY 
PŘESTAVBY (P) 

25 017 3 710 
(14,8 
%) 

12 303 9 472 3 314 436 183  

Z TOHO PLOCHY 
ZASTAVITELNÉ (Z) 

1 917 0 
(0,0 
%) 

767 1 227 
 

- 736 25  

Vysvětlivky k tabulce:  
SM – plocha smíšená obytná městská 
SC – smíšená v centrech měst 
KPP – koeficient podlažní plochy = podíl hrubé podlažní plochy budovy/budov pro občanské vybavení v dané ploše a výměry této plochy 
(koeficient zohledňuje vždy formu, hustotu a výšku navazující stávající zástavby a alespoň minimální podíl veřejných prostranství v dané 
ploše)  
HPP – hrubá podlažní plocha budov občanského vybavení = součet hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží v m2 
AKP – podíl čisté kancelářské plochy na hrubé podlažní ploše administrativní budovy / administrativních budov (pro modelový příklad OV 
– administrativa)  
APP – podíl čisté prodejní plochy na hrubé podlažní ploše obchodní budovy (obchodního domu / nákupního (obchodního) centra (pro 
modelový příklad OV – obchod, služby) 
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ČUP– čistá užitná plocha občanského vybavení (v této modelové bilanci čisté kancelářské plochy (ČUPK) nebo čisté prodejní plochy 
(ČUPK)) v m2 

ČUPzam – podíl čisté užitné plochy občanského vybavení (v této modelové bilanci čisté kancelářské plochy nebo čisté prodejní plochy) na 
1 zaměstnance v m2 

Platný ÚP Bílina nevymezuje s výjimkou jedné zastavitelné plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení 
(plocha Z16), která však není s ohledem na specifičnost využití této plochy součástí bilance kapacit ploch 

změn pro občanské vybavení, žádnou plochu změny pro občanské vybavení. Umisťování staveb a zařízení 
pro občanské vybavení se tak předpokládá především v plochách smíšených obytných v centrech měst (SC) 
a plochách smíšených obytných městských (SM). V rámci bilance kapacit ploch změn pro občanské vybavení 
je zcela zanedbatelné přípustné umísťování drobných zařízení občanského vybavení v ostatních plochách. 

Naplněnost ploch změn smíšených obytných v centrech měst a smíšených obytných městských vymezených 
v platném ÚP Bílina činí 13,8 % z celkové výměry ploch změn smíšených obytných v centrech měst resp. 
městských. Relativně nízká naplněnost ploch smíšených odpovídá obdobně nízké naplněnosti ploch bydlení 
na území města. Nedochází-li k nárůstu počtu obyvatel a k výraznějšímu nárůstu standardu bydlení na území 
města, nedochází ani k výrazné poptávce po vzniku nových zařízení občanského vybavení, jejichž uživatel i 
jsou, s výjimkou občanského vybavení sloužícího celému správnímu území ORP (např. střední školy, banky, 
pojišťovny, nemocnice apod.), téměř výhradně obyvatelé města.  

Bilance kapacit ploch změn určených pro občanské vybavení (jako součást ploch smíšených obytných) 
vyjadřuje maximální odhadovanou kapacitu při maximální odhadované intenzitě využití ploch občanského 
vybavení resp. smíšených obytných (s pracovním rozdělením na komerční administrativu a obchod a služby, 
které reprezentují druhy občanského vybavení s jednou z největších výtěžností území). Budoucí skutečné 
využití ploch občanského vybavení resp. smíšených obytných ploch lze, v porovnání s plochami bydlení či 
plochami výroby, jen velmi obtížně odhadovat, a to vzhledem ke značně rozmanité typologii ploch a zařízení 
pro občanské vybavení s velmi rozdílnými nároky na výtěžnost území (podíl čisté užitné plochy z  celkové 
plochy území určené pro občanské vybavení, podíl čisté užitné plochy na jednoho zaměstnance apod.) a dále 
vzhledem k neznámému skutečnému podílu občanského vybavení z ploch smíšených obytných, který není 
platným ÚP Bílina nijak závazně stanoven. 

Za teoretického předpokladu maximální očekávané míry využití všech navrhovaných (a dosud nenaplněných) 
ploch pro občanské vybavení, které jsou součástí ploch smíšených obytných (s vyloučením ploch pro sport), 
dle platného ÚP Bílina je v Bílině umožněna realizace občanského vybavení v rozsahu více než 3 300 m2 
kancelářské plochy a téměř 1 200 m2 obchodních ploch a ploch pro služby. Plochy občanského vybavení 
(včetně podílu ploch smíšených) vykazují kapacitu přes 200 nových pracovních příležitostí v terciérním 
sektoru, oblasti administrativy, obchodu a služeb.  

VYHODNOCENÍ BILANCE KAPACIT PLOCH ZMĚN OBČANSKÉHO VYBAVENÍ:  

S ohledem na dlouhodobě stabilizovanou síť staveb a zařízení občanského vybavení na území města a 
s ohledem na možnost přiměřeného rozvoje občanského vybavení ve stabilizovaných plochách a v plochách 
změn občanského vybavení a smíšených obytných, není identifikována potřeba vymezení nových 
zastavitelných ploch pro bydlení.  

BILANCE KAPACIT PLOCH ZMĚN VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VYMEZENÝCH V PLATNÉM ÚP 
BÍLINA: 
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. vstupní parametry výpočtu (souhrn a poznámky) 

Z 09 VL 9 821 0 9 812 2 944 
 

1 472 37 lehká výroba, přízemní haly  
KPP=0,3 (30% plochy x 1 NP), AVP =0,5, ČUPzam=40 

Z 10 VD 12 897 0 12 897 6 448 
 

3 224 129 drobná a řemeslná výroba, KPP=0,5 (50% plochy x 1 NP), AVP =0,5, 
ČUPzam=25 

Z 12 VD 99 300 0 99 300 49 650 
 

24 825 993 drobná a řemeslná výroba, KPP=0,5 (50% plochy x 1 NP), AVP =0,5, 
ČUPzam=25 
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. vstupní parametry výpočtu (souhrn a poznámky) 

Z 29 VZ 41 579 0 41 579 8 316 
 

4 158 60 zemědělská výroba, přízemní haly, KPP=0,2 (10% plochy x 1 NP), 
AVP =0,5, ČUPzam=70 

Z 62 VX 238 950 0 - - - - není bilancováno (specifický druh výroby – dopravní a 
manipulační plochy pro nakládku prachového uhlí) 

P 01 VD 3 193 0 3 193 1 596 
 

798 32 drobná a řemeslná výroba, KPP=0,5 (50% plochy x 1 NP), AVP =0,5, 
ČUPzam=25 

P 02 VS 58 510 0 - - - - není bilancováno (fungující výrobní areály v ploše) 

P 05 VD 30 561 17 972 12 589 6 294 
 

3 147 126 drobná a řemeslná výroba, KPP=0,5 (50% plochy x 1 NP), AVP =0,5, 
ČUPzam=25 

CELKEM (bez 
Z 62, P 02) 

197 351 17 972 
(9,1 %) 

179 370 75 248 37 624 1 377  

Z TOHO PLOCHY 
PŘESTAVBY (P) 

33 754 17 972 
(53,2 %) 

15 782 7 890 3 945 158  

Z TOHO PLOCHY 
ZASTAVITELNÉ 
(Z) 

163 597 0 
(0,0 %) 

163 588 67 358 33 679 1 219  

Vysvětlivky k tabulce:  

VL – výroba a skladování – lehký průmysl  
VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
VZ – výroba zemědělská  
VS – plochy smíšené výrobní 
VX – výroba a skladování se specifickým využitím 
KPP – koeficient podlažní plochy = podíl hrubé podlažní plochy budovy/budov pro výrobu v dané ploše a výměry této plochy (koeficient 
zohledňuje vždy formu, hustotu a výšku navazující stávající zástavby a alespoň minimální podíl veřejných prostranství v dané ploše) 
HPP – výrobní – hrubá podlažní plocha budov výroby = součet ploch všech nadzemních podlaží 
AVP – podíl čisté užitné plochy výroby na hrubé podlažní ploše = čistá výměra plochy, která slouží pro výrobu (0,4 – 0,6) 
ČUP– čistá užitná plocha výroby 

ČUPzam – podíl čisté užitné plochy budovy/budov pro výrobu na 1 zaměstnance v m2 (provozy malého a středního podnikání: 15 – 30, 
lehký průmysl / montážní závody: 20 - 40) 

Plochy změn pro výrobu vymezené v platném ÚP Bílina vykazují naplněnost 9,1 % z celkové výměry ploch 
vymezených v ÚP Bílina pro rozvoj výroby. Plochami změn vymezenou pro výrobu, kde v uplynulém období 
uplatňování ÚP Bílina došlo k rozvoji výroby, je plocha P 05 na Mosteckém Předměstí a plocha Z 62 u 
Elektrárny Ledvice. 

Za předpokladu úplného naplnění všech disponibilních ploch nebo částí ploch výroby vymezených v platném 
ÚP Bílina, vytváří platný územní plán podmínky pro možnou realizaci více než 37 600 m 2 nových čistých 
užitných ploch pro výrobu a tedy pro možné vytvoření až cca 1 400 nových pracovních příležitostí v  různých 
ekonomických odvětvích (v plochách výroby jsou většinou umístěny také administrativní provozy, obchod a 
komerční služby).  

Předpokladem udržitelného rozvoje obce či města je vytvoření odpovídajících podmínek pro život obyvatel přímo na území 
obce v odpovídající dostupnosti a dosažitelnosti. Vedle dostupnosti občanského vybavení každodenní potřeby, veřejných 
prostranství či příležitostí pro každodenní rekreaci je pro rozvoj zdravé a udržitelné komunity obyvatel města důležitá také 
dostupnost pracovních příležitostí optimálně pro všechny ekonomicky aktivní obyvatele  města přímo na jeho území, bez 
nutnosti do zaměstnání dojíždět. Dosažení zaměstnanosti všech ekonomicky aktivních obyvatel města přímo na jeho 
území je samozřejmě jen obtížně dosažitelné, jedním z úkolů územního plánování, ale je i přesto vytvářet pro tento 
optimální stav v území podmínky.  

Povinností územního plánu je tedy vytvořit v návrhovém období ÚP podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí pro 
pokrytí následujících potřeb: 

1. Přírůstek počtu obyvatel města přirozenou měnou a pozitivní migrací 

2. Zaměstnání uchazečů o práci 
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3. Zaměstnání obyvatel vyjíždějících do zaměstnání mimo obce 

4. Zaměstnání obyvatel dojíždějících do zaměstnání ze spádových obcí 

Základním předpokladem je nabídka ploch pro možný rozvoj širokého spektra ekonomických aktivit různých segmentů a 
sektorů hospodářství, generujících nové pracovní příležitosti pro obyvatele města i pro obyvatele okolních obcí, kteří do 
Bíliny dojíždějí za prací. Nabídka odpovídajícího množství a širokého spektra pracovních příležitostí a nabídka možností 
rozvoje živnostenského podnikání i velkých výrobních závodů a podniků na území města má pozitivní vliv na zaměstnanost 
obyvatel města a na snížení nutné mobility za prací mimo město.  

ÚP vytváří vymezením rozvojových ploch pro bydlení podmínky pro nárůst počtu obyvatel o přibližně + 1 750 obyvatel (na 
nárůst počtu obyvatel přirozenou měnou a migrací se bude podílet  odhadem jen zhruba polovina všech nově 
navrhovaných bytových jednotek, druhá polovina připadne na zvýšení kvality bydlení, tedy na zvětšení obytné plochy bytu 
na 1 obyvatele a dále na zmenšení obložnosti bytů). Z dlouhodobých statistik v ČR vyplývá, že na 2 obyvatele připadá 
přibližně 1 ekonomicky aktivní obyvatel (např. v roce 2011 žilo dle údajů SLDB v Bílině 15 835 obyvatel a z nich bylo 8 410 
ekonomicky aktivních, podíl ekonomicky aktivních z celkového počtu obyvatel tak činil 53 %). Pro uspokojení potřeb 
předpokládaných nových obyvatel města po zaměstnání na území města musí ÚP vytvořit podmínky pro vznik cca + 875 
nových pracovních příležitostí. 

K 31. 12. 2015 bylo v Bílině dle regionálního informačního servisu (www.risy.cz) evidováno celkem 857 uchazečů o práci.  

Dle posledních statistických údajů, které sledují vyjížďku a dojížďku obyvatel obcí, tedy dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
(SLDB 2011), dojíždělo do zaměstnání mimo město Bílina celkem 2 799 obyvatel. 

Pro pokrytí výše uvedených potřeb by měl ÚP Bílina v návrhovém období vytvořit podmínky pro vznik alespoň  
+ 4 795 nových pracovních příležitostí: 

potřeba pracovních příležitostí odhadovaný počet  
potřebných pracovních příležitostí 

Přírůstek počtu obyvatel města přirozenou měnou a pozitivní migrací 875 

Zaměstnání uchazečů o práci evidovaných k 31. 12. 2015 857 

Zaměstnání obyvatel vyjíždějících do zaměstnání mimo Město Bílina 2 799 

Celkem 4 531 

ÚP přitom vytváří čistě v plochách změn podmínky pro vznik + 1 700 nových pracovních příležitostí (1 377 v plochách 
změn výroby, 208 v plochách změn smíšených obytných a cca 120 v zastavitelné ploše pro sportovní a tělovýchovná 
zařízení Z 16). Jen v nově vymezovaných plochách změn pokrývá ÚP Bílina více než 35 % potřeby nových potenciálních 
pracovních příležitostí. S ohledem na značné vnitřní rozvojové rezervy v plochách výrobních areálů Elektrárny Ledvice, 
Průmyslové zóny Chudeřice a nebo Průmyslové zóny Za nádražím, je nutné brát v úvahu, že stovky pracovních příležitostí 
je možné vytvořit v rámci ploch výroby a skladování vymezených v ÚP Bílina jako plochy stabilizované. 

VYHODNOCENÍ BILANCE KAPACIT PLOCH ZMĚN VÝROBY A SKLADOVÁNÍ:  

S ohledem na disponibilní kapacitu ploch změn a s ohledem na kapacitu vnitřních rozvojových rezerv 
stabilizovaných ploch výroby a skladování, není identifikována potřeba vymezení nových 
zastavitelných ploch pro výrobu a skladování.  

 

ZÁVEŘEČNÉ VYHODNOCENÍ: 

Z objektivní analýzy naplňování zastavitelných ploch již vymezených v platném ÚP Bílina a z provedené 

bilance kapacit ploch změn bydlení, občanského vybavení a výroby a skladování, vymezených v platném ÚP 
Bílina, nevyplývá potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, občanské vybavení ani pro 
výrobu a skladování. ÚP Bílina nabízí dostatek zastavitelných ploch a ploch přestavby pro další rozvoj města.  
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VI. Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu v rozsahu 
zadání změny: 

Z vyhodnocení bodu I. – V. Zprávy o uplatňování ÚP Bílina vyplývá, že na území města Bílina došlo v průběhu 
období 2012 – 2017 ke změně podmínek (na základě kterých byl územní plán vydán), Vzhledem k této 
skutečnosti je třeba provést změnu ÚP Bílina.  

 

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 

1) Požadavky vyplývající pro správní území města Bílina z politiky územního rozvoje a 

územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních 

vztahů: 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Zohlednit v řešení Změny č. 1 Územního plánu Bílina (dále jen Změny č. 1 ÚP) republikové priority územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které vyplývají pro řešené území z Politiky územního 

rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015 

(aPÚR ČR).   

Zohlednit v řešení Změny č. 1 ÚP Bílina přiměřeně k rozsahu a obsahu zpracované Změny č. 1 ÚP kritéria 

a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování stanovené pro rozvojovou 

osu OS7 a pro specifickou oblast SOB5 Mostecko, jichž je město Bílina součástí.  

Změna č. 1 ÚP Bílina nesmí být v rozporu s obecnými prioritami územního plánování obsaženými v kap. 2 
Republikové  priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Musí respektovat ochranu 
a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, urbanistické a architektonické dědictví, stávající  
urbanistické struktury území, osídlení a krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.  

Při řešení ochrany hodnot územní zohlední Změna č. 1 ÚP požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 
požadavky na zajištění hospodářského rozvoje území.  

Návrh způsobu využití řešených ploch bude dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním 
jednostranných hledisek a požadavků, vytvoří podmínky pro koordinované umísťování technické infrastruktury 
v území a její rozvoj a tím podpoří její účelné využívání v rámci sídelní struktury. 

Koridory a plochy dopravní infrastruktury: 

Územím procházel dle PÚR ČR 2008 koridor rychlostní železniční trati Karlovy Vary – Ústí n.L. (ŽD3), který 
byl Aktulizací č. 1 PÚR ČR upraven a redukován na koridor Karlovy Vary – Ostrov. 

Změnou územního vymezení záměru ŽD3 pozbývá požadavek na zpřesnění a vymezení koridoru pro 
optimalizaci železniční trati č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem (koridor i)  ve vztahu k ÚP 
Bílina platnosti.  Pro zajištění souladu Ú Bílina s platnými ZÚR Ústeckého kraje je však nezbytné zachovat 
v ÚP Bílina vymezení plochy VPS VD36.  

 Pro Změnu č. 1 ÚP proto z aPÚR nevyplývají žádné požadavky na změnu dopravní koncepce ÚP Bílina.   

Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů: 

Na území města Bílina  nejsou v PÚR ČR vymezeny žádné plochy ani koridory republikového nebo 
mezinárodního významu.  

 Pro Změnu č. 1 ÚP proto z aPÚR nevyplývají žádné požadavky na změnu technické koncepce ÚP Bílina.   
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 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Bílina s Politikou územního rozvoje České republiky 
ve znění Aktualizace č. 1  bude součástí odůvodnění Změny č. 1 ÚP Bílina. 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Změna č. 1 ÚP bude  respektovat a naplňovat úkoly, priority a cíle vyplývající ze Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje (dále jen ZÚR ÚK) ve znění  1. Aktualizace, která byla vydána usnesením zastupitelstva ÚK 
č. 022/4Z/2017 dne 24.04.2017 a nabyla účinnosti 20.05.2017. 

Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

Změna č. 1 ÚP Bílina bude respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
stanovené v kapitole 1. ZÚR ÚK ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen aZÚR). 

Úkoly pro rozvojové oblasti dle PÚR 2008: 

Město Bílina   není součástí rozvojové oblasti dle PÚR ČR zpřesněné v  ZÚR Ústeckého kraje ve znění aZÚR. 

Úkoly pro rozvojové oblasti nadmístního významu: 

Město Bílina není součástí žádné rozvojové oblasti nadmístního významu vymezované v ZÚR Ústeckého kraje 
ve znění aZÚR. 

Úkoly pro rozvojové osy nadmístního významu: 

Město Bílina není součástí žádné rozvojové osy nadmístního významu vymezené v ZÚR Ústeckého kraje ve 
znění aZÚR. 

Úkoly pro rozvojové osy: 

Město Bílina je součástí zpřesněné rozvojové osy republikového významu OS7. Ve Změně č. 1 ÚP budou 
respektovány  zpřesněné úkoly pro územní plánování stanovené v kap. 2.3. aZÚR ÚK pro rozvojovou oblast 
OS7.     

Úkoly pro specifické oblasti: 

Město Bílina   je součástí zpřesněné specifické oblasti SOB5. Ve Změně č. 1 ÚP budou respektovány 
zpřesněné úkoly pro územní plánování stanovené v kap. 3.1. aZÚR ÚK pro rozvojovou oblast SOB5.  

Úkoly pro specifické oblasti nadmístního významu: 

Město Bílina  není součástí žádné specifické oblasti nadmístního významu vymezené v ZÚR Ústeckého kraje 
ve znění aZÚR. 

Plochy a koridory vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v ZÚR ÚK ve znění  Aktualizace č. 1: 

Plochy a koridory technické infrastruktury: 

Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývají z aPÚR ČR žádné úkoly pro zpřesnění koridorů technické infrastruktury. 

Plochy a koridory dopravní infrastruktury  

Silniční doprava: 

Úkoly:  
 Obnovit historická dopravní spojení přerušená těžbou uhlí mezi OB6 a Specifickou oblastí SOB5 

(např. Duchcov - Bílina – Most).  
Úkol splněn řešením ÚP Bílina. V ÚP vymezen jako koridor veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) VD10 
a VD34. 

  Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývá požadavek na změnu dopravní koncepce.  

 Prověřit a v součinnosti s dotčenými orgány územně vymezit koridor přestavby silnice I/13 jako veřejně 
prospěšné stavby v rámci ÚPD Bílina.  

Úkol splněn řešením ÚP Bílina. V ÚP vymezen jako VPS VD20. 

  Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývá požadavek na změnu dopravní koncepce.  
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Železniční doprava: 

Úkol :  
 V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD 

dotčených obcí koridor „i“ – železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem, 
optimalizace.  

Úkol splněn řešením ÚP Bílina. V ÚP vymezen jako VPS VD36. 

  Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývá požadavek na změnu dopravní koncepce. 

Cyklistická doprava: 

Úkol :  
 Územně zpřesnit a vymezit koridor cyklostezky Chemnitz-Most-Doksy v územně plánoacích 

dokumentacích (dále jen ÚPD) dotčených obcí se zajištěním územní koordinace a s uplatňováním 
zásady společného využívání pouze vybraných komunikací s nízkým provozem motorové dopravy a 
upřednostňování samostatných cyklostezek. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD obcí respektovat 
zájmy ochrany přírody a krajiny. Koridor cyklostezky Chemnitz–Most–Doksy v lesích bude veden 
s využitím stávající lesní dopravní sítě a nikoliv po pozemcích s lesními porosty. 

Úkol nesplněn ÚP Bílina. Nadregionální cyklostezka vymezená v aZÚR jako C25 částečně zasahuje na 
správní území města Bílina  

 Změna č. 1 ÚP Bílina zohlední průběh koridoru nadregionální cyklostezky ve vazbě na aZÚR a ÚPD 
sousedních obcí. 

Koridory technické infrastruktury 

Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývají z aPÚR  ČR žádné úkoly pro zpřesnění koridorů technické infrastruktury.  

Plochy pro výrobu nadmístního významu: 

Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývají z aPÚR ČR žádné úkoly pro vymezení ploch výroby nadmístního 
významu.  

Plochy pro těžbu nerostných surovin nadmístního významu 

Úkol :  
 V územně plánovací dokumentaci respektovat územně ekologické limity  (ÚEL6 a ÚEL7) stanovené 

usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 444/1991 jako nepřekročitelná hranice, za níž nesmí být území 
narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím – převzaté z 2. Změn a doplňků ÚP VÚC 
SHP, včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008.  

Úkol splněn řešením ÚP Bílina. 

  Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývá požadavek na změnu koncepce. 

Plochy a koridory ÚSES: 

Úkol : 
 Zpřesnit vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES pro město Bílina pro RBC 

1328 Bořeň. 
Úkol je ÚP Bílina splněn. 

  Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývá požadavek na změnu koncepce.  

 Vymezené plochy a koridory pro ÚSES zpřesnit a chránit před změnou ve využití území, která by 
znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému 
stavu. Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití území, které 
by v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES, ačkoliv v 
současnosti územní předpoklady pro  souvislé propojení existují. 

Úkol splněn řešením ÚP Bílina. 

  Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývá požadavek na změnu koncepce. 
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Úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje: 

Změnou č. 1 ÚP budou splněny úkoly stanovené pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot území kraje stanovené v kap. 5. aZÚR ÚK týkající se řešeného území. 

Úkoly pro vymezení cílových charakteristik krajiny: 

Na řešeném území města Bílina jsou vymezeny dvě různé cílové charakteristiky krajiny   KC České 
středohoří – Milešovské středohoří (6a) a KC Severočeská devastovaná a souvislé urbanizovaná území 
(14).   

Územní plán bude řešen způsobem, který přispěje k naplňování cílových charakteristik krajiny stanovených 
pro jednotlivé krajinné celky v kap. 6. aZÚR ÚK. 

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP Bílina se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje ve 
znění Aktualizace č. 1  bude součástí odůvodnění Změny č. 1 ÚP Bílina. 

 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ŠIRŠÍCH VZTAHŮ: 

Zajistit koordinaci řešení Změny č. 1 ÚP Bílina s územně plánovací dokumentací sousedních obcí, zejména 
s ohledem na: 

a) řešení dopravní a technické infrastruktury,  
b) zajištění prostupnosti krajinou pro pěší, cyklo a agroturistiku,  
c) územní návaznosti při vymezování ÚSES. 

 

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

a) Aktualizovat hranice zastavěného území k datu zpracování Změny č. 1 ÚP Bílina. 

b) Řešení ploch Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z60, P36, N06, N02, N03, N04 vymezených ÚP Bílina bude 
na základě doporučení Územní studie pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ prověřeno a upraveno 
s návazností na řešení dopravní a technické infrastruktury a návrhem etapizace nové výstavby.  

c) Řešení plochy Z 20 vymezené ÚP Bílina jako zastavitelná plocha pro individuální bydlení (BI) - bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské, bude na základě doporučení Územní studie pro lokalitu 
POD CHLUMEM prověřeno a upraveno s návazností na řešení dopravní a technické infrastruktury s 
návrhem etapizace nové výstavby. Při řešení bude přihlédnuto k výsledkům externího geologického 
posudku. 

d) V souladu s novelou stavebního zákona č. 350/2006 Sb.  zpřesnit stavby, pro které projektovou 
dokumentaci staveb bude zpracovávat pouze autorizovaný architekt. 

Ve Změně č. 1 ÚP bude prověřena možnost změny způsobu využití  následujících dílčích ploch:  

dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód využití návrh na změnu funkčního využití 

výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

2001/3, 
2002 

Bílina ZO SM Bude prověřena možnost změny stávajícího 
způsobu využití ZO - zeleň ochranná.  Dle 
skutečného stavu území se jedná o dům, ve 
kterém je provozována kamenická dílna. * 
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dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód využití návrh na změnu funkčního využití 

výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

637/1, 
637/2, 
637/3, 
637/4 

Bílina NP ZS Bude prověřena možnost změny stávajícího 
způsobu využití NP - plochy přírodní.  Dle 
skutečného stavu území se jedná o oplocené 
plochy soukromé zeleně.* 

 

396 
397 
398/1 
398/3 
399/1 
399/6-7 
411/3 
411/5 

Bílina - 
Újezd 

BH SM Plocha Z24 (Předměstí Újezd) vymezená v ÚP jako 
plocha pro bydlení v bytových domech (BH) bude 
prověřena a vymezena se způsobem využití, který 

umožní umístit smíšené obytné městské funkce. 

 

412/1 
412/3 
412/5-7 
649/3 

Bílina ZS SR Bude prověřena možnost změny stávajícího 
způsobu využití ZS - zeleň soukromá.  Dle 
skutečného stavu území jsou pozemky dlouhodobě 
využívány jako plochy pro individuální rekreaci.* 
 

 

861/2 
861/3 

Bílina ZS BI Bude prověřena možnost změny stávajícího 
způsobu využití ZS - zeleň soukromá na BI - bydlení 
v rodinných domech.* 

 

1304/10 
1304/, 
1304/8 
1304/5 
1304/13 
1304/9  
1304/12 

Bílina BH ZS Bude prověřena možnost změny stávajícího 
způsobu využití BH - bydlení v bytových domech na 
ZS - zeleň soukromá. 

 

část 
2432/20 
část 
2372/8 
 

Bílina DS BI Bude prověřena možnost změny stávajícího 
způsobu využití  DS - dopravní infrastruktura silniční 
na  - zeleň soukromá. 

 
* Plocha je součástí zastavěného území. 

 

POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ: 

Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina bude vycházet ze 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále jen 
ÚAP) správního území ORP Bílina a 4. úplné aktualizace ÚAP Ústeckého kraje: 

Z identifikovaných  závad a problémů bude Změnou č. 1 ÚP prověřeno: 

dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

 kód 
využití 

Identifikovaná závada, problém k řešení ve Změně č. 1 ÚP výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

81/13 
84/1 
84/2 
85-87 
89/1 
89/2 
90-97 

Chudeřice u 
Bíliny 

BI Nevhodně umístěná zástavbu pro individuální bydlení  (dle 
ÚAP kód problému U73 – viz výkres problémů a závad) 
v průmyslové zóně mezi železničními tratěmi a silnicí I/13, 
bez vyhovujícího dopravního přístupu. Prověřit vymezení 
plochy přestavby pro nebytový způsob využití (k.ú. 
Chudeřice u Bíliny), resp. pro způsob využití, který není ve 
střetu s negativními vlivy ze silniční a železniční dopravy a 
z provozu blízkých výrobních areálů elektrárny Ledvice a 
průmyslové zóny Chudeřice.* 
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1674/1 
1674/24 
1674/3 
1674/5-7 
1675/1 
1674/10 
1674/11 
1674/2 
1674/26 
1674/6 
1674/9 

Bílina  TI Prověřit navržený způsob využití plochy P03 plocha 
přestavby pro bydlení v rodinných domech (BI) 

(Teplické Předměstí) a možnost sloučení se sousední 
plochou TI – inženýrské sítě, která je vymezena na ploše 
bývalé kotelny v ul. Čsl. armády. S obnovou činnosti 
bývalé kotelny jako objektu technické infrastruktury již 
není uvažováno (dle ÚAP kód problému U26  viz výkres 
problémů a závad). 

 

  * Plocha je součástí zastavěného území. 

 

3) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn: 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

a) Prověřit vymezení ploch změn pro napojení realizované silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou na 
ulici Teplická mimo sídliště Za Chlumem (ulice Litoměřická) bez podmíněnosti realizací přeložky silnice 
I/13 – obchvatu města s využitím trasy stávající místní obslužné komunikace Radovesická resp. veřejně 
přístupné účelové komunikace (nutno řešit vztah k plochám Z43 a Z48 vymezeným v platném ÚP Bílina). 

b) Prověřit možnost změny vymezení plochy Z 48  dle řešení navrženého Územní studií pro lokalitu TEPLICKÉ 
PŘEDMĚSTI. 

c) Prověřit možnost vypuštění plochy HG pro umístění parkovacího domu v ulici Sídliště u Nového nádraží 
(k.ú. Bílina)  a vytipovat nové místo pro vymezení plochy pro parkovací dům.  

d) Prověřit možnost vymezení plochy pro odstavné stání v blízkosti areálu bývalých kasáren.  V dotčeném 
území se v současnosti nenachází žádné plochy pro umístění veřejného parkoviště. 

e) Průběh komunikace v ploše Z 40 - plocha dopravní infrastruktury (DS) v ul. Vrchlického bude prověřen 
a upraven tak, aby byl minimalizován zásah na p.p.č. 2270/9 v k.ú. Bílina. 

f) Navržené dopravní řešení křižovatky ul. Důlní a ul. Vrchlického na ploše P 16 - plocha dopravní 
infrastruktury (DS) bude prověřeno a upraveno tak, aby byl minimalizován zásah na p.p.č. 2270/9 v k.ú. 
Bílina. 

g) Průběh koridoru Z 60 (Teplické Předměstí), který je v ÚP  vymezen jako zastavitelná plocha veřejných 
prostranství (PV) plnící funkci obslužné komunikace pro plochy Z19 a Z17 bude  prověřen a upraven na 
základě doporučení, která vyplynula z Územní studie pro  lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ. 

h) Rozsah a způsob využití plochy P 36 (= Litoměřická ul. vč. řešení křižovatky ul. Litoměřická a Čsl. armády) 
vymezené ÚP Bílina jako plocha přestavby pro dopravní infrastrukturu (DS) bude  prověřen a upraven  
na základě doporučení, která vyplynula z ÚS pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ. 

i) Prověřit nové dopravní napojení plochy Z20 přes p.p.č. 1636/1, k.ú. Bílina  na ul. Zadní dle řešení 
navrženého Územní studie pro lokalitu POD CHLUMEM.  

j) Prověřit možnost vypuštění navrhované okružní křižovatky DS na křížení ulic Litoměřická a Čsl. armády 
u stávající točny autobusu MHD dle řešení navrženého Územní studií pro lokalitu TEPLICKÉ 
PŘEDMĚSTÍ.  

k) Prověření možnosti vymezení nové obslužné komunikace, která zajistí napojení sídliště Za Chlumem a rozvojových ploch Z12 
a Z13 na obchvat města dle řešení navrženého Územní studií pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTI. 

Ve Změně č. 1 ÚP Bílina (dále jen Změna č. 1) bude prověřena možnost změny způsobu využití  
následujících dílčích ploch:  

dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód  
využití návrh na změnu funkčního využití 

výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

1186/9 Bílina BH DS Prověřit možnost změny stávajícího  způsobu 
využití, který  dle skutečnosti plochou  DS – 
dopravní infrastruktura silničn (=chodník). 
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1911/1 Bílina DS ?? Plocha Z34 plocha dopravní infrastruktury 
(DS), vymezená jako plocha pro odstavné 
státní  bude  prověřena a navržen nový  

vhodnější způsob využití pro daný typ území. 

 

920/6 Bílina NP DS Prověřit možnost změny stávajícího  způsobu 
využití NP - plochy přírodní na plochu DS - 

dopravní infrastruktura silniční.  

 

 

 

POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ: 

Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina bude vycházet ze 4. úplné aktualizace ÚAP správního území ORP Bílina a 4. 
úplné aktualizace ÚAP Ústeckého kraje: 

Z identifikovaných závad a problémů vyplývajících z ÚAP Ústeckého kraje bude Změnou č. 1 ÚP 
prověřeno: 

 Vymezení průběhu cyklostezky C25.   

 

Z identifikovaných  závad a problémů bude Změnou č. 1 ÚP prověřeno: 

dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód  
využití 

Identifikovaná závada, problém k řešení ve 
Změně č. 1 ÚP 

výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

1934 
1935 
1936 
1937/1 
1937/2 

Bílina DZ VD Možnost změny stávajícího způsobu využití 
plochy (DZ) – dopravní infrastruktura drážní, 
která neodpovídá skutečnosti (dle ÚAP kód 
problému U31  viz výkres problémů a závad). 

* 

 
* Plocha je součástí zastavěného území. 

 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

a) Zohlednit nové limity v území. 

b) Změna č. 1 ÚP prověří požadavky vyplývající z Plánu rozvoje  vodovodů  a kanalizací Ústeckého kraje. 

c) Prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy pro umístění nového sběrného dvora s možností 
umístění zařízení pro třídění odpadů (nutno zohlednit hygienické limity – hluk).  Sběrný dvůr v areálu 
Městských technických služeb Bílina na Teplickém Předměstí ani plochy P07 a Z05 na Mosteckém 
Předměstí nesplňují podmínky pro umístění třídičky odpadů, kterou bude muset město do budoucna 
provozovat. Umístění třídičky odpadů v blízkosti obytné zástavby je z hlediska hygienických limitů 
(zejména hluk) značně problematické. 

d) V rámci zpracování Změny č. 1  ÚP Bílina respektovat schválený Plán odpadového hospodářství ČR pro 
období 2015 – 2024 a Vyhlášku č. 5/2012 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na 
území města Bíliny. 

e) Prověřit možnost přemístění zařízení protikorozní ochrany VTL plynovodu  v prostoru mezi plochami Z13 
a P36,  které svým ochranným pásmem 100m na obě strany negativně zasahuje do navrhovaných 
obytných ploch Z13 a Z17.  
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Ve Změně č. 1 ÚP Bílina bude prověřena možnost změny způsobu využití  následujících dílčích ploch: 

dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

původní 
kód 
využití návrh na změnu funkčního využití 

výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

2163 
2164 
2165/1 
2165/2 
2165/4 

Bílina TO Zastavitelné plochy P07 a  Z 05 (Mostecké Předměstí) 
vymezené jako  - (TO)  plocha pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady byla v ÚP vymezena za účelem 
umístění sběrného dvora. V důsledku změny legislativních 
opatření však tato lokalita nesplňuje podmínky pro umístění 
zařízení tohoto typu. Plochy Z05 a P07 budou prověřeny a 
navržen nový způsob využití, který bude v souladu s 

charakterem lokality. 

 

 

POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ:  

Z územně analytických podkladů nevyplývají  žádné závady a problémy, které by se vztahovaly k problematice  
technické infrastruktury. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

a) Stávající veřejná prostranství budou zachována, chráněna a doplněna potřebnou strukturou nových 
prostranství s adekvátní náplní.  

b) Návrh změny územního plánu bude obsahovat také potřebné vybavení veřejných prostranství (formou 
stanovených podmínek pro využití ploch). 

c) Pro případné nové rozvojové plochy projektant zváží potřebu veřejných prostranství jednak s ohledem na 
požadavky dle stavebního zákona a jeho vyhlášek a také s ohledem na podmínky v území. 

Ve Změně č. 1 ÚP Bílina bude prověřena možnost změny způsobu využití  následujících dílčích ploch: 
dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód  
využití návrh na změnu funkčního využití 

výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

1186/9 
159/1 
159/8 
170 
171 

Bílina ZV PV Prověřit možnost změny stávajícího způsobu 
využití plochy N32 vymezené jako plocha (ZV) 
– zeleň na veřejných prostranstvích  za plochu 
(PV) – plocha veřejných prostranství.  Plocha 
N 32 nenaplňuje funkci plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích (ZV) 

 

1980/1 Bílina PV BI  Prověřit vzhledem k složité morfologii terénů 
možnost změny stávajícího způsobu využití 
plochy (PV) – plocha veřejných prostranství na 
plochu (BI) – bydlení v rodinných domech.  

 

1627/18 až 
1627/31 

Bílina PV RZ Po vydání ÚP Bílina byla v minulých letech 
postupně aktualizována katastrální mapa. 
V rámci těchto změn došlo k novému 
vymezení předmětných pozemků, které 
v době zpracování ÚP Bílina byly  součástí 
jednoho pozemku, který byl v ÚP Bílina 
vymezen jako plocha PV. 
V rámci Změny č. 1 ÚP bude prověřena 
možnost změny plochy PV - plochy veřejných 
prostranství na plochu RZ – zahrádkářské 
osady  s ohledem na skutečné využití 
předmětných pozemků.* 

 



81 
 

108/1 Bílina-
Újezd 

ZV ZS Prověřit možnost změny části stávající plochy 
ZV – zeleň na veřejných prostranstvích na 
plochu SM – plochy smíšené obytné městské. 
Dle skutečného stavu území je západní 
polovina pozemku oplocená zahrada 
k přilehlým rodinným domům.  

860 Bílina  PV DS nebo BI Prověřit možnost změny stávající plochy PV - 
plochy veřejných prostranství na plochu DS - 
dopravní infrastruktura nebo BI - bydlení v 
rodinných domech. 

 
* Plocha je součástí zastavěného území. 

 

POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ:  

Z územně analytických podkladů nevyplývají  žádné závady a problémy, které by se vztahovaly k problematice  
veřejných prostranství. 

 
 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 Projektant s ohledem na řešení případných dalších rozvojových ploch v území posoudí, zda plochy pro 
občanské vybavení dle platného územního plánu odpovídají i nadále potřebám obce. 

Ve Změně č. 1 ÚP Bílina bude prověřena možnost změny způsobu využití   následujících dílčích ploch: 

dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód  
využití návrh na změnu funkčního využití 

výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

1682/15 
1683/108 
až 1683/113 
1683/120 
1683/129 
1683/149 
1683/150 

Bílina VD OS Prověřit možnost změny způsobu využití části 
stabilizované plochy (VD) – výroba a 
skladování - drobná a řemeslná výroba na 
plochu (OS) - tělovýchovná a sportovní 
zařízení. Jedná se o plochu bývalého  dětské 
dopravního hřiště, za které v současnosti 
město nemá náhradu. 

 

 

 

POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ: 

Z územně analytických podkladů nevyplývají  žádné závady a problémy, které by se vztahovaly k problematice  
občanské vybavenosti. 

 

 
4) 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) Zohlednit nové limity v území. 

b) Prověřit ustanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

c) Prověřit umístění ÚSES ve vztahu k aktuální hornické činnosti Severočeských dolů, a.s.. 

d) Prověřit vymezení plochy N43 vymezené v ÚP pro realizaci protipovodňových opatření v Žižkově údolí 
formou suchého poldru – hráze  v souladu  s aktualizací projektové dokumentace  Povodí Ohře, s.p.  

e) Prověření možnosti změny stávajícího způsobu využití části plochy N28 dle řešení navrženého Územní 
studií pro lokalitu Teplické Předměstí a  v návaznosti na nové řešení plochy Z48. 
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f) V rámci Změny č. 1 ÚP je nutné respektovat nový (zvětšený) rozsah NPR Bořeň a jeho ochranné pásmo 
v souladu s Vyhláškou č. 445/2013 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejich 
bližších ochranných podmínek. 

g) Návrh změny územního plánu prověří opatření, která byla schválena v rámci  komplexních pozemkových 
úprav po r. 2012. 

h) Návrhem změny územního plánu budou zohledněny úpravy katastrální hranice, které proběhly pro r. 
2012.     

Ve Změně č. 1 ÚP Bílina bude prověřena možnost změny způsobu využití  následujících dílčích ploch: 

dotčené 
pozemky 

katastrální 
území 

původní 
kód 
využití 

navržený 
kód využití 

návrh na změnu funkčního využití 

výřez z hlavního 
výkresu ÚP Bílina 

390/1, 
390/2, 
390/3 

Bílina NZ ZS Dle skutečného stavu území jsou pozemky 
dlouhodobě využívány jako soukromé 
zahrady a zároveň jsou jako zahrady vedeny 
v KN. 

 
428, 
429/1, 
429/2, 
430 

Bílina-
Újezd 

NP ZS Dle skutečného stavu území jsou pozemky 
dlouhodobě využívány jako soukromé 
zahrady. 

 
873/5, 
873/6, 
873/7, 
873/8 

Bílina NP ZS Dle skutečného stavu území jsou pozemky 
dlouhodobě využívány jako soukromé 
zahrady. 
 
 
 
  

2869/1 Bílina NL ZS (část) Dle skutečného stavu území jsou pozemky 
dlouhodobě využívány jako soukromé 
zahrady. 
 

 
 403/1 
403/4 
384/1  
384/6 

Jenišův 
Újezd 

NP X Prověřit možnost změny současného 
způsobu využití z ploch přírodních (NP) na 
plochy specifické rekultivace (X). Důvodem 
je pokračování hornické činnosti lomu Bílina 
v souladu s usnesením vlády ČR č. 827 ze 
dne 19.10.2015. 

 
část 
351/1 
část 
350/1 

Bílina - 
Újezd 

NP RZ Prověřit možnost změny současného 
způsobu využití z ploch přírodních (NP) na 
součást plochy RZ -  zahrádkářské osady. 
Prověřit možná rizika pro stávající způsob 
využití. Plocha navržená k prověření bude 
vymezeno tak, aby nedošlo k zamezení 
přístupu ke stávajícím zahradám a objektu 
vodárny, která se nachází na sousedním 
pozemku. 

 

 

POŽADAVKY  VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ: 

Z územně analytických podkladů nevyplývají  žádné závady a problémy, které by se vztahovaly k problematice  

koncepce krajiny. 
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5) Ostatní požadavky na úpravu textové a grafické části: 

a) Návrhové plochy, u kterých v průběhu uplatňování územního plánu došlo k zastavění či realizaci 
navrhovaného záměru, budou ve Změně č. 1 ÚP vymezeny jako plochy stabilizované.  

b) Změnit názvy kapitol textové části ÚP Bílina v souladu s Přílohou č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve 
znění Vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

c) Doplnit do textové části ÚP Bílina novou kapitolu „stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona“. 

d) Prověřit a přehodnotit podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s novelou 
stavebního zákona a prováděcích předpisů  (výškové regulace zástavby, struktura zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). 

e) Do Změny č. 1 budou zahrnuty další dílčí změny či úpravy, pokud vyplynou z prověřování výše uvedených 
požadovaných dílčích změn anebo z prověřování souladu s novelizovaným zněním stavebního zákona 
po vydání ÚP Bílina. 

f) Požadovanými dílčími změnami  se významně nezmění stanovená základní koncepce rozvoje území 
obce ani urbanistická koncepce podle platného ÚP Bílina. 

g) Hodnoty přírodní, kulturní ani civilizační nebudou Změnou č. 1 negativně dotčeny.  

 

6) Další požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány: 

Změna územního plánu bude při svých návrzích vycházet z existence níže uvedených limitů a hodnot a 
bude respektovat požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů: 

OCHRANA PŘÍŘODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE: 

Ustanovení vyhlášky Severočeského KNV z plenárního zasedání ze dne 24. 9. 1985, kterým byla stanovena 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bílina, výměru Ministerstva zdravotnictví č.j. 
LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. 10. 1959, ve znění následných právních předpisů, kterým byla stanovena 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách. Z hlediska  ochrany 
přírodních léčebných lázní je nutno zároveň prověřit soulad těchto záměrů s ustanoveními usnesení rady 
Severočeského KNV č. 138/70 ze dne 20. 10. 1970, kterým byl stanoven Statut lázeňského místa Bílina, a to 
zejména u záměrů, které se nacházejí ve vnitřním a vnějším území lázeňského místa.  

OCHRANA PAMÁTEK: 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů., Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Na území města Bílina se nachází území s možnými  archeologickými nálezy. Jejich zastavění je možné při 
dodržení ustanovení §§22 a 23zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Respektovat: nemovité kulturní památky a území archeologických nalezišť. 

POŽÁRNÍ OCHRANA: 

Návrhem změny budou respektovány požadavky požární ochrany v souladu s Vyhláška č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, pro účinný a bezpečný zásah 
jednotek požární ochrany tím, že budou zajištěny přístupové komunikace umožňující průjezdnost a sjízdnost 
pro potřeby jednotek požární ochrany (zpevněné, minimální šířky 3 m) a dostatečné zdroje zásobování požární 
vodou pro hašení požárů (zejména prostřednictvím vybudování podzemních nebo nadzemních hydrantů, 
požárních nádrží nebo přírodních zdrojů) v souladu s ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou. 

OCHRANA PŮD 

Návrh změny je třeba zpracovat v souladu  se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů., Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 
1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu.  

Respektovat: půdy I. a II. třídy ochrany. 
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OCHRANA LESA: 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Respektovat plochy lesů vč. ochranného pásma 50 m od lesa. 

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI GEOLOGICKÝMI VLIVY A OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů., 
a dále pak zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 
(horní zákon). 

Sesuvná území: 
Respektovat: Razice č. 4247, č. 4248, Kučlín č. 4249, Bílina č. 4250, č. 4257, č. 4258, č. 6386, Jenišův Újezd 
č. 5952, Chudeřice č. 5963, č. 5964, 5967, 

Poddolovaná území 
Respektovat:  Libkovice u Mostu č.1446, Jenišův Újezd č.1480, Břešťany č.1517, Bílina č.1518, Hrdlovka – 
Nový Dvůr č.1521, Břežánky č.1573, Bílina 1 č.1587, Bílina 3 č.1595, Bílina 2 č.1596, Bílina 4 č.1610, Světec  
3 č.1640, Bílina – Újezd č.5359, Břežánky – Emerán č. 5772, CHLÚ: Bílina č. 07570000, Most č. 22740000 

Výhradní ložisko nerostných surovin: 
Respektovat: Bílina – Lom Bílina č. 3075700, Most č. 3227400 

Dobývací prostor 
Respektovat: Bílina č. 30049, Most č. 30056 

Chráněná ložisková území: Bílina č. 07570000, Most č. 22740000. 

OBRANA STÁTU A CIVILNÍ OCHRANA 

Řešeným územím prochází zájmové území Armády ČR, požadujeme proto, aby byly respektovány zájmy AČR 
v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu České republiky. 

Respektovat: Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
(OP radaru Lažany). 

 

 

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

a) Plocha územní rezervy R01 pro bydlení v lokalitě Na Větráku (Mostecké Předměstí) vymezená ve 
shodném rozsahu jako plocha P05 pro drobnou řemeslnou výrobu znemožňuje naplňování plochy P05. 
Ponechání plochy územní rezervy R01 bude  prověřeno. 

b) Plocha územní rezervy R02 (území mezi ulicemi Spojovací a 5. května) navržená pro využití smíšené 
obytné městské (SM) náhradou za stávající plochy  pro drobnou řemeslnou výrobu, nenabízí dostatečnou 
ochranu řešeného území. Ponechání plochy územní rezervy R02 bude  prověřeno spolu s možností 
převedení stávající plochy drobné a řemeslné výroby (VD) na plochu přestavby se způsobem 
využití SM – plochy smíšené obytné  - městské.  

c) Ponechání ploch územní rezervy R 04, R 05, R 06  a R 08 pro individuální bydlení (Mostecké Předměstí) 
vymezené na plochách současných zahrádkářských osad bude prověřeno. Disponibilní kapacita 
zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení, vymezených v ÚP Bílina, je pro potřeby města 
v příštích 15 – 20 letech zcela dostačující.   

d) Ponechání plochy územní rezervy R 07 (Žižkovo údolí)  pro bydlení bude  prověřeno.   Disponibilní 
kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro individuální rekreaci vymezených v ÚP Bílina je pro 
potřeby města v příštích 15 – 20 letech zcela dostačujíc. 

e) Ponechání plochy územní rezervy R 09 pro možné budoucí využití pro plochu tělovýchovy a sportu 
vymezené na současné stabilizované ploše dopravní infrastruktury silniční (Teplické Předměstí, garáže 
u bývalé pasovky), bude   prověřeno. Disponibilní kapacita zastavitelných ploch a ploch přestavby pro 
tělovýchovu a sport vymezených v ÚP Bílina je pro potřeby města v příštích 15 – 20 letech zcela 
dostačující.   

f) Ponechání plochy územní rezervy R 10 pro zahrádkářskou osadu,  která je vymezená v 
nezastavěném území (Žižkovo údolí) na ploše NP - plochy přírodní  bude prověřeno. Plocha územní 
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rezervy R10 je  vymezena v nezastavěném území, což s ohledem na ustanovení § 18 odst. 5 stavebního 
zákona zaručuje dostatečnou ochranu území před změnami, které by znemožnily případné budoucí 
využití plochy pro zahrádkovou osadu. 

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje: 

Z aPÚR ČR nevyplývají pro řešení Změny č. 1ÚP  žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů územních 
rezerv. 

Upřesnění požadavků vyplývajících ze zásad územního rozvoje: 

Z  aZÚR ÚK nevyplývají pro řešení Změny č. 1 ÚP  žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů 
územních rezerv. 

Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů: 

V ÚAP není konkretizován požadavek na vymezení ploch územních rezerv. 

 
 
 

C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

Veřejně prospěšné stavby (VPS): 

a) Prověřit a navrhnout řešení, které bude minimalizovat zásah VPS VD04 (okružní křižovatka P16) a VD06 
(místní komunikace – napojení ul. Vrchlického na ul. Důlní Z40) na pozemek p.č. 2270/9 v k.ú. Bílina. 

b) Vypustit realizovanou část plochy VPS VD 10 (nová komunikace Bílina – Kostomlaty p.M přes 
Radovesickou výsypku Z63). 

c) Změnit vymezení VPS VD25 (plocha Z48) - páteřní městská komunikace podél rozvojové zóny v SV části města, která je 
napojena na realizovanou komunikaci Bílina – Kostomlaty p.M.  (plocha Z63). S ohledem na realizaci silnice Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou přes Radovesickou výsypku a s ohledem na kapacitně nevyhovující šířkové 
a směrové uspořádání ulice Litoměřická / Pivovarská pro převedení dopravy z nové silnice Bílina – 
Kostomlaty pod Milešovkou a s ohledem na časovou nejasnost realizace přeložky silnice I/13, je nutné 
vyhledat nové řešení, převedení automobilové dopravy ze silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou, 
alternativní k řešení v platném ÚP Bílina. 

d) Vypustit realizovanou část plochy VPS VD33 (ul. Na Větráku), část místní komunikace v ploše P37 je již realizována. 

e) V průběhu uplatňování ÚP došlo k realizaci VPS VT08, VT16 a VT27 (lokalita Z02 Na Výsluní). Navrhované VPS budou 
ve Změně č. 1 ÚP vypuštěny. 

f) Vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění  účelovou komunikaci, která zajistí 
přístup veřejnosti do areálu sběrného dvora ve východní části areálu bývalých vojenských kasáren 
v Bílině z ul. Radovesická přes pozemky p.p.č. 1681/2, 1681/43, 1681/44, k.ú. Bílina. 

g) V návaznosti na prověření ploch řešených územními studiemi POD CHLUMEM  a TEPLICKÉ 
PŘEDMĚSTÍ bude prověřeno  vymezení nových ploch veřejně prospěšných staveb.  

 

Veřejně prospěšná opatření (VPO): 

a) Navržená protipovodňová opatření na Radovesické výsypce VPO VK01, VK02, VK03, VK04 a VK05 byla 
v průběhu uplatňování ÚP realizována. Navrhovaná VPO budou  vypuštěna. 

b) Prověřit a upravit vymezení plochy VK 06 pro Suchou nádrž Syčivka v Žižkové údolí dle aktualizované 

projektové dokumentace.  

c) Prověřit  rozsah a důvody vymezení PK05 (N01, N11, a N12), PK08 (N09) a PK18 (N10) vymezených jako zeleň na veřejných 
prostranstvích (ZV) jako VPO s předkupním právem. 

d) Prověřit a  upravit vymezení plochy VPO PK07 (N 06) vymezené jako plocha zeleně na veřejných 
prostranstvích (ZV) na základě doporučení územní studie, která je pro danou lokalitu zpracována.  
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e) Prověřit a  upravit vymezení plochy   VPO PK15 (N32) mezi ul. Opletalova a ul. Pražská.  Plocha 
nenaplňuje funkci plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), ale jedná se  o plochu, která svým 
charakterem odpovídá typu plochy  veřejná prostranství (PV). 

f) Vypustit plochy VPO PK06, PK04, PK09, PK10, PK11, PK12, PK13, PK14, PK17, PK19. Dle §101  stavebního zákona 
se již nejedná o plochy, pro které je možné uplatnit předkupní právo. 

Upřesnění požadavků na vymezení VPS a VPO vyplývajících z politiky územního rozvoje: 

Z aPÚR ČR nevyplývají pro řešení Změny č. 1ÚP  žádné požadavky na vymezení VPS a  VPO. 

 

Upřesnění požadavků vyplývajících ze zásad územního rozvoje: 

ZÚR ÚK ve znění Aktualizace č. 1 vymezují na území města Bílina jako veřejně prospěšnou stavbu 

optimalizaci železničních tratí č. 130 a č. 140 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem. Koridor VPS je vymezen 

v šířce 250m.  

Tento ÚKOL splněn ÚP Bílina. Vymezen jako veřejně prospěšná stavba VD36. Pro Změnu č. 1 ÚP Bílina 

nevyplývá z aZÚR požadavek na vymezení VPS. 

Na území obce Bílina nejsou na nadreagionální a regionální úrovni žádné skladebné části  ÚSES navrženy  
pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývá z aZÚR požadavek na vymezení VPO. 

Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů: 

V ÚAP není konkretizován požadavek na vymezení VPS a VPO. 
 

Plochy asanací: 

 Redukovat plochu asanace VA 01 dle skutečně provedených rekultivací Lomu Bílina na východním okraji 
plochy VA 01. Upravit plochu asanace VA 01 s ohledem na stanovení nové hranice územně ekologických 
limitů těžby na Lomu Bílina dle usnesení Vlády ČR č. 827 ze dne 19.10.2015. 

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje: 

Z aPÚR ČR nevyplývají pro řešení Změny č. 1ÚP  žádné požadavky na vymezení asanací. 
 

Upřesnění požadavků vyplývajících ze zásad územního rozvoje: 

Část řešeného území ÚP Bílina je zahrnuta do asanačních území ASA6 – lom Bílina a výsypka Pokrok a 
asanačního území ASA8 výsypky Radovesice.  

Tento ÚKOL splněn ÚP Bílina. Plocha pro asanaci ASA6 je v ÚP Bílina  vymezena jako plocha rekultivace, 
s výjimkou jižní části území, kde již byl úkol ZÚR realizován, tj. byla dokončena rekultivace území.2  

Na území bývalé výsypky Radovesice již byla ukončena těžba a byla realizována jeho rekultivace.  
Vzhledem k naplnění úkolu stanoveného ZÚR nebyla plocha pro asanaci ASA8 v dotčeném území 
vymezena. 

 pro Změnu č. 1 ÚP Bílina nevyplývá z aZÚR požadavek na vymezení VPO. 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů: 

V ÚAP není konkretizován požadavek na vymezení ploch asanací. 
 
 
 

                                                            
2Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou  lomu Bílina pro postup do územně ekologických limitů podle usnesení vlády 

č. 1176/2008 (R-Princip Most, s.r.o.) 
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D. 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 

a) 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 Změny č. 1 ÚP nestanovují. 

b) Vypustit podmínku pořízení územní studie pro plochy Z12, Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, N02, N03, N04 
a N06 (Teplické Předměstí), pro které byla v souladu s podmínkami stanovenými ÚP Bílina pořízena 
územní studie. 

c) Vypustit podmínku pořízení územní studie pro plochy P12, P09 a P29. Lhůta pro jejich pořízení uplynula. 

d) Požadavek na vymezení ploch a koridorů tohoto typu bude ve Změně č. 1 ÚP stanoven, pokud to vyplyne 
z průběhu projednání návrhu Změny č. 1 ÚP. 

Z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem ani územně analytických 
podkladů  nevyplývají žádné konkrétní požadavky na vymezení ploch nebo koridorů, ve kterých je 
rozhodování podmíněno regulačním plánem, územní studií nebo dohodou parcelaci. 

 

 

E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Zpracování variant se nepožaduje. 

Z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem ani územně analytických 
podkladů  nevyplývají žádné konkrétní požadavky na zpracování variant řešení. 

 
 

F. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A 
POČTU VYHOTOVENÍ 

Návrh Změny č. 1 ÚP bude zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami 
přiměřeně k rozsahu a obsahu zpracovávané Změny č. 1 ÚP ve vztahu ke schválenému Územnímu plánu 
Bílina. 

Obsah Změny č. 1 ÚP bude vycházet ze schváleného územního plánu a bude se skládat  z textové a grafické 
části, které budou zpracovány přiměřeně k rozsahu Změny č. 1 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 č. 1 ÚP bude zpracována nad aktualizovanou katastrální mapou  (změny katastrální hranice, 
pozemkové úpravy). 

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

I. NÁVRH: 
a) Textovou část  
b) Grafickou část: 

1. výkres základního členění území 1 : 5 000 
2. hlavní výkres 1 : 5 000 
3. koncepce dopravní infrastruktury 1:5000 
4. koncepce technické infrastruktury 1:5000 
5. výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000 
6. výkres etapizace 1:5000 
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II. ODŮVODNĚNÍ: 
a) Textovou část 
b) Grafickou část: 

1. koordinační výkres 1 : 5 000 
2. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

 
Dokumentace Změny č. 1 ÚP  bude vyhotovena: 

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

 b) ve 3 pare dokumentace změny ÚP   pro veřejné projednání; 

 c) ve 3 pare dokumentace změny ÚP   v případě opakovaného veřejného projednání 

 d) ve 4 pare výsledná dokumentace změny ÚP; 

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

 

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

Změny č. 1 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 č. 1 ÚP Bílina bude vyhotoven Územní plán Bílina zahrnující úplné znění a to v počtu 
4 vyhotovení v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona, včetně digitální podoby.  

 

 

G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
Koncepce návrhu změny územního plánu nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry 

významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo 

ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Návrh změny územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení vlivu 

na životní prostředí (SEA). 
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VII. 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.  

Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se bude odvíjet od požadavku kompetentního  
orgánu – odboru OŽP a Z, Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nepředpokládá se, že návrh Změny č. 1 ÚP 
bude mít samostatně ani ve spojení s jinými změnami významný vliv na území evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí. 

V návrhu Změny č. 1 ÚP nedojde k negativům při dodržení všech norem a limitů využití území a opatření a 
nebude konfliktní vůči životnímu prostředí ani zdravým životním podmínkám a veřejnému zdraví. 

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

Bez požadavků – změna není navrhována. 

IX. 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. 

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

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

XI. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.  

Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje nejsou předkládány. 

XII. Závěr  

Na základě projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Bílina (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 města Bílina její 
schválení.  

  


