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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Změna č. 1 územního plánu RTYNĚ NAD BÍLINOU
Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.
4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
vydává

změnu č. 1 územního plánu Rtyně nad Bílinou,

vydaného usnesením Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou č. 38 dne 24.3.2010,

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
a. Vymezení zastavěného území

Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.

b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje území obce
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
Urbanistická koncepce územního plánu reflektuje a reaguje na tendenci posledních let
vývoje – kdy se počet obyvatel v obci stabilizuje a lze očekávat přiměřený růst.
Odhad budoucího počtu obyvatel významně ovlivňuje faktor vynikající dopravní vazby
obce na okolí a tudíž dostupnost pracovních příležitostí v kombinaci s mimořádnou kvalitou
prostředí. Je jasné, že počet obyvatel významně ovlivní kladné saldo migrace, neboť
atraktivita obce je z obou výše uvedených hledisek mimořádná což dokazuje zájem o
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výstavbu v obci. Územní plán je nezbytným předpokladem pro další rozvoj, vzhledem
k nemožnosti výstavby před jeho schválením.
Koncepce rozvoje území obce vychází z premisy zachování přírodních a krajinných
hodnot, představujících v poloze mezi dvěma silně urbanizovanými a zdevastovanými
prostory městských aglomerací (Ústí nad Labem, Teplice) zásadní kvalitu obce, která bude
do budoucna nabývat stále větší důležitosti. Předpokladem je, že atraktivita prostředí,
výborná dopravní dostupnost, poloha mezi dvěma aglomeracemi i relativně dobré hygienické
podmínky (ovzduší – plynofikace, avšak zdroje zejména v areálu Lybar Velvěty, dálkový
přenos emisí, topení tuhými palivy, inverzní poloha; hluková zátěž – zejména nárazově
železniční doprava, lokálně (Malhostice, Kozlíky, sídliště Velvěty) silniční doprava) se stanou
významným stimulem pro rozvoj obytné zástavby a nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
Ochrana vysokých přírodních a krajinných hodnot zejména uvážlivým přístupem obce
k rozvoji a usměrnění této zástavby je základním předpokladem udržení atraktivity území i
v delším časovém horizontu. Koncepce nenavrhuje znovuotevření těžby v lokalitě Vrahožilská
skála (Ve skále), které by zásadním způsobem negativně ovlivnilo řadu složek životního
prostředí a přivodilo ztrátu atraktivity území pro funkci bydlení i možnosti rozvoje funkcí
cestovního ruchu.
Celkovou koncepci plošného rozvoje sídel lze charakterizovat koncentrováním většiny
rozvojových ploch do sídelního jádra – vlastní Rtyně nad Bílinou. V ostatních sídlech mají
navržené zastavitelné plochy pouze malý – spíše doplňkový charakter.
V řešení převažuje rozvoj ploch obytného území, který doplňuje návrh ploch
technické infrastruktury. Další plošný rozvoj výrobních a skladových funkcí je navržen
pro výrobu a sklady v prostoru severně od rychlostí silnice R 63 v plochách dotčených dílčími
změnami 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) a pro výrobně komerční v návaznosti na sídlo
Malhostice jižně u silnice R63.
Koncepce uspořádání krajiny zachovává její strukturu a respektuje zájmy ochrany
přírody a krajiny zejména minimalizací návrhu v prostoru dotčeném 4 zónou CHKO České
Středohoří. Krajina je řešena i návrhem skladebných částí územního systému ekologické
stability.
Z hlediska energetických systémů technické infrastruktury je řešené území na
vysokém stupni rozvoje, proto koncepční návrhy nepočítají s žádnými významnějšími
systémovými změnami u jednotlivých subsystémů energetických inženýrských sítí. Podstatou
koncepce je tedy zejména zajištění obsluhy vymezených rozvojových ploch.
Z hlediska vodohospodářských systémů technické infrastruktury je řešené území
na velmi nízkém stupni rozvoje, proto koncepce návrhu počítá s výstavbou vodovodu a
kanalizační soustavy vč, 4 nových ČOV v jednotlivých sídlech. Podstatou koncepce je založení
systémů pro obsluhu stávajících i rozvojových ploch.
Koncepce dopravy je popsána v kapitole D, subkapitole Dopravní infrastruktura,
koncepce dopravy není řešením nijak dotčena, dopravní nároky vyvolá pouze obsluha
navržených zastavitelných ploch.

3

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Tato subkapitola se změnou č. 1 územního plánu doplňuje takto:
V rámci ochrany historických a kulturních hodnot se uplatňují především
nemovité kulturní památky a území památkové ochrany. Počet nemovitých památek
evidovaných v ústředním seznamu pro území obce
a další objekty s památkovým
potenciálem zahrnují :

Velvěty
Obec slovanského založení (archeologické slovanské nálezy na západní straně vsi),
patřila původně ke Kostomlatům. Roku 1333 v držení předků rodu Velvetských z Nespečova;
roku 1593 byl velvetský statek propuštěn z manství, od r. 1611 náležela obec k Teplicím.
Kolem roku 1500 tu byly dvě tvrze, jedna z nich stála ještě r. 1652.
Nemovité památky :
2736

areál panského dvora č.p.1

2736/1
sýpka panského dvora - barokní, postavena na místě tvrze roku 1744;
obdélníková dvoupatrová hladká budova s mansardovou střechou; okna pravoúhlá, v přízemí
zazděný vchod s kamenným jednoduchým ostěním, datováno roku 1744.
2736/2

hospodářská budova

2737

mostek

Sezemice
Obec historického slovanského založení.
Kaple - postavena po r. 1800, jednoduchá, obdélníková, s polokruhovými okny, ve štítové
stěně nárožní pilastry; trojúhelníkový štít nesl hranolovou zvonici (zbořena?).
Na silnici mezi Sezemicemi a Rtyní nad Bílinou

- socha madony - z r. 1830.

Rtyně nad Bílinou
Obec původně slovanského založení, v místech četných pravěkých nálezů. Farní
kostel zde doložen již k r. 1383; od r. 1424 náležela obec Vřesovicům.
Nemovité památky :
2731

areál kostela sv. Martina

2731/1

kostel
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2731/2

soubor tří výklenkových kapliček

2731/3

torzo ohradní zdi

2732

areál chalupy č.p.15

Zemědělská usedlost č.p. 15 - z konce 18. stol., patrová obdélníková, v přízemí
zděná, v patře hrázděná, s boční pavláčkou.
2732/1

chalupa

2732/2

branka

2733

zbytky hradu Paradis

Nedaleko obce hrad Paradies - postav. kol r. 1400, r. 1426 dobyt a rozmetán;
dochov. nepatrné zbytky zdiva.- výšinného opevněného hradiště
5291

mostek

čp. 10

návrh na zápis do seznamu nemovitých památek

Malhostice
Obec starého slovanského založení; r. 1307 tu připomínán jakýsi Ctibor. Do r. 1554
připojena i s tvrzí k Teplicím. Tvrz uváděna ještě r. 1662.
Nemovité památky :
2734

areál hospodářského (panského) dvora č.p.12

2734/1

obytná budova č.p.12

2734/2

sýpka

2734/3

stáje

2734/4

chlévy

2734/5

stodoly

2735

Pieta při silnici do Žichlic - barok. z pol. 18. stol.

101191

Kaple u dvora - z r. 1817, obdélníková, se zkosenými nárožími s pilastry a
představěnou zděnou hranolovou věžičkou. Okna a vstup segmentové.

Vedle zákonné ochrany nemovitých památek se na území obce uplatňuje režim
území s archeologickými nálezy. V území s výskytem archeologických nálezů vyplývá
stavebníkům zákonná povinnost v rámci přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní
práce, při nichž může být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23, záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
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Na úseku ochrany přírody lze konstatovat, že přírodní hodnoty území obce
Rtyně nad Bílinou jsou vysoké. Jihovýchodní část náleží do Chráněné krajinné oblasti České
středohoří, ve východní části se nachází přírodní rezervace Malhostický rybník,
západovýchodní osou území je vodní tok řeky Bíliny, v úseku mezi Velvěty a Rtyní nad Bílinou
přirozeně meandrující s navazujícími břehovými porosty lužních dřevin, loukami, mezemi,
rozsáhlými rákosinami. Hodnota krajinného rázu celého území je velmi vysoká. Určuje
ji zejména široké, do bazických vulkanitů Českého středohoří zaříznuté údolí řeky Bíliny
s oboustrannými svahy, jejichž horní hrana převyšuje o více než 100 m údolní nivu. Vyskytují
se i jednotlivé vrcholy, zčásti či zcela odlesněné. Významnou pozitivní hodnotou krajiny jsou
staré ovocné sady, v zástavbě některé objekty – nemovité kulturní památky. Negativně
působí rozsáhlý areál Lybar Velvěty v západní části území a areál bývalého Státního statku
Teplice ve východní části území (Malhostice). Na území obce Rtyně nad Bílinou jsou
vymezeny skladebné části regionálního a lokálního územního systému ekologické stability
krajiny.
Požadavky, které vyplývají z koncepce řešení změny č.1 se uplatnily zejména
s ohledem na ochranu krajinného rázu u ploch 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) v oblasti
vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního
zákona a dále pro stavby v zastavitelné ploše 1Z2a a 1Z2b1 v prostoru u hřbitova ve Rtyni
nad Bílinou, kde může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt.

Ochrana přírodních a krajinných hodnot
Tato subkapitola se nemění.

Ochrana přírodních léčivých zdrojů
Tato subkapitola se nemění.
Do západní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo II. stupně "II C"
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách dané zákonem č. 164/2001
Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) a
dále výnos MZ č.j.LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9.10.1959, ve znění pozdějších navazujících
výnosů.

Civilní ochrana, požární ochrana
Tato subkapitola se nemění.

c. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
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Urbanistická koncepce územního plánu především zohledňuje atraktivita obce
pro bydlení. Celkovou koncepci plošného rozvoje sídel lze charakterizovat koncentrováním
většiny rozvojových ploch do sídelního jádra – vlastní Rtyně nad Bílinou. V ostatních sídlech
mají navržené zastavitelné plochy pouze malý – spíše doplňkový charakter.
V řešení převažuje rozvoj ploch obytného území, který doplňuje návrh ploch
technické infrastruktury. Další plošný rozvoj výrobních a skladových funkcí je navržen
pro výrobu a sklady v prostoru severně od rychlostní silnice R 63 v plochách dotčených
dílčími změnami 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) a pro výrobně komerční v návaznosti na sídlo
Malhostice jižně u silnice R63.
Koncepce uspořádání krajiny zachovává její strukturu a respektuje zájmy ochrany
přírody a krajiny zejména minimalizací návrhu v prostoru dotčeném 4 zónou CHKO České
Středohoří. Krajina je řešena i návrhem skladebných částí územního systému ekologické
stability.
Ochrana vysokých přírodních a krajinných hodnot je základním předpokladem udržení
atraktivity území i v delším časovém horizontu. Koncepce nenavrhuje znovuotevření těžby
v lokalitě Vrahožilská skála (Ve skále), které by zásadním způsobem negativně ovlivnilo řadu
složek životního prostředí a přivodilo ztrátu atraktivity území pro funkci bydlení i možnosti
rozvoje funkcí cestovního ruchu.
Z hlediska energetických systémů technické infrastruktury je řešené území na
vysokém stupni rozvoje, proto koncepční návrhy nepočítají s žádnými významnějšími
systémovými změnami u jednotlivých subsystémů energetických inženýrských sítí. Podstatou
koncepce je tedy zejména zajištění obsluhy vymezených rozvojových ploch.
Z hlediska vodohospodářských systémů technické infrastruktury je řešené území
na velmi nízkém stupni rozvoje, proto koncepce návrhu počítá s výstavbou vodovodu a
kanalizační soustavy vč, 4 nových ČOV v jednotlivých sídlech. Podstatou koncepce je založení
systémů pro obsluhu stávajících i rozvojových ploch.

Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
Tato subkapitola se změnou územního plánu mění v následující tabulce:
Zastavitelné plochy a plochy přestavby resp. dostavby proluk zastavěného území jsou
přehledně uspořádány v následující tabulce, která podává základní přehled o funkčním
zařazení jednotlivých ploch. Plochy jsou ve výkresové části dokumentace označeny jednak
identifikačním kódem, který odpovídá označení v tabulce.

Označení plochy

Využití plochy

Katastrální území Rtyně nad Bílinou
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1

plochy bydlení

2

plochy bydlení

3

plochy bydlení

4

PLOCHA Z NÁVRHU VYŘAZENA PO
SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

5

plochy bydlení

6

plochy bydlení

7

plochy bydlení

8

plochy bydlení

9

rybník

ČOV RTYNĚ

plochy technické infrastruktury

10

plochy bydlení

11

PLOCHA Z NÁVRHU VYŘAZENA PO
SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

1Z2a

plochy výroby -zemědělství

1Z2b1

plochy bydlení

1Z2b2
(1Z2c)

veřejné prostranství

1Z4

plochy bydlení

Katastrální území Malhostice
12

plochy smíšené výrobní

ČOV MALHOSTICE plochy technické infrastruktury
Katastrální území Velvěty (Sezemice)
13

plochy bydlení

14

plochy bydlení

15

plochy bydlení
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1Z3

plochy bydlení

1Z5

plochy bydlení
plochy technické infrastruktury
(změna polohy ČOV v rámci změny
č.1)

ČOV SEZEMICE

Katastrální území Velvěty (Velvěty)
ČOV VELVĚTY

plochy technické infrastruktury

Katastrální území Velvěty (prostor severně od R 63)
1Z1a
1Z1b
(1Z1b1
1Z1b2)

plochy výroby a skladování
a
plochy výroby a skladování

pozn. – oprava chyby v textu u ploch 10 a 11 -

Systém sídelní zeleně
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování
Dopravní infrastruktura
Širších dopravní souvislosti
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
Silniční doprava
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
Železniční doprava
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
Návrh napojení a komunikačního zpřístupnění rozvojových ploch
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
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Označení plochy dopravní napojení a zpřístupnění plochy
Katastrální území Rtyně nad Bílinou

1

plocha bydlení - bude napojena přes silnici III/25817 Rtyně n/B. –
Malhostice a z místní komunikace Rtyně n/B.- Sezemice

2

plocha bydlení - bude napojena přes silnici III/25817 Rtyně n/B. –
Malhostice a z místní komunikace a veřejného prostranství v kolonii u
hřbitova

3

plocha bydlení - bude napojena z místní komunikace Rtyně n/B.Sezemice

4

PLOCHA Z NÁVRHU VYŘAZENA PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

5

plocha bydlení - bude napojena z místní komunikace Rtyně n/B.Sezemice

6

plochy bydlení - bude napojena z místní komunikace Rtyně n/B.Malhostice

7

plocha bydlení - bude napojena přes silnici III/25825 Rtyně n/B. –
Vrahožily - Bořislav a z místní komunikace

8

plocha bydlení - bude napojena přes silnici III/25825 Rtyně n/B. –
Vrahožily - Bořislav

9

vodní plocha - bude napojena přes silnici III/25822 Kozlíky – Velvěty Rtyně n/B.

ČOV RTYNĚ

plochy technické infrastruktury - bude napojena z místní komunikace
Rtyně n/B.- Malhostice

10

plocha bydlení - bude napojena přes silnici III/25825 Rtyně n/B. –
Vrahožily - Bořislav

11

PLOCHA Z NÁVRHU VYŘAZENA PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

1Z2a

plochy výroby – zemědělství - bude napojena přes silnici III/25817
Rtyně n/B. – Malhostice a z navrženého veřejného prostranství u
hřbitova

1Z2b1

plochy bydlení - bude napojena přes silnici III/25817 Rtyně n/B. –

10
Malhostice a z navrženého veřejného prostranství u hřbitova
1Z2b2
(1Z2c)

veřejné prostranství - bude napojeno přes silnici III/25817 Rtyně n/B. –
Malhostice

1Z4

plochy bydlení - bude napojena z místní komunikace Rtyně n/B.Sezemice a dále bude dopravní napojení možné v koordinaci
s dopravním řešením plochy č.1

Katastrální území Malhostice
plocha smíšená výrobní - bude napojena přes silnici III/25817 Rtyně
n/B. – Malhostice a z místní komunikace Rtyně n/B.- Malhostice
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plochy technické infrastruktury - bude napojena z místní komunikace
ČOV MALHOSTICE Rtyně n/B.- Malhostice
Katastrální území Velvěty (Sezemice)
13

plocha bydlení - bude napojena přes silnici III/25823 Velvěty - Sezemice

14

plocha bydlení - bude napojena přes silnici III/25823 Velvěty - Sezemice

15

plocha bydlení - bude napojena přes silnici III/25823 Velvěty - Sezemice

1Z3

plochy bydlení – bude napojena severně ze silnice č. 25336 Nové Dvory
- Nechvalice – Malhostice, dále lze sledovat i dnes již nefunkční napojení
od jihu místní komunikací ze Sezemic.

1Z5

plochy bydlení - bude napojena z místní komunikace Rtyně n/B.Sezemice nebo ze silnice III/25823 Velvěty - Sezemice

ČOV SEZEMICE

plocha technické infrastruktury - bude napojena přes silnici III/25823
Velvěty – Sezemice a z místní komunikace Rtyně n/B. - Sezemice

Katastrální území Velvěty (Velvěty)

ČOV VELVĚTY

plochy technické infrastruktury - bude napojena přes silnici III/25822
Kozlíky – Velvěty Rtyně n/B.a dále prostřednictvím místních
komunikací

Katastrální území Velvěty (prostor severně od R 63)
plochy výroby a skladování - bude napojena přes silnici III/25352 na
silnici R63

1Z1a
1Z1b

(1Z1b1

a plochy výroby a skladování - - bude napojena přes silnici III/25352 na
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1Z1b2)

silnici R63

Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
V lokalitě Rtyně nad Bílinou jsou navrženy nové vodovodní řady. Všechny navržené
vodovodní řady budou napojeny na stávající rozvodnou síť v obci a budou zásobovat budoucí
plánovanou výstavbu v rozvojových plochách.
V rámci výstavby kanalizační sítě v lokalitě Kozlíky bude položen vodovodní řad s
napojením na stávající rozvodnou síť sídel Kozlíky a Velvěty. Navrhovaný řad bude tvořit
samostatné tlakové pásmo v Kozlíkách a zároveň bude hlavním přívodním řadem pro lokalitu
Velvěty. Stávající vodovodní řad bude v návrhu ponechán pouze pro zásobování výrobního
závodu Lybar.
V lokalitě Sezemice budou v rámci výstavby stokové sítě vybudovány dva samostatné
vodovodní řady vedoucí k plánované zástavbě. Oba vodovodní řady budou napojeny na
stávající rozvodnou síť sídla, která je dostatečně kapacitní pro navrhovanou výstavbu RD.
Stávající koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou není změnou
č. 1 územního plánu měněna. Potřeba požární vody bude u velkých areálů řešena
prostřednictvím požárních nádrží. Předpokládané řešení zásobování pitnou vodou
jednotlivých rozvojových ploch změny č. 1 je uvedeno v odůvodnění.
Kanalizace
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
Navržená kanalizační síť v řešeném území bude realizována výhradně jako splašková.

Odpadní vody z centrální a jižní části Rtyně nad Bílinou jsou svedeny gravitačně
kmenovou stokou „A“ do navrhované čistírny odpadních vod. Do kmenové stoky „A“ bude
zaústěna větev kanalizace vedoucí ze sídla Vrahožily. Druhou část odkanalizování obce
Rtyně nad Bílinou tvoří páteřní stoka “B” odvodňující severní část zástavby do podzemní
čerpací stanice Rtyně nad Bílinou, z níž vede výtlačné potrubí do koncové revizní šachty na
stoce “A”. Navrhovaná stoková síť je zakreslena v grafické příloze územního plánu. Čistírna
odpadních vod ve Rtyni nad Bílinou je navržena jako biologická s kapacitou pro 500 EO.
V lokalitě Kozlíky tvoří páteřní stoku odkanalizování stoka “ A”, která je zaústěna do
podzemní čerpací stanice č.1. Z této ČS je navržený kanalizační výtlak zaústěný do koncové
revizní šachty kanalizace Velvěty (stoka “B”).
V lokalitě Velvěty tvoří páteřní stoku první části odkanalizování stoka “B, druhou část
odkanalizování Velvět tvoří samostatná stoka “C, která je zaústěna do podzemní čerpací
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stanice č.2. Z čerpací stanice je přes koryto Bíliny navržen kanalizační. Obě páteřní
kanalizační stoky jsou za obcí Velvěty zaústěny do navržené biologické ČOV.
Páteřní kanalizační stoku v Sezemicích tvoří stoka “A” vedoucí v hlavní komunikaci,
na níž se gravitačně napojují dílčí větve sloužící k odkanalizování okolní zástavby.
Navrhovaná kanalizace je zaústěna do navržené biologické ČOV, která je situována mezi
komunikací a meandrem Bíliny poblíž jižního okraje zástavby.
V Malhosticích je kanalizační systém rozdělený do tří samostatných kanalizačních
stok. Páteřní kanalizaci tvoří stoka “A” vedoucí gravitačně ze severního okraje sídla až k ČOV.
Druhou část odkanalizování s ohledem na nepříznivou konfiguraci terénu tvoří stoky “B” a
“C”, které budou zaústěny do podzemní čerpací stanice. Z čerpací stanice je navržený
kanalizační výtlak zaústěný do stoky „A“. Odpadní vody jsou pod obcí zaústěny do navržené
biologické ČOV situované poblíž jižního výběžku zástavby sídla.
Základní koncepce odkanalizování řešeného území navrhovaná v platném územním
plánu není změnou č 1 územního plánu měněna. V nově vymezených plochách se počítá
s realizací oddílné kanalizace s realizací opatření pro maximální využití a vsakování dešťové
vody v rámci stavebních pozemků. Předpokládané řešení odkanalizování dle jednotlivých
rozvojových ploch změny č. 1 je uvedeno v odůvodnění.
Zásobování plynem
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
V rámci koncepce plynovodní sítě byly navrženy pouze krátké úseky středotlakého
plynovodu sloužící k obsluze vymezených rozvojových ploch. Ve Rtyni nad Bílinou se jedná o
navrhovaný plynovod v jižní části zástavby pro rozvojové plochy č. 7 a 8 a o plynovodní řad
na severovýchodním okraji zástavby pro rozvojovou plochu č. 2. Nejrozsáhlejší rozvojová
plocha č. 1 a rozvojová plocha č. 3 se nacházejí v dosahu stávajících plynovodních řadů,
rozvody uvnitř rozvojových ploch budou navrhovány v podrobnějších projektových
dokumentacích.
V Malhosticích je navržena krátká větev plynovodu ze stávajícího rozvodu k rozvojové
ploše č. 13.
Základní koncepce plynofikace řešeného území navrhovaná v platném územním plánu
není změnou č 1 územního plánu měněna. Předpokládané řešení zásobování zemním plynem
dle jednotlivých rozvojových ploch změny č. 1 je uvedeno v odůvodnění.
Zásobování elektrickou energií
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
Koncept územního plánu se změnou koncepce zásobování území elektrickou energií.
Vzhledem k návrhu plynofikace na většině území není počítáno s vytápěním objektů
elektrickou energií. S vytápěním elektrickou energií se nepočítá ani v neplynofikovaných
sídlech Malhostice a Vrahožily.
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Velké rozvojové plochy na severním a jižním okraji zastavěného území Rtyně
nad Bílinou budou vyžadovat výstavbu nových trafostanic. Jsou navrženy dvě nové
trafostanice TSN 01 a TSN 02 napojené krátkými přívody ze stávajícího nadzemního vedení
VN. Případné zvýšené nároky v okolních sídlech budou řešeny zvýšením výkonu stávajících
transformátorů.
Nároky rozvojové plochy č. 12 v Malhosticích budou řešeny dle konkrétního záměru,
v případě vyššího odběru bude v rámci rozvojové plochy umístěna odběratelská trafostanice
napojená z vedení VN, které přes okraj rozvojové plochy prochází.
Koncepce řešení elektrorozvodné sítě se změnou č. 1 územního plánu úrovni VN se
nemění.
V rámci změny č. 1 bylo provedeno posouzení zásobování ploch záměrů z hlediska dopadu
na síť VN.
V dřívějších územně plánovacích dokumentací a v ÚAP Ústeckého kraje figuruje
záměr na realizaci propojovacího vedení VVN 400 kV Užín – Chotějovice. Trasa koridoru by
byla vedena přes plochy záměrů 1Z1. Návrh koridoru VVN 400 kV již nebyl součástí 2. změn
a doplňků ÚP VÚC SHP a není obsažen ani ve schvalované dokumentaci ZÚR Ústeckého
kraje. Proto uvedený koridor není ve změně č. 1 územního plánu zahrnut.
Přes plochu záměru 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) prochází trasa stávajícího dvojitého
nadzemního vedení VN 35 kV. Koridor vytváří limit pro budoucí zástavbu, na druhou stranu
umožňuje zásobování ploch ze sítě VN. Plochy budou napojeny z procházejícího vedení
prostřednictvím odběratelských trafostanic 35/0,4 kV umístěných v rámci plochy areálu.
Zásobování ploch bude nutno po konkretizaci záměrů navrhnout v podrobnější
projektové dokumentaci. Možné je i řešení dílčí přeložky stávajícího vedení. Plocha 1Z1a
bude zásobována elektrickou energií rovněž z procházejícího vedení VN 35 kV v koordinaci
s částí plochy nacházející se na území sousední obce Modlany.
Ostatní plochy záměrů budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sítě nízkého
napětí s výjimkou větší plochy 1Z4, kde je navržena realizace distribuční trafostanice TSN 01
napojené z procházejícího vedení VN 10 kV. Přes plochu záměru procházejí dvě nadzemní
trasy VN 10 kV, které je obtížné přeložit vzhledem k tomu, že se v sousedství stávající trasy
nacházejí lesní pozemky. Proto je počítáno s tím, že zástavba v ploše 1Z4 bude stávající
nadzemní vedení respektovat.

Občanské vybavení a veřejná prostranství
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
Rozvoj občanské vybavenosti se předpokládá v souladu s regulativy ploch v rámci
navržených ploch s rozdílným způsobem využití. Jedinou významnou rozvojovou plochou
v této sféře je plochy 12 v Malhosticích – zařazená mezi smíšené výrobní plochy
s předpokladem vzniku služeb ve výhodné poloze u silnice I. třídy.
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Nejvýznamnější stávající plochy veřejných prostranství jsou vymezeny
v grafické dokumentaci. Plochy pro veřejná prostranství vč. zeleně a pozemky souvisejícího
občanského vybavení jsou dle podmínek pro výstavbu v jednotlivých plochách s rozdílným
způsobem využití součástí většiny druhů zastavitelných ploch. Jejich lokalizace bude
předmětem podrobnějších stupňů územní a projektové přípravy.
V souvislosti s návrhem zastavitelných ploch 1Z2a, 1Z2b1 a 1Z2b2 v prostoru u
hřbitova ve Rtyni nad Bílinou bylo u východně a části jižně navazující plochy ke hřbitovu
vymezeno veřejné prostranství (označeno bylo jako 1Z2b2). Jeho účelem je zejména jednak
zabezpečit plochy pro krátkodobé parkování vozidel návštěvníků hřbitova, dále přístup na
plochy 1Z2a, 1Z2b1 a také zachování částečné viditelnosti bílé hřbitovní zdi a zeleně uvnitř
hřbitova z důvodů zachování esteticko-historického obrazu lokality při pohledech
z vrahožilského prostoru.

e. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů.
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Územní systém ekologické stability
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Prostupnost krajiny a rekreace
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Protierozní opatření a ochrana před povodněmi
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Dobývání nerostů a ložisková ochrana, sesuvy a poddolované území
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
Z hlediska ložiskové ochrany a geologických podmínek je třeba v území respektovat
omezení a limity vyplývající z níže uvedených jevů :
V databázi Geofondu (1998) je registrováno pouze jediné chráněné ložiskové území
(č. CHLÚ16760000) Nechvalice – Velvěty s výhradním ložiskem nerostných surovin č.
B3167600:
surovina:

stavební kámen

15
organizace:

Palivový kombinát Ústí n.L., s.p.

kapacita:

2 721 000 m celkem zásob, 43 000 m roční těžba

3

3

V minulosti plánované otevření nevýhradní těžby v prostoru lomu pod Vrahožilskou
skálou není v této dokumentaci navrženo. Naopak, tento záměr je v kontextu kvality blízkého
obytného prostředí vnímán jako nežádoucí a proto jej koncepce územního plánu nepřipouští.
Těžba by znamenala nežádoucí zhoršení hygienických, přírodních a dalších podmínek
v území.
Geofond registruje dále některá poddolovaná území, která leží při hranicích řešeného území:
- Nechvalice u Bystřan, těžba paliv, neznámé stáří,
- Žalany - těžba paliv, do 19. století,
- Malhostice - těžba paliv, neznámé stáří,
- Bořislav - těžba paliv, neznámé stáří,
- Lochočice - těžba paliv, před r. 1945.
Členitý reliéf i geologické poměry podloží (jílovité a slínité horniny křídy a terciéru)
podmínily vznik četných sesuvů suťových hmot. Podklady registrující sesuvy uvádějí shodně
oblast severovýchodního úbočí Bžanského vrchu při jižní hranici řešeného území. Tuto
sesuvnou oblast registruje soubor geologických a účelových map "Mapa geofaktorů životního
prostředí ČSR" z roku 1989 - signální mapa střetů zájmů v měřítku 1:50 000. Podrobněji jsou
sesuvy popsány v registrech Geofondu.
Geofond registruje jeden aktivní sesuv na severu řešeného území v lokalitě Žichlice (SV
od Sezemic, při silnici č. I/63) a tři sesuvy potenciální, dva v lokalitě Velvěty, jeden (jen
částečně zasahuje do řešeného území) potenciální sesuv v lokalitě Habří. Žádný z uvedených
sesuvů nebyl sanován.
Geofond dále registruje tři bývalá hlavní důlní díla po dobývání surovin, na které se
vztahují předpisy, které stanoví omezení při využívání pozemků včetně vyhlášení stavební
uzávěry lokalizovaná v návaznosti na poddolované území Malhostice.

f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:

Zařazení do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití závazně určuje
režim využití jednotlivých ploch. V rámci územního plánu je zařazení ploch s rozdílným
způsobem využití do typů provedeno dle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a
jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na
využívání území. Ve výkresové dokumentaci je označení typů ploch s rozdílným způsobem

16
využití provedeno jednak grafickým symbolem a dále u vybraných ploch textovou
zkratkou. V rámci územního plánu byly vymezeny následující typy ploch s rozdílným
způsobem využití:
zkratka

základní typ :

subtyp :

B

plochy bydlení,

R

plochy rekreace, (nejsou obsaženy v řešení)

O

plochy občanského vybavení,

VP

plochy veřejných prostranství,

S

plochy smíšené obytné,

plochy dopravní infrastruktury:
Ds

plochy silniční dopravy,

Dz

plochy drážní dopravy,

TI

plochy technické infrastruktury,

V

plochy výroby a skladování,

VS

plochy smíšené výrobní,

VO

plochy vodní a vodohospodářské,

NZ

plochy zemědělské,

NL

plochy lesní,

P

plochy přírodní,

NS

plochy smíšené nezastavěného území,

Zařazení do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití závazně určuje
režim využití jednotlivých pozemků a definuje jejich přípustné využití, nepřípustné využití,
podmíněně přípustné využití (podmínkou pro podmíněně přípustné využití je souhlas
zastupitelstva obce se záměrem) a nakonec i podmínky prostorového uspořádání a základní
podmínky ochrany krajinného rázu – těmi územní plán většinou určuje záměrné zpřísnění
parametrů podmínek pro výstavbu daných prováděcími vyhláškami stavebního zákona.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je zařazeno na
následujících stranách územního plánu.
Z dřívější hornické činnosti vyplývají pro výstavbu ve vybraných územích, která byla
zakreslena do výkresové dokumentace, následující omezení pro výstavbu:
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Poddolovaná území - stavby na této ploše musí respektovat přepisy pro stavby na
poddolovaném území.
Hlavní důlní díla po dobývání surovin, na které se vztahují předpisy, které stanoví omezení
při využívání pozemků včetně vyhlášení stavební uzávěry.
Dalšími, všeobecnými omezeními, které se týkají všech typů ploch s rozdílným způsobem
využití, je povinnost u všech rozvojových ploch změn v území :
-

Respektovat výskyt vzrostlé zeleně.
V případě, že tyto plochy zasahují do pásma 50 metrů od hranice lesa, je výstavba
podmíněně přípustná s tím, že umístění staveb je podmíněno získáním výjimky
udělené Magistrátem města Teplice.

PLOCHY BYDLENÍ (B)
(§ 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se v odstavci podmíněně přípustné využití změnou územního plánu doplňuje
takto :
Podmíněně přípustné využití

(Podmínkou pro podmíněně přípustné využití je souhlas zastupitelstva obce se záměrem) :
 novostavby a stavební úpravy pro stavby pro veřejné stravování, občerstvení a
služby, zejména restaurace, jídelny, hostince, vinárny, kavárny, bary, bufety, herny,
kasina, kluby
 stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby, zejména hotely, motely, penziony a
ubytování v soukromí
 čerpací stanice pohonných hmot
 pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
Podmíněně přípustné využití

(Podmínkou pro podmíněně přípustné využití je splnění uvedených podmínek v konkrétně
určených plochách) :
 v ploše 1Z4 je výstavba pásma 50 metrů od hranice lesa podmíněně přípustná s tím,
že umístění staveb je podmíněno získáním výjimky udělené Magistrátem města
Teplice
 v ploše 1Z3 je výstavba podmíněna tím, že v rámci umístění stavby bude
provedením akustického posouzení podloženého měřením hluku z vlivu provozu na
přilehlých a blízkých pozemních komunikacích prokázáno nepřekročení hlukové zátěže
odpovídající navrženému způsobu využití plochy
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)
(§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (VP)
(§ 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S)
(§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:

Převažující způsob využití
 plochy bydlení, občanského vybavení a případně nerušící výroby a služeb
s vyloučením staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše
Přípustné využití
 pozemky staveb pro bydlení
 pozemky staveb a zařízení občanského vybavení kromě využití specifikovaného dále
jako nepřípustné či podmíněně přípustné
 pozemky související dopravní a technické infrastruktury
 pozemky veřejných prostranství vč. zeleně a prvků ÚSES
Nepřípustné využití
 pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o
výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1000 m2
 pozemky bytových domů
Podmíněně přípustné využití

(Podmínkou pro podmíněně přípustné využití je souhlas zastupitelstva obce se záměrem)
 novostavby a stavební úpravy pro stavby pro veřejné stravování, občerstvení a
služby, zejména restaurace, jídelny, hostince, vinárny, kavárny, bary, bufety, herny,
kasina, kluby
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 stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby, zejména hotely, motely,
penziony a ubytování v soukromí
 čerpací stanice pohonných hmot
 pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
 nerušící výroba a služby, které slouží potřebám obyvatel ve vymezené ploše.

Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu
 plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně
dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.
 výšková regulace zástavby: nová zástavba bude vždy řešena s limitem max. 2
nadzemních podlaží plus podkroví, v případě plochých střech s limitem max. 2
nadzemních podlaží plus ustupující podlaží v rozsahu max. 2/3 druhého nadzemního
podlaží).

PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
plochy silniční dopravy (Ds)
(subtyp § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
plochy drážní dopravy (Dz)
(subtyp § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
(§ 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V)
(§ 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto :
Převažující způsob využití
 samostatně vymezené plochy staveb pro výrobu, skladování a zemědělských staveb
Přípustné využití
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pozemky pro výrobu, skladové areály, pozemky zemědělských staveb
pozemky veřejných prostranství vč. zeleně a prvků ÚSES
pozemky související dopravní infrastruktury
pozemky staveb a zařízení občanského vybavení souvisejícího s výrobou, kromě
využití specifikovaného dále jako nepřípustné či podmíněně přípustné

Nepřípustné využití
pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o
výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1 000 m2
 novostavby a stavební úpravy pro stavby pro veřejné stravování, občerstvení a
služby, zejména restaurace, jídelny, hostince, vinárny, kavárny, bary, bufety, herny,
kasina, kluby
 stavby pro veřejné ubytování a ubytovací služby, zejména hotely, motely, penziony a
ubytování v soukromí


Podmíněně přípustné využití

(Podmínkou pro podmíněně přípustné využití je souhlas zastupitelstva obce se záměrem) :
 čerpací stanice pohonných hmot
Podmíněně přípustné využití

(Podmínkou pro podmíněně přípustné využití je splnění uvedených podmínek v konkrétně
určených plochách) :
 v ploše 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) je výstavba podmíněna splněním
následujících dílčích požadavků:
v rámci umístění stavby bude provedeno akustického posouzení podloženého
měřením hluku z vlivu provozu na přilehlých a blízkých pozemních komunikacích
prokázáno nepřekročení hlukové zátěže odpovídající navrženému způsobu využití
plochy
bude ponechán a zajištěn volný průchod k přírodní rezervaci Rač s ohledem na
migrační prostupnost území. Toto propojení zajistí interakční prvek, který propojí
liniovou zeleň severně od silnice I/63 s lokálním biokoridorem LBK D
bude zajištěno odpovídající nakládání s odpadními vodami, srážkové vody budou
řešeny zasakováním v místě a kolem areálu vysazena izolační zeleň z původních
druhů rostlin se zajištěním druhové pestrosti
 v ploše 1Z2a je realizace podmíněna opatřeními zamezujícími úniku znečišťujících
látek do Malhostického rybníka.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného
rázu
 plochy výroby a skladování musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně
dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.
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 výšková regulace zástavby: nová zástavba bude vždy řešena do max. výšky
10m od rostlého terénu

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (VS)
(§ 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VO)
(§ 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ)
(§ 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
PLOCHY LESNÍ (NL)
(§ 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
PLOCHY PŘÍRODNÍ (P)
(§ 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (NS)
(§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.

h. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.
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i. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
k němu připojené grafické části
dokumentace změny č. 1 obsahuje:

počet listů textové části změny č. 1 územního plánu:
-

počet listů změny č. 1 územního plánu: 33 listů

-

počet listů odůvodnění změny č. 1: 79 listů

-

počet listů - svazek Vyhodnocení vlivů Návrhu změny č. 1 územního plánu obce na
udržitelný rozvoj území – část A: 52 listů

-

počet listů - svazek Vyhodnocení vlivů Návrhu změny č. 1 územního plánu obce na
udržitelný rozvoj území – část C – F: 26 listů

Grafická část dokumentace změny č.1:
Změna č. 1 územního plánu:
-

Výkres základního členění území – výřezy, v měřítku 1: 5 000

-

Hlavní výkres – výřezy, v měřítku 1: 5 000

-

Výkres koncepce technické infrastruktury, v měřítku 1: 7 200

-

Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně prospěšných opatření (VPO) a
asanací – výřezy, v měřítku 1: 5 000

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu:
-

Koordinační výkres – výřezy, v měřítku 1: 5 000

-

Výkres širších vztahů, v měřítku 1: 50 000

-

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřezy, v měřítku 1: 5 000

j. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.

k. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je požadováno
prověření změn jejich využití územní studií
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.

l. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je požadováno pořízení
a vydání regulačního plánu
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.
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m. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.

n. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Tato kapitola se změnou č. 1 územního plánu upravuje takto:

Návrh územního plánu obsahuje vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt.
Do těchto staveb jsou zařazeny stavby v zastavitelné ploše 1Z2a a 1Z2b1 v prostoru u
hřbitova ve Rtyni nad Bílinou.

o. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení
podle § 117 odst. 1 stavebního zákona
Tato kapitola se změnou č. 1 územního plánu upravuje takto:

Návrh územního plánu obsahuje vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené
stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.
Do těchto staveb jsou zařazeny stavby v zastavitelné ploše 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a
1Z1b2).

Odůvodnění územního plánu

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1) Postup při pořízení změny územního plánu
Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou dalo souhlas s pořízením změny územního
plánu dne 24.3.2010 usnesením č. 38/2010. Následně bylo zpracováno a projednáno zadání,
které bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25.8.2010 usnesením č. 42/2010. Návrh
změny byl následně zpracován podle požadavků vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti. Projektantem změny je autorizovaná osoba Ing. Arch. František Pospíšil.
Pozvánka na společné jednání o návrhu změny byla rozeslána 25.7.2011 dotčeným
orgánům a sousedním obcím. Společné jednání se konalo 25.8.2011 na Obecním úřadě
Rtyně nad Bílinou. Všechna stanoviska dotčených orgánů, uplatněná v zákonné lhůtě byla
vyhodnocena a dokumentace byla následně upravena. Dne 26.10.2011 byla odeslána zpráva
o projednání odboru ÚP a SŘ Krajského úřadu Ústeckého kraje, který ve lhůtě 30 dnů
neuplatnil žádné stanovisko. Dne 27.2.2012 bylo oznámeno zahájení řízení o změně
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územního plánu veřejnou vyhláškou a zároveň oznámeno dotčeným orgánům a
sousedním obcím. Dne 12.4.2012 se konalo veřejné projednání, na kterém nikdo nevznesl
žádné připomínky ani námitky a proto bylo Opatření obecné povahy předloženo
zastupitelstvu obce k vydání.

2) a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Tato subkapitola se změnou územního plánu č. 1 upravuje na toto znění:
KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Základní priority, (1 a 2)

(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi
pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí
srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel kraje.

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

Naplnění priority je zajištěno procesem projednání
územního plánu, které ze své podstaty garantuje
dodržení priority. V případě změny č.1 územního
plánu Rtyně nad Bílinou z projednání zadání
vyplynul kvůli rozsáhlému průmyslovému areálu
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území. Toto vyhodnocení je
nástrojem zajištění splnění této priority.
Naplnění priority je v územním plánu zajištěno
vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a
podmínek pro jejich využití vč. podmínek ochrany
krajinného rázu.

Životní prostředí, (3 – 7)

(3) Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve
volné krajině, tak uvnitř sídel; 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).

ÚPD naplňuje prioritu v jednotlivých oblastech:
- transformace ekonomické struktury: je naplněna
návrhem nových průmyslových a logistických
ploch
- stabilita osídlení: je naplněna návrhem ploch pro
bydlení
- rehabilitace tradičního lázeňství: vzhledem
k podmínkám území nelze na území obce uplatnit
- rozvoj cestovního ruchu: podpora rekreačního
využití území vzhledem k charakteru území nebyla

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu
naplněna.

(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního prostředí
(voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží Ústeckého kraje zejména
v Severočeské 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.

(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP,
CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných území (PPk,
VKP, ÚSES).

Priorita je naplněna:
- akceptací režimu existujících ZCHÚ, CHKO České
středohoří, obecně chráněných území a
vymezením ÚSES v souladu s krajskou
dokumentací
- staré ekologické zátěže Ústeckého kraje nebyly
v území zjištěny
- zlepšení kvality vodního systému je v územním
plánu podpořeno návrhem čistírny odpadních vod
pro každé sídlo
Priorita je naplněna:
- akceptací režimu existujících ZCHÚ, CHKO České
středohoří, obecně chráněných území a
vymezením ÚSES v souladu s krajskou
dokumentací
- zpracováním vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území. Toto vyhodnocení je nástrojem
zajištění splnění této priority.

(6) 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.

Uvedené jevy nebyly v měřítku podchytitelném
územním plánem zjištěny – prioritu proto nelze
naplňovat.

(7) 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).

V území nejsou překročeny zdravotní limity
znečišťujících látek a návrh ÚP se snaží k jejich
překročení nepřispívat v následujících bodech:
- u vlivů hluku či znečištění, které jsou potenciálně
možné (zejm. průmyslové výroby) je riziko
ošetřeno zpracováním vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území. Toto vyhodnocení je
nástrojem zajištění splnění této priority.

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu
- vliv hluku z dopravy (dálniční a silniční, částečně
i železniční doprava) eliminovat návrhem
zastavitelných ploch bydlení v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů znečištění

Hospodářský rozvoj, (8 – 14)
(8) 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.
(9) 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.
(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního hlediska
významné palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti
zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v
území s jejich koncentrovaným.výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje a v
navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním důvodem pro
případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře
respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby
budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle
pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.
(11) 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.
(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kriticky
posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo již
zastavěná území.

Tato priorita je zohledněna:
- transformací ekonomické struktury: ta je
naplněna orientací na průmyslovou výrobu
s dobrou dopravní vazbou, která nabízí pro území
nárůst pracovních příležitostí
Uvedené jevy a tendence rozvoje nebyly v měřítku
podchytitelném územním plánem zjištěny –
priorita splněna tím, že územní plán nenavrhuje
uvedený rozvoj.

Uvedené jevy a tendence rozvoje nebyly v měřítku
podchytitelném územním plánem zjištěny –
priorita splněna tím, že územní plán nenavrhuje
uvedený rozvoj.

V území se nevyskytují rozsáhlé areály typu
brownfield. Pro eliminaci vlivu nově navrhovaných
průmyslových ploch bylo zpracováno vyhodnocení
vlivu na udržitelný rozvoj území.
V území se nevyskytují rozsáhlé areály ve kterých
jsou rezervy pro záměry. Pro eliminaci vlivu nově
navrhovaných průmyslových ploch bylo
zpracováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
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(13) 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).
(14) 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.

Uvedené jevy nebyly v měřítku podchytitelném
územním plánem zjištěny – prioritu proto nelze
naplňovat.
Priorita je územním plánem naplněna:
- minimalizací záborů – rozvoj odpovídá
rozvojovému potenciálu území
- minimalizace fragmentace – rozvoj ploch pro
bydlení je soustředěn k zastavěnému území
- vymezením ÚSES

Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, (15 -18)
(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území, zajišťovat
územně plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem na
rozšiřování sítě hromadné dopravy) a 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.
(16) 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 kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto koridorů
šetřit nezastavěné území ve volné krajině.
(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů,
prosazovat formy územního, hospodářského a sociální rozvoje vyhovující potřebám těchto území,
zvláštní pozornost při tom věnovat ochraně a revitalizaci přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.
(18) 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

- V oblasti dopravy ÚP přejímá záměr
vysokorychlostní trati ze ZÚR (záměr VRT-ZR1) a
respektuje jeho vedení.
- Hospodářský rozvoj je zajištěn návrhem
průmyslových ploch, které budou mít vazbu na
okolní území a sousední obce.
Území spadá do rozvojové osy republikového
významu OS 7 Rozvojová osa Ústí nad Labem Chomutov - Karlovy Vary - Cheb - hranice
ČR/Německo (Nürnberg), vymezené v PÚR 2008.
Rozvoj osy ÚP podporuje návrhem průmyslových
ploch s dobrou dopravní vazbou na tranzitní silnici
R63 i na lokální silniční síť.
Území není ve specifické oblasti, prioritu proto
nelze naplňovat
V souladu s prioritou návrh územního plánu
uplatňuje řešení ÚP územně plánovací nástroje na
podporu rozvoje území obce.
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těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální
soudržnost.
Dopravní a technická infrastruktura, 19 – 24
regionální podmínky
(19) 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 optimalizací hlavních železničních tratí, vymezením
koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.).
(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při zdůraznění významu
veřejné dopravy.
(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí kraje
(zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří Doupovských hor).
(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické infrastruktury
(zejména ve vztazích oblastí Děčínsko - Liberecko, Šluknovsko - Liberecko, Chomutovsko - Karlovarsko,
Podbořansko - severní Plzeňsko).
(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v
příhraničních oblastech Krušných hor, Labských pískovců, Šluknovského výběžku a v aglomeračních
vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a Chomutov, Most - Chemnitz, Zwickau).
(24) 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.
Dopravní a technická infrastruktura, 25 – 29
energetika
(25) Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na území kraje, bez
překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.
(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích, stabilizovat

Na úseku dopravní infrastruktury ÚP přejímá
záměr vysokorychlostní trati ze ZÚR (záměr VRTZR1) a respektuje jeho vedení.
Podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a
funkčnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje jsou
zajištěny stávající sítí dopravní infrastruktury,
kterou územní plán zachovává
Dostupnost krajského města Ústí nad Labem je
zajištěna stávající sítí dopravní infrastruktury,
kterou územní plán zachovává.
Sít stávající dopravní infrastruktury územní plán
zachovává a stabilizuje.
Uvedené vazby jsou mimo řešené území, prioritu
proto nelze naplňovat.
Vazba na SRN je přes území Rtyně nad Bílinou
plánována vysokorychlostní železniční tratí VRTZR1, jejíž vymezení ÚP vč. změny č.1 respektuje.
Uvedené záměry jsou mimo řešené území, prioritu
proto nelze naplňovat.

Uvedené záměry jsou mimo řešené území, prioritu
proto nelze naplňovat.
Soustavy CZT se v řešeném území nenachází,
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provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich účelné rozšiřování.
(27) 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.
(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné dodávky elektrického
výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.
(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů, územně regulovat
záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného rázu
a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití území (zejména oblast Krušných hor).
Dopravní a technická infrastruktura, 30 – 31
vodní hospodářství
(30) V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných místních zdrojů vody
(Lounsko, Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy zásobování vodou napojením na vodárenskou
soustavu zásobování pitnou vodou.
(31) 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.

zohlednění požadavků v územním plánu
prioritu proto nelze naplňovat.
Zadání ÚP neobsahovalo požadavek na záměry
související s uvedenou prioritou.
Uvedené problémy jsou mimo řešené území,
prioritu proto nelze naplňovat.
Územní plán Rtyně nad Bílinou vč. Změny č.1
nenavrhuje výrobu z obnovitelných zdrojů. Prioritu
nelze naplňovat.

Území je zásobené vodárenskou soustavu.
Řešení likvidace odpadních vod je obsaženo
v územním plánu a představuje návrh čtyř čistíren
odpadních vod, po jedné pro každý oddělený
sídelní útvar.

Dopravní a technická infrastruktura, 32
spoje
(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí
kraje.
Dopravní a technická infrastruktura, 33
zamezení střetu rozvoje DTI s OŽP
(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhů na rozvoj
dopravní a technické infrastruktury 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

Výstavba související technické infrastruktury je
součástí podmínek pro využití relevantních ploch
s rozdílným způsobem využití.

Navržený rozvoj lokální dopravní a technické
infrastruktury (mimo nadregionální záměr VRTZR1) je minimalistický, bez variant či alternativ
řešení. Korigován je i v rámci vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území.
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respektování cílových charakteristik vymezených krajinných celků.
Sídelní soustava a rekreace, 34 - 38
(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi
jednotlivými sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní soustavy. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi.
(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost
sídelních soustav a rekreačních areálů.
(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou těžbou hnědého
uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním složky
rekreace, odpovídající specifickým vlastnostem a předpokladům konkrétních území.
(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a
limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných vhodných lokalitách.
(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest na území
kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto zařízení.
Sociální soudržnost obyvatel, 39 - 43

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

(40) 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.

Navržený rozvoj (zejména v oblasti bydlení a
výroby) obce posiluje kooperativní vztahy mezi
sídly a partnerství mezi urbánními a venkovskými
oblastmi.
Uvedené problémy jsou mimo řešené území,
prioritu proto nelze naplňovat.
Uvedené problémy jsou mimo řešené území,
prioritu proto nelze naplňovat.
Navržený rozvoj nepočítá s významnými projekty
cestovního ruchu. Priorita není plně zohledněna,
jelikož nevyplynul požadavek ze zadání.
Priorita není plně zohledněna, jelikož nevyplynul
požadavek ze zadání.

Splnění této priority je vzhledem k specifickým
podmínkám obtížné. Její naplnění lze definovat
v posílení rekreačního využití území, které souvisí
s poznáváním přírodních a historických hodnot a
s vytvářením pracovních míst v oborou turistického
ruchu.
Tuto prioritu územní plán naplňuje ochranou
životního prostředí a návrhem technologií výroby,
které minimálně ovlivňují životní podmínky
obyvatel a přináší ekonomický profit obci. Plošný
rozvoj sídel je řešen v návaznosti na stávající
zastavěná území a nevytváří separované
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(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální soudržnost
obyvatel kraje a prestiž kraje.

(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do
měnících se nároků na technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost nadmístního
významu.
(43) Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli a
dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení mezi hospodářským
rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.
Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, 44 - 46
(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
(45) 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.
(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridoru potřebných pro umísťování protipovodňových opatření.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť
zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s
vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Pokrytí území kraje územními plány, 47
(47) 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.

Tato priorita je naplněna akceptací ochranného
režimu ploch chráněných na základě zákona
114/1992 sb. a vymezením ÚSES, ochranou
kulturních a civilizačních hodnot režimem
stanoveným územním plánem.
Územní plán s přihlédnutím k důsledkům změn
věkové struktury obyvatel kraje zachovává
existenci železniční tratě a zohledňuje záměr
vysokorychlostní tratě nadmístního významu. Dále
zachovává stávající stabilizované funkce
občanského vybavení.
Spolupráci s obyvateli byla naplněna dodržením
zákonných postupů pořízení ÚPD.

Ze zadání územního plánu nevyplynuly zvláštní
požadavky na zohlednění této priority.
Pro eliminaci vlivu nově navrhovaných
průmyslových ploch změny č.1 bylo zpracováno
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo
stanovená záplavová území Q100.

Zpracování ÚPD přímo naplňuje uvedenou prioritu.
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zohlednění požadavků v územním plánu

2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI
POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY)
2.1. Rozvojová oblast dle PÚR 2008
OB6 - ROZVOJOVÁ OBLAST ÚSTÍ
NAD LABEM
2.2. Rozvojové oblasti nadmístního významu
NOB1 - LITOMĚŘICKO, LOVOSICKO,
ROUDNICKO
NOB2 - DĚČÍNSKO
NOB3 - RUMBURSKO,
VARNSDORFSKO
NOB4 - ŽATECKO, LOUNSKO
NOB5 - CHOMUTOVSKO, KADAŇSKO

Oblast se nedotýká řešeného území

-

Oblast se nedotýká řešeného území

-

Oblast se nedotýká řešeného území

-

Oblast se nedotýká řešeného území

-

Oblast se nedotýká řešeného území

-

Oblast se nedotýká řešeného území

-

Osa se nedotýká řešeného území

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

Zpracování ÚP přímo naplňuje uvedenou prioritu.
Územní plán nenavrhuje rozvojové plochy, kde je
uloženo pořízení územní studie nebo regulačního
plánu.

2.3. Rozvojové osy PÚR 2008
OS2 - ROZVOJOVÁ OSA PRAHA ÚSTÍ NAD LABEM - HRANICE
ČR/NĚMECKO (DRESDEN)
OS7 - ROZVOJOVÁ OSA ÚSTÍ NAD
LABEM - CHOMUTOV - KARLOVY
VARY - CHEB HRANICE ČR/NĚMECKO
(NÜRNBERG)
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(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 a pod).
(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 typické či výjimečné přírodní a kulturní
hodnoty na území rozvojové osy, které vytvářejí charakteristické
znaky území.
(7) Vytvořit územní předpoklady pro obnovu lázeňských funkcí v
Bílině.

zohlednění požadavků v územním plánu

Týká oblastí mimo řešené území. Požadavek nelze
naplnit.

Je naplněno zařazením ploch typu brownfield a
podobných nedostatečně využitých území do
vhodných ploch s rozdílným způsobem využití.
ÚEL stanovené usnesením vlády ČR č.331/1991 a
č.444/1991 nezasahují na území Rtyně nad
Bílinou.

Plochy těžby nezasahují na území Rtyně nad
Bílinou. Zlepšení kvality toku řeky Bíliny lze
dosáhnou vybudováním navrhovaných čistíren
odpadních vod a systémem kanalizačních stok.
Tato priorita je naplněna akceptací ochranného
režimu ploch chráněných na základě zákona
114/1992 sb. a vymezením ÚSES, ochranou
kulturních a civilizačních hodnot režimem
stanoveným územním plánem.
Týká se oblasti mimo řešené území. Požadavek
nelze naplnit.
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zohlednění požadavků v územním plánu

2.4. Rozvojové osy nadmístního významu
NOS1 - ROZVOJOVÁ OSA
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU LOUNY CHOMUTOV - HRANICE
ČR/SRN (-CHEMNITZ)
NOS2 - ROZVOJOVÁ OSA
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU ÚSTÍ NAD
LABEM - DĚČÍN ČESKÁ KAMENICE (VELKÁ
BUKOVINA)
NOS3 - ROZVOJOVÁ OSA
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
PETROHRAD - ŽATEC - HAVRAŇ
- MOST
NOS4 - ROZVOJOVÁ OSA
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU JIŘETÍN
POD JEDLOVOU VARNSDORF - RUMBURK - STÁTNÍ
HRANICE ČR/SRN

-

Osa se nedotýká řešeného území

-

Osa se nedotýká řešeného území

-

Osa se nedotýká řešeného území

-

Osa se nedotýká řešeného území

3. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
3.1. Specifické oblasti PÚR 2008
SOB5 - SPECIFICKÁ OBLAST
MOSTECKO
SOB6 - SPECIFICKÁ OBLAST KRUŠNÉ
HORY

-

Oblast se nedotýká řešeného území

-

Oblast se nedotýká řešeného území
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zohlednění požadavků v územním plánu

3.2. Specifické oblasti nadmístního významu
NSOB1 - LOBENDAVSKO –
KŘEČANSKO

-

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB2 - JIHOZÁPADNÍ MOSTECKO

-

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB3 – PERUCKO

-

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB4 – PĚTIPESKO

-

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB5 – ÚŠTĚCKO

-

Oblast se nedotýká řešeného území

NSOB6 - SPECIFICKÁ OBLAST
Oblast se nedotýká řešeného území
PODBOŘANSKO
4. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR 2008 A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO ÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH
ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV
4.1. Plochy a koridory dopravní
Vymezení koridoru v územním plánu je v souladu
infrastruktury vymezené v PÚR 2008
ZR1
s vymezením v ZÚR.
4.2. Plochy a koridory nadmístního
významu

-

Plochy a koridory nezasahují do řešeného území

4.3. Plochy a koridory technické
infrastruktury vymezené v PÚR 2008

-

Plochy a koridory nezasahují do řešeného území

4.4. Plochy a koridory technické
infrastruktury nadmístního významu

-

Plochy a koridory nezasahují do řešeného území

4.5. Plochy pro výrobu nadmístního
významu

ZÚR ÚK nevymezují nové plochy pro výrobu nadmístního
významu.

-
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4.6. Plochy pro těžbu nerostných
surovin nadmístního významu
4.7. Plochy a koridory územního
systému ekologické stability

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

-

Plochy nezasahují do řešeného území

RBC / 1341 / funkční

Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
s vymezením v ZÚR.

RBC / 1342 / funkční
RBK / 565 / funkční
RBK / 565 / k založení
ZÚR nevymezily tento jev.
4.8. Území speciálních zájmů
5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH,
KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE
(1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného
prostředí na území Ústeckého kraje považovat za prvořadý
5.1. Upřesnění územních podmínek
veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro
koncepce ochrany a rozvoje
všechny aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto
přírodních hodnot území kraje
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 ochrany
Krušných hor. Ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou
velkých větrných elektráren, které mohou znehodnotit krajinný
ráz rozsáhlých částí hor.

Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
s vymezením v ZÚR.
Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
s vymezením v ZÚR.
Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
s vymezením v ZÚR.

Požadavky jsou naplněny akceptací ochranného
režimu limitů na úseku ochrany přírody a
vymezením ÚSES.
Návrh ploch pro výroby změny č.1 je podroben
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Týká se oblasti mimo řešené území. Požadavek
nelze naplnit.
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(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, životnosti
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,

zohlednění požadavků v územním plánu

Územní plán nevymezuje plochy těžby, prvky
ložiskové ochrany se uplatňují pouze jako limit
využití území. Těžba se v řešeném území
neuvažuje ani nenavrhuje.

Požadavek se nedotýká řešeného území

Požadavek se nedotýká řešeného území
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zohlednění požadavků v územním plánu

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.

Zlepšení kvality vod lze dosáhnout realizací návrhů
ČOV. Návrh ploch pro výroby změny č.1 je
podroben vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území, který zajistí minimalizaci dopadů záměru na
kvalitu vodního režimu území.

(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.

požadavek je naplněn zejména vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití, které závazně
určuje režim využití území. Pro nezastavěné území
byly v územním plánu vymezeny následující
plochy, jejichž podrobné podmínky využití jsou
specifikovány v kapitole f) Stanovení podmínek
pro plochy s rozdílným způsobem využití.
plochy vodní a vodohospodářské,
plochy zemědělské,
plochy lesní,
plochy přírodní,
plochy smíšené nezastavěného území

(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

Požadavek je naplněn vymezení ÚSES v rámci
územního plánu ve všech úrovních a v souladu se
ZUR.
Požadavek je naplněn zejména vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití, které závazně
určuje režim využití území. Pro zemědělská území
a zajištění jejich funkce byly v územním plánu
vymezeny následující plochy
plochy zemědělské,
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5.2. Upřesnění územních podmínek
koncepce ochrany a rozvoje
civilizačních hodnot území kraje

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

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).

plochy smíšené nezastavěného území
Současně územní plán v rozsahu přiměřeném jeho
rozvojovému potenciálu navrhuje plošný rozvoj na
úkor ZP a obsahuje vyhodnocení záborů ZPF.

(12) Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických
oblastí kraje vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní části kraje pokládat
za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.

Požadavek byl respektován a vyhodnocení
podmínek vyplývajících z polohy v rozvojové ose je
obsaženo v kapitole 3.1.

(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.

Vzhledem k pouze lokálnímu administrativně
správnímu významu obce, nejsou zásadní investice
obsahem územního plánu. Počítat je pouze třeba
se zachováním a řádnou údržbou existující
dopravní a technické infrastruktury.
Tento požadavek se, vzhledem k charakteru území
obce, nedá naplnit v rámci územního plánu Rtyně
nad Bílinou.

(15) Stabilizovat (přiměřeným způsobem i doplnit nebo obnovit)
sídelní strukturu v pánevní oblasti, zamezit dalšímu zániku sídel
nebo jejich částí v předpolí činných dolů.

Tento požadavek je naplněn návrhem
zastavitelných ploch pro bydlení.

(16) Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci
sídel v příhraničním prostoru ČR a SRN.

Tento požadavek se, vzhledem k charakteru území
obce, nedá naplnit v rámci územního plánu Rtyně
nad Bílinou

(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

Je naplněno zařazením nedostatečně využitých
ploch do vhodných ploch a rozdílným způsobem
využití.
Rozsah je navržen v rozsahu odpovídajícím
rozvojovému potenciálu obce a charakteru území.
Tento požadavek se, vzhledem k charakteru nedá
naplnit v rámci územního plánu Rtyně nad Bílinou.

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

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).

Na území Rtyně nad Bílinou není záměr na
umístění VVN, VVTL.

(21) Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru
zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti záplavám a dalším
hrozbám katastrofických situací.

V tomto ohledu ÚP nenavrhuje zastavitelné ploch
v záplavovém území Q100. Naopak zde navrhuje
vodní plochu, kterou lze regulovat vodní režim
území.

(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.

5.3. Upřesnění územních podmínek
koncepce ochrany a rozvoje
kulturních hodnot území kraje

Tento požadavek se, vzhledem k charakteru území
obce, nedá naplnit v rámci územního plánu Rtyně
nad Bílinou

Záměr je mimo řešené území obce.

(24) Sledovat a respektovat dlouhodobý záměr na průtah
vysokorychlostní trati VRT územím kraje.

Tento požadavek je zohledněn vymezením
koridoru pro umístění VRT. Koridor byl zpřesněn,
poloha jeho osy se však nemění.

(25) Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné
památkové zóny, městské památkové zóny, vesnické
památkové zóny a archeologické památkové rezervace.

Tyto zóny se v území nevyskytují.

(26) Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady
industriálního vývoje kraje, vyhledávat a chránit vhodné objekty

Tento požadavek se, vzhledem k charakteru nedá
naplnit v rámci územního plánu Rtyně nad Bílinou.

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky
a areály tohoto typu hodnot, sledovat možnosti jejich využití v
nových podmínkách.
(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.

zohlednění požadavků v územním plánu

Územní plán neobsahuje návrh výstavby velkých
větrných elektráren. Pro eliminaci rizik poškození
krajinného rázu v souvislosti s návrhem
průmyslových ploch je součástí změny č.1
územního plánu vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území.
Ochrana urbanisticky a architektonicky
významných lokalit a objektů je zohledněna
v režimu ochrany hodnot územního plánu

Tento požadavek se vzhledem k jeho charakteru
nedá naplnit v rámci územního plánu Rtyně nad
Bílinou.

(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.

Pro eliminaci rizik poškození krajinného rázu
v souvislosti s návrhem průmyslových ploch
nadmístního významu je součástí změny č.1
územního plánu vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území.

(31) Sledovat možnost obnovy historických fenoménů –
obnovení průhledů, dominant, odstranění negativních
civilizačních prvků poškozujících krajinný ráz, majících nevhodné
vazby vůči krajinným nebo památkovým hodnotám.

Ochrana urbanisticky a architektonicky
významných lokalit a objektů je zohledněna
v režimu ochrany hodnot územního plánu.

6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR
KC NP České Švýcarsko (1)
krajina velmi vysokých přírodních,
krajinných a estetických hodnot

KC CHKO Labské pískovce (2)
krajina vysokých přírodních, krajinných a
estetických hodnot

KC CHKO Lužické hory (3)
krajina vysokých přírodních, krajinných,
estetických a kulturních hodnot

KC CHKO Kokořínsko (4)

krajina vysokých přírodních, krajinných,
estetických a kulturních hodnot

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

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

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

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

Pro ochranu dochovaných hodnot, které by mohly
být ovlivněny v souvislosti s návrhem ploch
nadmístního významu je součástí změny č.1
územního plánu vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území.

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

Tento požadavek se nedá naplnit v rámci
územního plánování, lze podpořit akceptací limitů
na úseku ochrany přírody, vymezením ÚSES a
vymezením PRZV na nezastavěných územích.

c) stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech uvážlivou
podporou cestovního ruchu, turistiky, rekreace i výrobních
funkcí (zejména tradičních forem zemědělství), v souladu s
veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny a diferencovaně
dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku,
d) zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin
(zejména se jedná o čediče, znělce, štěrkopísky),
e) individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz
mohly negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování
krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a

Pro stabilizaci obyvatelstva bylo navrženo
odpovídající množství zastavitelných ploch.
ÚP Rtyně nad Bílinou nenavrhuje podobné záměry.
Pro ochranu dochovaných hodnot krajinného rázu,
které by mohly být ovlivněny v souvislosti
s návrhem ploch nadmístního významu je součástí

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

kulturních.

změny č.1 územního plánu vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území.
Netýká se územního plánu Rtyně nad Bílinou.

f) koordinovat rozvoj krajiny s dosažením cílových parametrů
Labské vodní cesty mezinárodního významu.
KC CHKO České středohoří Lounské středohoří (5b)

krajina unikátních přírodních, krajinných
a estetických hodnot,
krajina venkovská se zachovanými a
rozvíjenými typickými znaky.

KC České středohoří Milešovské středohoří (6a)
krajina vysokých přírodních, krajinných a
estetických hodnot,
krajina venkovská se zachovanými a
rozvíjenými typickými znaky.

-

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

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

KC České středohoří – Lounské
středohoří (6b)
krajina vysokých přírodních, krajinných a
estetických hodnot

krajinný celek se nedotýká řešeného území

Požadavek je naplněn zejména vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití, které závazně
určuje režim využití území. Pro zemědělská území
a zajištění jejich funkce byly v územním plánu
vymezeny následující plochy
plochy zemědělské,
plochy smíšené nezastavěného území
Současně územní plán v rozsahu přiměřeném jeho
rozvojovému potenciálu navrhuje plošný rozvoj na
úkor ZP a obsahuje vyhodnocení záborů ZPF.
Pro ochranu dochovaných hodnot krajinného rázu,
které by mohly být ovlivněny v souvislosti
s návrhem ploch nadmístního významu je součástí
změny č.1 územního plánu vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území.

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

Netýká se územního plánu Rtyně nad Bílinou.

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR
KC Krušné hory - náhorní plošiny
(7a)
krajina vysokých přírodních, krajinných,
estetických a kulturních hodnot,
krajina rekreačně využívaná.

KC Krušné hory - svahy, vrcholy
a hluboká údolí (7b)
krajina vysokých přírodních, krajinných,
estetických a kulturních hodnot, krajina
rekreačně využívaná

KC Doupovské hory (8)
krajina venkovská vysokých přírodních,
krajinných a estetických hodnot

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

-

krajinný celek se nedotýká řešeného území

KC Jesenická pahorkatina (9)
krajina harmonická, bez vysokých
přírodních či kulturních hodnot, avšak
esteticky a krajinářsky kvalitní, s vysokou
hodnotou krajinného rázu,
krajina venkovská.

KC Džbán (10)
krajina harmonická, bez vysokých
přírodních či kulturních hodnot, avšak
esteticky a krajinářsky kvalitní, s vysokou
hodnotou krajinného rázu,
krajina venkovská.

KC Ralská pahorkatina (11)

krajina harmonická, esteticky a
krajinářsky kvalitní, s vysokou hodnotou
krajinného rázu,
krajina venkovská.

KC Šluknovská pahorkatina (12)

krajina převážně harmonická, bez
vysokých přírodních či kulturních hodnot,
avšak

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

esteticky a krajinářsky většinou kvalitní, s
vysokou hodnotou krajinného rázu,
krajina venkovská i městská.

KC Severočeské nížiny a pánve
(13)
krajina lokálně s vysokými přírodními,
krajinnými a estetickými hodnotami (nivy
řek, vulkanity),krajina venkovská i
městská, krajina s optimálními půdními a
klimatickými podmínkami pro
zemědělství, krajina obnovených
tradičních a dále rozvíjených krajinných
hodnot.

a) respektovat zemědělství jako určující krajinný znak
krajinného celku, lokálně s typickým tradičním zaměřením
(chmelařství, vinařství, ovocnářství, zelinářství),

b) napravovat narušení krajinných hodnot způsobené
velkoplošným zemědělským hospodařením, prioritně realizovat
nápravná opatření směřující k obnově ekologické rovnováhy
(ÚSES),
c) napravovat či zmírňovat narušení krajiny lokálně postižené
zejména velkoplošnou těžbou štěrkopísků, vápenců či
umístěním rozsáhlých rozvojových zón ve volné krajině,
d) stabilizovat venkovské osídlení významné pro naplňování
cílových charakteristik krajiny,
e) uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k
negativním změnám přírodního a krajinného prostředí,
f) individuálně posuzovat navrhované změny využití území a
zamezovat takovým změnám, které by krajinný ráz mohly
poškozovat.

Požadavek je naplněn zejména vymezením ploch
s rozdílným způsobem využití, které závazně
určuje režim využití území. Pro zemědělská území
a zajištění jejich funkce byly v územním plánu
vymezeny následující plochy
plochy zemědělské,
plochy smíšené nezastavěného území
Současně územní plán v rozsahu přiměřeném jeho
rozvojovému potenciálu navrhuje plošný rozvoj na
úkor ZP a obsahuje vyhodnocení záborů ZPF.
Požadavky jsou naplněny akceptací ochranného
režimu limitů na úseku ochrany přírody a
vymezením ÚSES.
Požadavky jsou naplněny akceptací ochranného
režimu limitů na úseku ochrany přírody a
vymezením ÚSES.
Požadavek je naplněn návrhem odpovídajícího
množství rozvojových ploch pro bydlení, které
navazují na již založenou sídelní strukturu.
Pro eliminaci negativních změn přírodního a
krajinného prostředí, které by mohly být ovlivněny
v souvislosti s návrhem ploch výrobní funkce je
součástí změny č.1 územního plánu vyhodnocení
vlivu na udržitelný rozvoj území.
Pro ochranu dochovaných hodnot krajinného rázu,
které by mohly být ovlivněny v souvislosti
s návrhem ploch nadmístního významu je součástí
změny č.1 územního plánu vyhodnocení vlivu na

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu
udržitelný rozvoj území.

KC Severočeská devastovaná a
souvisle urbanizovaná území
(14)
krajina směřující k obnově ekologické
rovnováhy a vytvoření nové krajinné
struktury po devastaci velkoplošnou
povrchovou těžbou hnědého uhlí a
překročení mezí únosnosti území
energetickou a průmyslovou výrobou,

a) prioritně respektovat veškeré dílčí přírodní, krajinné či
estetické hodnoty – jednotlivé lokality vulkanických vrchů,
lokality městských parků a zámeckých zahrad, rekultivované,
revitalizované i spontánně se obnovující části krajiny,

Požadavky jsou naplněny akceptací ochranného
režimu limitů na úseku ochrany přírody a
vymezením ÚSES.

b) respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí,
Na území města Rtyně nad Bílinou se nevyskytují
stanovené v usneseních vlády ČR č. 331/1991, č. 444/1991 a č.
územně ekologické limity těžby hnědého uhlí,
1176/2008, jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být
stanovené v usneseních vlády ČR č. 331/1991, č.
území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým
444/1991 a č. 1176/2008,
hospodářstvím,
c) postupně realizovat rekultivační a revitalizační opatření v
území s ukončenou těžbou hnědého uhlí v časově co možná
Tento požadavek se vzhledem k jeho charakteru
nejkratším časovém horizontu, cílové znaky a cílovou strukturu
nedá naplnit v rámci územního plánu Rtyně nad
krajinného celku odvozovat zejména od řešení rozsáhlých
Bílinou.
rekultivovaných a revitalizovaných ploch po těžbě hnědého uhlí
s výrazným uplatněním vodních ploch,
d) realizovat nápravná opatření směřující k celkové obnově
ekologické rovnováhy (ÚSES) a vytvoření nové krajinné
struktury, k obnově přirozeného vodního režimu provádět
Požadavky jsou naplněny vymezením ÚSES.
revitalizaci vodních toků dočasně přeložených nebo jinak
upravených v důsledku těžby surovin a energetické a
průmyslové výrob
7. 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
7.1. Vymezení ploch a koridorů
Plochy a koridory nezasahují do řešeného území
veřejně prospěšných staveb

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

7.2. Vymezení ploch a koridorů
veřejně prospěšných opatření

RBK565

Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
s vymezením v ZÚR.

7.3. Vymezení staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti
státu

ZÚR ÚK nevymezují žádné stavby a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu.

7.4. Vymezení asanačních území
nadmístního významu

-

Plochy a koridory nezasahují do řešeného území

8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY
a) požadavky na koordinaci koridorů
a ploch v ZÚR ÚK vymezených
veřejně prospěšných staveb, veřejně
Tento požadavek je zohledněn vymezením
VRT-ZR1
prospěšných opatření (kromě
koridoru pro umístění VRT.
ÚSES), návrhů, asanací a územních
rezerv
b) požadavky na koordinaci koridorů
a ploch v ZÚR ÚK vymezených
nadregionálních a regionálních
Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
skladebných částí ÚSES (funkční
RBC / 1341 / funkční
s vymezením v ZÚR.
části; části k založení - veřejně
prospěšná opatření)
RBC / 1342 / funkční
RBK / 565 / funkční

Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
s vymezením v ZÚR.
Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
s vymezením v ZÚR.

KAPITOLA ŘEŠENÍ ZÚR
Subkapitola řešení ZÚR

ZÚR se v řešeném území uplatňuje požadavky

zohlednění požadavků v územním plánu

Vymezení ÚSES v územním plánu je v souladu
s vymezením v ZÚR.
9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ,
A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O ÚZEMNÍ STUDII DO EVIDENCE
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
ZÚR ÚK nevymezuje plochy a koridory, pro které je nutno
pořídit územní studii.
10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU A JEHO PŘEDLOŽENÍ
ZASTUPITELSTVU KRAJE
ZÚR ÚK nevymezuje plochy a koridory, pro které je nutno
pořídit regulační plán.
RBK / 565 / k založení

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ
REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST
ZÚR ÚK nevymezuje plochy a koridory, pro které je nutno
pořídit a vydat regulační plán na vlastní žádost.
12. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č.9 PRO PLOCHU NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE BODŮ 10. A 11
ZÚR ÚK nestanovuje zadání zpracování regulačního plánu.
13. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
ZÚR ÚK nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci).

2) b. Údaje o splnění zadání

Tato kapitola se doplňuje o subkapitolu Vyhodnocení splnění zadání změny č. 1, současně je
pro větší přehlednost zjednodušeno číslování kapitol v obsahu, a to pouze do 2. úrovně číslování.

Vyhodnocení zadání původního územního plánu
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Vyhodnocení splnění zadání změny č. 1
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Konkrétní úkoly pro územní plánování vyplývající z polohy obce Rtyně nad Bílinou v rozvojové
oblasti OB6 Ústí nad Labem a souvislosti s rozvojovou osou OS2 Praha – Ústí nad Labem – hranice ČR
byly respektovány a zohledněny naplněním požadavku řešit uspořádání krajiny mezi Ústím nad Labem
a Teplicemi jako kvalitní společně využívaný prostor, propojující obě města. Tento požadavek je
naplněn návrhem ploch 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2).
Respektována byla i územní rezerva pro výstavbu vysokorychlostní tratě (VRT), která v území
dotčené změnou č.1 územního plánu prochází územím obce jako tunelový resp. nadzemní úsek.
Vymezení koridoru se dotýká plochy změny 1Z1a – zde je ovšem trasa VRT předpokládána jako
podzemní – tunelová. Vymezení koridoru se dále dotýká plochy změny 1Z2a v prostoru u hřbitova –
zde je trasa VRT předpokládána jako nadzemní a teoretický střet je eliminován doporučením situovat
zemědělské haly na západní polovinu vymezené plochy – dále od osy koridoru VRT a řešit je jako
stavbu lehké montované konstrukce s možností jednoduchého odstranění. Plocha 1Z2b1 pro rodinné
domy se v této souvislosti doporučuje zastavět v západní části, tedy dále od osy koridoru VRT. Plocha
1Z2b2 je veřejné prostranství a toto využit tedy nezakládá střet s koridorem VRT.
Nadřazená územně plánovací dokumentace (tedy územní plán velkého územního celku
Severočeské hnědouhelné pánve, zpracovaný společností Terplan a.s., schválený 12. 1. 1977 a 2.
změny a doplňky tohoto územního plánu, schválené 12. 12. 2001, upravené ve smyslu ustanovení §
187 odst.7 zákona č. 183/2006 Sb.) je zohledněna respektováním skladebných prvků ÚSES.
Požadavek lokalizace koridor E4 pro výstavbu vedení 400 kV z elektrárny Úžín do TR
Chotějovice (koridor je dle zadání sledován jako územní rezerva ER2) není splněn a to z
následujících důvodů. V dřívějších územně plánovacích dokumentací a v ÚAP Ústeckého kraje figuruje
uvedený záměr na realizaci propojovacícho vedení VVN 400 kV Užín – Chotějovice. Trasa koridoru by
byla vedena přes plochy záměrů 1Z1. Návrh koridoru VVN 400 kV nebyl součástí 2. změn a doplňků
ÚP VÚC SHP a není obsažen ani v dokončované dokumentaci ZÚR Ústeckého kraje. Proto uvedený
koridor není ve změně č. 1 územního plánu zahrnut.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady pro ORP Teplice nebyly dosud pro řešené území zpracovány. Jako
hlavní podklad pro zpracování územního plánu byly využity provedené průzkumy a rozbory
zpracované v roce 2007 ing.arch. Františkem Pospíšilem, autorizovaným architektem ČKA.

Požadavky na rozvoj území obce
jsou komentovány v následující tabulce (všeobecné požadavky vyplývající ze skutečnosti, že
do západní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo II. stupně "II C" přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách dané zákonem č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) ) a dále výnos MZ č.j.LZ/3-2884-14.9.59 ze
dne 9.10.1959, ve znění pozdějších navazujících výnosů, musí být respektovány v rámci územního a
stavebního řízení pro jednotlivé stavby.
Poř. č.
změny

Katastrální
území/p.č.

Navrhované využití

Další limity

1a + 1b
Plocha výroby a
skladování

Velvěty
553/1
553/5
553/6
553/7
553/8
Malhostice
132/1

Nerušící výroba, sklady, parkoviště
a služby u komunikace R63
navazující na obdobné plochy
v sousedním správním obvodu
obce Modlany. Další záměry, které
nejsou v rozporu s tímto funkčním
využitím.

ochranné pásmo rychlostní silnice R 63
lokální biokoridor, blízkost RBC 1342
pozemky ZPF
vodovodní řady
vrchní vedení VVN
Plocha 1a + 1b nebude přímo napojena na čtyřpruhovou
silnici I/63.
Projektant prověří možnosti dopravního napojení plochy 1a
+ 1b pouze na silnice nižších tříd.
Komentář: – řešení napojení splněno, ostatní
požadavly
ohledně
zmíněných
limitů
budou
respektovány v rámci územního a stavebního řízení
pro jednotlivé stavby.

2a
Plocha výroby a
skladování

Rtyně n/B
151/1

2b
Plocha bydlení

Rtyně n/B
151/3

Stavby
výhradně
pro
zemědělskou
činnost
–
hospodářská hala, zemědělský
dvůr (stávající hospodářský dvůr
v zastavěném
území
již
nevyhovuje potřebám soukromě
hospodařícího zemědělce a je
navrženo jeho umístění na okraj
zastavěného území obce)

2c
Plocha bydlení

376/3
377/1
377/14

Komentář:
koridor VRT - zde je trasa VRT předpokládána jako
nadzemní a teoretický střet je eliminován
doporučením situovat zemědělské haly na západní
polovinu vymezené plochy (dále od osy koridoru
VRT) a řešit je jako stavbu lehké montované
konstrukce s možností jednoduchého odstranění.

Bydlení (1RD) výše uvedeného
soukromě
hospodařícího
zemědělce

Plocha 1Z2b1 pro rodinné domy se v souvislosti
s koridorem VRT navrhuje zastavět v západní části,
tedy dále od osy koridoru VRT.
Plocha 1Z2b2 je veřejné prostranství a toto využit
tedy nezakládá střet s koridorem VRT.

Bydlení

Na základě nesouhlasu CHKO České středohoří
vyřazeno ze zadání. Plochou prochází regionální
biokoridor RBK 565

3
Plocha bydlení

Velvěty
543/2
543/14

Bydlení – 2 RD

4
Plocha bydlení

Rtyně n/B
Část 81/1
81/2
82
část 83/1
část 83/2
83/5
106/4
část 106/5

Výstavba RD – rozšíření stávající
zastavitelné plochy

5
Plocha bydlení a
plocha
tech.
infrastruktury

Velvěty
362/3
část 361/2

Stávající
plochu
technické
infrastruktury redukovat a vymezit
plochu bydlení pro 1 RD.

Zástavba bude limitována tak, aby nevznikly nároky na
opatření proti nepříznivým účinkům dopravy.
Komentář: zohledněné v návrhu – situace staveb RD
umožňuje eliminovat negativní účinky hluku
dispozičním řešením staveb a oplocením pozemků.
bez konkrétních požadavků

Komentář:
- bezprostřední blízkost LBC 7 – vymezení LBC7 bylo
upraveno dle vymezení zastavitelných ploch.

(změna
části
zastavitelného
území)

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny).
Požadavky byly respektovány – řešení krajiny se týká vymezení LBC7 – to bylo nepatrně
upraveno dle vymezení zastavitelných ploch.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury.
Požadavky byly respektovány s výjimkou lokalizace koridoru E4 pro výstavbu vedení
400 kV z elektrárny Úžín do TR Chotějovice V dřívějších územně plánovacích dokumentací a
v ÚAP Ústeckého kraje figuruje záměr na realizaci propojovacího vedení VVN 400 kV Užín –
Chotějovice. Trasa koridoru by byla vedena přes plochy záměrů 1Z1. Návrh koridoru VVN 400 kV již
nebyl součástí 2. změn a doplňků ÚP VÚC SHP a není obsažen ani ve schvalované dokumentaci ZÚR
Ústeckého kraje. Proto uvedený koridor není ve změně č. 1 územního plánu zahrnut.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
Požadavky se uplatnily zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu u ploch 1Z1a a 1Z1b
(1Z1b1 a 1Z1b2) v oblasti Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117
odst. 1 stavebního zákona a dále stavby v zastavitelné ploše 1Z2a a 1Z2b1 v prostoru u hřbitova ve
Rtyni nad Bílinou, kde může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
Nebyly požadovány ani vymezeny
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Jednotlivé požadavky byly respektovány.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území.
Projektant prověřil a upravil vymezení plochy ČOV a plochy č.5 na bydlení s ohledem na
zachování dostatečného prostoru pro umístění ČOV Sezemice. Byla provedena nepodstatná úprava
hranice LBC 7.
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.
Dle požadavku zadání bylo upřesněno funkční využití stávajících ploch Smíšených obytných (S)
tak, že v jejich podmíněně přípustném využití bude doplněno – nerušící výroba a služby, které slouží
potřebám obyvatel ve vymezené ploše.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií.
Nebyly požadovány ani vymezeny.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
Nebyly požadovány ani vymezeny
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Návrh zadání obsahoval požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území. Změna č.1 byla posouzena z hlediska vlivů na ŽP a vyhodnocení je součást návrhu
1. změny ÚP. Změna nemá samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant.
Zpracování konceptu či variant řešení nebylo zadáním požadováno.
Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Dokumentace územního plánu je uspořádána dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti.

2) c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení
Úvod
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje přírodních a krajinných hodnot a sídelní
zeleně
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje na konci takto:
Koncepce rozvoje území obce vychází především z ochrany přírodních a krajinných
hodnot, představujících v poloze mezi dvěma silně urbanizovanými a zdevastovanými prostory
městských aglomerací (Ústí nad Labem, Teplice) zásadní kvalitu obce, která bude do budoucna
nabývat stále větší důležitosti. Územní plán byl zpracován na základě Průzkumů a rozborů (2007), ve
kterých byly zjišťovány a posuzovány všechny známé poznatky o řešeném území včetně jeho hodnot
přírodních, kulturních a civilizačních. S ohledem na tyto hodnoty je předkládán Návrh Územního
plánu obce Rtyně nad Bílinou, který vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj všech složek života
obce.
Přírodní hodnoty území obce Rtyně nad Bílinou jsou vysoké. Jihovýchodní část náleží do
Chráněné krajinné oblasti České středohoří, ve východní části se nachází přírodní rezervace
Malhostický rybník, západovýchodní osou území je vodní tok řeky Bíliny, v úseku mezi Velvěty a Rtyní
nad Bílinou přirozeně meandrující s navazujícími břehovými porosty lužních dřevin, loukami, mezemi,
rozsáhlými rákosinami. Hodnota krajinného rázu celého území je velmi vysoká. V území jsou
vymezeny skladebné části regionálního a lokálního územního systému ekologické stability krajiny.

Ochrana vysokých přírodních a krajinných hodnot zejména uvážlivým přístupem obce k rozvoji
a usměrnění této zástavby je základním předpokladem udržení atraktivity území pro bydlení i rekreaci
a cestovní ruch. Případné umožnění znovuotevření těžby v lokalitě Vrahožilská skála (Ve skále) by
naopak zásadním způsobem negativně ovlivnilo řadu složek životního prostředí a přivodilo ztrátu
atraktivity území pro funkci bydlení i možnosti rozvoje funkcí cestovního ruchu.
Systém sídelní zeleně není ve vlastní Rtyni nad Bílinou ani v dalších sídelních částech rozvinut.
V zástavbě celkem 6 sídel – Rtyně n.B., Malhostice, Velvěty, Kozlíky, Sezemice, Vrahožily - se významné plochy
trvalé zeleně (veřejné parky, stromořadí, solitery) nevyskytují. Hlavními důvody jsou malý rozsah zastavěného
území a dostatek kvalitních „zelených ploch“ v těsné návaznosti na zastavěné území – atraktivní přírodní a
krajinné hodnoty nevyvolávají potřebu zakládání ploch „veřejné zeleně“ uvnitř zástavby.

Koncepce nenavrhuje žádné změny v systému zeleně v intravilánu obce. Dostačující je běžná
péče o stávající plochy a dřeviny a náhrada nekvalitních jedinců (zejména proti obchodu, u
křižovatky) novými výsadbami, případně dosadba některých stromořadí. Jedná se o detail, který není
náplní řešení ÚP obce.
Požadavky, které vyplývají z koncepce řešení změny č.1 se uplatnily zejména s ohledem na
ochranu krajinného rázu u ploch 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) v oblasti vymezení staveb
nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona a dále pro stavby
v zastavitelné ploše 1Z2a a 1Z2b1 v prostoru u hřbitova ve Rtyni nad Bílinou, kde může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Důvodem pro uvedená
opatření je ochrana krajinného rázu.

Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, prostupnost krajiny
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Půda
Bilance nároků na půdní fond je provedena v samostatné kapitole.
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Kulturní a historické památky
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Odpadové hospodářství
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Předpokládané ovlivnění veřejného zdraví
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Možností využívání obnovitelných energetických zdrojů
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Odůvodnění řešení technické infrastruktury
Tato kapitola se změnou č. 1 územního plánu se v jednotlivých subkapitolách doplňuje takto:

Vodní hospodářství
Vodní režim v území
Vodní toky a plochy
Tato subkapitola se změnou územního plánu č. 1 doplňuje takto:
Hlavní odtokovou osu tvoří řeka Bílina, která přitéká do řešeného území od severozápadu.
Řeka vytváří mezi sídlem Velvěty a Rtyní nad. Bílinou dva velké zákruty, napájí rybník u Malhostic
a pokračuje směrem na Brozánky a Řehlovice. Sídlem Kozlíky protéká Bystřice (Teplický potok), která
přitéká do řešeného území z Teplic a na jižním okraji Kozlíků ústí do Bíliny. Bystřice a Bílina jsou
vodohospodářsky významnými toky dle vyhl. Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. Pravobřežním
přítokem Bíliny ve Rtyni nad Bílinou je Bořislavský potok přitékající od Bořislavi.
Jedinou významnější vodní plochou je rybník mezi Rtyní nad Bílinou a Malhosticemi. Rybník
slouží zejména k chovu ryb a rekreačnímu rybolovu.
Pro Bílinu bylo stanoveno záplavové území Q100
5345.98/231/R-07/99/Ře ze dne 19.2.1999.

rozhodnutím OkÚ Teplice č.j.ŽP

Plochy záměrů vymezené ve změně č. 1 územního plánu se nacházejí mimo stanovené
záplavové území. Zvýšená koordinace ve vztahu k ohrožení povodněmi je doporučena v ploše 1Z5,
která je umístěná u konkávního oblouku řeky Bíliny, těsně za hranicí stanoveného záplavového území.
Tabulka : Vodní toky v řešeném území :
Název toku
Bílina
Bystřice
Bořislavský potok

Číslo
hydrol. Správce toku
pořadí
1-14-01-078
Povodí Ohře a.s.
1-14-01-082
1-14-01-077
Povodí Ohře a.s.
1-14-01-081
Povodí Ohře a.s.

Poznámka
záplavové území Q100 – v grafické
příloze

Vodní zdroje a jejich ochrana, vč. ochrany přírodních léčivých zdrojů
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.
V řešeném území se nenacházejí žádné vodní zdroje s vyhlášenými pásmy hygienické ochrany.
Do západní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo II. stupně "II C" přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách dané zákonem č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) a dále výnos MZ č.j.LZ/3-2884-14.9.59 ze dne
9.10.1959, ve znění pozdějších navazujících výnosů.

Zásobování pitnou vodou
Tato subkapitola se změnou územního plánu č. 1 doplňuje takto:
Řešené území je zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Po severním okraji
řešeného území prochází nadřazený vodovodní přivaděč DN 700, z něhož jsou krátkými přívodními
řady napojeny vodojemy Rtyně, Sezemice a Malhostice. Z vodojemů jsou rozvedeny zásobovací řady
k jednotlivým odběratelům. Sídlo Kozlíky je zásobováno vodovodním řadem DN 125 vedoucím od

Bystřan do vodojemu Lybar Velvěty. Z vodojemu Velvěty je zásobován pitnou vodou areál závodu, na
areálový vodovod je napojen vodovodní řad pro Velvěty. Sídlo Vrahožily je zásobováno pitnou vodou
propojením vodovodního řadu DN 90 podél silnice Rtyně n. B. – Vrahožily. Na trase přivaděče do
Vrahožil je umístěna čerpací stanice Vrahožily, která zajišťuje potřebné tlakové poměry ve vodovodní
síti sídla.
Tabulka :Přehled vodojemů v řešeném území
Název vodojemu
vodojem
vodojem
vodojem
vodojem

Rtyně
Sezemice
Malhostice
Lybar Velvěty

Objem
[m3]
250
100
50

Výška
[m
n.m.]
216,00/220,00
242,70
227,00

Spotřebiště
Rtyně, Vrahožily
Sezemice
Malhostice
Lybar a.s. Velvěty

Koncepce řešení
Návrh na doplnění vodovodní sítě byl proveden v rámci návrhu výstavby kanalizace
(dokumentace k územnímu řízení). V lokalitě Rtyně nad Bílinou jsou navrženy nové vodovodní řady z
HDPE 90 (tři větvě v celkové délce 1110 m). Všechny navržené vodovodní řady budou napojeny na
stávající rozvodnou síť v obci a budou zásobovat budoucí plánovanou výstavbu v rozvojových
plochách.
V rámci výstavby kanalizační sítě v lokalitě Kozlíky bude položen vodovodní řad HDPE 90
v celkové délce 1155 m s napojením na stávající rozvodnou síť sídel Kozlíky a Velvěty. Navrhovaný
řad bude tvořit samostatné tlakové pásmo v Kozlíkách a zároveň bude hlavním přívodním řadem pro
lokalitu Velvěty. S ohledem na polohu stávajícího VDJ Bystřany, který je ve správě provozovatele
vodovodní sítě (SčVK a.s.Teplice) bude nutné v lokalitě Kozlíky před obcí na vodovodním řadu osadit
redukční ventil. Stávající vodovodní řad bude v návrhu ponechán pouze pro zásobování výrobního
závodu Lybar.
V lokalitě Sezemice budou v rámci výstavby stokové sítě vybudovány dva samostatné
vodovodní řady HDPE 90 vedoucí k plánované zástavbě o celkové délce 405 m. Oba vodovodní řady
budou napojeny na stávající rozvodnou síť sídla, která je dostatečně kapacitní pro navrhovanou
výstavbu RD.
Stávající koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou není změnou č. 1 územního plánu
měněna.
Řešení zásobování pitnou vodou dle jednotlivých rozvojových ploch změny č.1:
1Z1a,b - Po jižním okraji ploch (podél silniční komunikace) vede významný vodovodní přivaděč DN
700. Zásobování rozvojových ploch pitnou vodou bude navrženo v podrobnější projektové
dokumentaci na základě přesnějších údajů o potřebě pitné vody. Možné je napojení z procházejícího
přivaděče, vhodnější by zřejmě bylo napojení plochy 1Z1a z odbočky DN 200 k vodojemu Sezemice a
u plochy 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) z odbočky do vodojemu Malhostice (s rekonstrukcí části odbočky).
Tlakové poměry vodovodu pro napojení areálů budou řešeny prostřednictvím technických opatření
v rámci plochy záměru (areálový věžový vodojem, ATS apod.).

1Z2b - Přes plochu procházejí dva stávající vodovodní řady (DN200 a DN 160) zástavba v ploše bude
trasu stávajících vodovodních řadů respektovat.
1Z3 - Podél východní hranice plochy vede vodovodní přivaděč z vodojemu Sezemice. Vzhledem
k blízkosti vodojemu nebudou v přivaděči dostatečné tlakové poměry pro napojení plochy záměru.
V rámci plochy bude proto nutno realizovat individuální automatickou tlakovou stanici.
1Z4 - Stávající vodovodní řad je ukončen u posledního objektu v bezprostřední blízkosti hranice
plochy záměru.
1Z5 - Podél hranice plochy záměru vede vodovodní řad navrhovaný dle platného územního plánu.
V následujícím textu je uveden výpočet potřeby pitné vody ve vymezených rozvojových
plochách.Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
specifická potřeba pitné vody

:

150 l . os-1 . den-1

koeficient denní nerovnoměrnosti kd

:

1,35

koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh

:

1,80

V plochách záměru 1Z1 pro umístění areálů výroby a skladů, je potřeba pitné vody stanovena bez
znalosti konkrétního záměru pouze orientačně. Pro potřeby bilance se předpokládá cca 50 %
zastavění a počet 1 zaměstnance na cca 30 m2 užitné podlahové plochy. V případě objektů s nízkým
nárokem na pracovní místa (skladové areály) bude potřeba pitné vody výrazně nižší.

Bilance potřeb pitné vody dle jednotlivých rozvojových ploch
Průměr
ná
Plocha denní
potřeb
a

Max.
denní
potřeb
a

Max.
hodino
vá
potřeb
a

[m2]

[m3/d]

[m3/d]

[l/s]

výroba, sklady

72200

60,17

90,25

1,88

1Z1b
(1Z1b1
a
1Z1b2) výroba, sklady

18790
0

206,75

310,13

6,46

7000

5,83

8,75

0,18

Počet
Číslo
ploch
y

1Z1a

Využití plochy

obyv
RD
.

1Z2a

výroba,
zemědělství

1Z2b

BYDLENÍ RD

7

2

2400

1,05

1,58

0,03

1Z3

BYDLENÍ RD

11

3

7750

1,58

2,36

0,05

1Z4

BYDLENÍ RD

35

10

18800

5,25

7,88

0,16

1Z5

BYDLENÍ RD

7

2

24000

1,05

1,58

0,03

60

17

3802
50

281,6
8

422,5
1

8,80

Celkem

sklady,

Potřeba požární vody bude u velkých areálů řešena prostřednictvím požárních nádrží.

Zásobování provozní vodou
Tato subkapitola se změnou územního plánu nemění.

Kanalizace
Tato subkapitola se změnou územního plánu č. 1 doplňuje takto:
Odkanalizování je v řešeném území nevyhovující. S výjimkou areálu Lybaru a.s., kde byla
realizována mechanicko-biologická ČOV, není v sídlech zajištěno odvádění a čištění splaškových vod.
Stará předválečná dešťová kanalizace je ve Rtyni nad Bílinou. Původní stoky dešťového odvodnění
byly doplněny do systému odvádějícího dešťové vody mimo obec podél silnice na Řehlovice, kde jsou
zaústěny do Bíliny v mokřadu na úrovni Malhostického rybníka. Tato dešťová kanalizace je používána
k odvádění přepadů ze septiků a jiných svépomocně postavených jímek popř. i k přímému vypouštění
splaškových vod.
V sídle Kozlíky se rovněž nacházejí dvě kratší větve dešťové kanalizace, v ostatních sídlech
není žádná kanalizační síť, odpadní vody jsou akumulovány ve vyvážených jímkách.
V současné době je připraven návrh odkanalizování řešeného území (dokumentace
k územnímu řízení). Tato dokumentace je v konceptu územního plánu zahrnuta.

Koncepce řešení
Navržená kanalizační síť v řešeném území bude realizována výhradně jako splašková.
Kanalizační stoky jsou navrženy vesměs gravitační z kanalizačních trub PVC U 250 a 315 mm.
Výtlačná potrubí jsou potom navržena jako tlaková z potrubí HDPE 90, resp. 63 mm.
Základní koncepce odkanalizování řešeného území navrhovaná v platném územním plánu není
změnou č 1 územního plánu měněna. Z nových návrhů je ve změně č. 1 územního plánu řešeno
odkanalizování vymezených rozvojových plocha jeho popis je uveden za popisem sídel. V nově
vymezených plochách změny č.1 se počítá s realizací oddílné kanalizace s realizací opatření pro
maximální využití a vsakování dešťové vody v rámci stavebních pozemků.
Rtyně a Vrahožily - Odpadní vody z centrální a jižní části Rtyně jsou svedeny gravitačně kmenovou
stokou „A“. Kmenová stoka je ve své dolní části vedena podél komunikace na Řehlovice. Na konci
zástavby Rtyně podchází železniční trať, za níž je navrženo umístění čistírny odpadních vod, vyčištěné
vody budou vedeny potrubím podél hřiště do Bíliny. Do kmenové stoky „A“ bude zaústěna větev
kanalizace vedoucí ze sídla Vrahožily
Druhou část odkanalizování obce Rtyně tvoří páteřní stoka “B” odvodňující severní část
zástavby do podzemní čerpací stanice Rtyně a dále výtlačným potrubím do koncové revizní šachty na
stoce “A”. Navrhovaná stoková síť je zakreslena v grafické příloze územního plánu.
Čistírna odpadních vod ve Rtyni je navržena jako biologická s kapacitou pro 500 EO. ČOV je
navržená jako zakrytý komplex (denitrifikace, hrubé předčištění a kalové hospodářství), sestává se ze
souboru hrubého předčištění, z kompaktního biologického stupně (předřazená denitrifikace, nitrifikace
s vestavěným separátorem aktivovaného kalu) a z kalové uskladňovací nádrže aerobně
stabilizovaného kalu.
Kozlíky a Velvěty - V lokalitě Kozlíky tvoří páteřní stoku odkanalizování stoka “ A” v celkové délce
1090 m. Tato stoka je zaústěna do podzemní čerpací stanice č.1. Z této ČS je navržený kanalizační
výtlak v celkové délce 280 m, který je dále zaústěný do koncové revizní šachty kanalizace Velvěty
(stoka “B”).
V lokalitě Velvěty tvoří páteřní stoku první části odkanalizování stoka “B” v celkové délce
375 m.
Druhou část odkanalizování Velvět tvoří samostatná stoka “C” v celkové délce 215 m. Tato
kanalizační stoka je zaústěna do podzemní čerpací stanice č.2. Z čerpací stanice je přes koryto Bíliny
navržen kanalizační výtlak o celkové délce 80 m.
Obě páteřní kanalizační stoky jsou za obcí Velvěty zaústěny do navržené biologické ČOV.
Sezemice - Páteřní kanalizační stoku v této lokalitě tvoří stoka “A” v celkové délce 830 m vedoucí
v hlavní komunikaci, na níž se gravitačně napojují dílčí větve sloužící k odkanalizování okolní zástavby.
Navrhovaná kanalizace je zaústěna do navržené biologické ČOV, která je situována mezi komunikací a
meandrem Bíliny poblíž jižního okraje zástavby.

Malhostice - V této obci je kanalizační systém rozdělený do tří samostatných kanalizačních stok.
Páteřní kanalizaci tvoří stoka “A v celkové délce 880 m s dvěma dílčími přípojnými větvemi.
Druhou část odkanalizování s ohledem na nepříznivou konfiguraci terénu tvoří stoky “B” a “C”.
Obě tyto kanalizační stoky budou zaústěny do podzemní čerpací stanice. Z čerpací stanice je navržený
kanalizační výtlak z HDPE 63 v celkové délce 220m.
Odpadní vody jsou pod obcí zaústěny do navržené biologické ČOV situované poblíž jižního
výběžku zástavby sídla.
Řešení odkanalizování dle jednotlivých rozvojových ploch změny č.1 :
1Z1a,b - V plochách nebo jejich blízkosti se nenachází žádný recipient vhodný k vypouštění
dešťových nebo vyčištěných splaškových vod. Způsob odkanalizování ploch bude proto nutné řešit
v podrobnější studii nebo projektové dokumentaci. Zřejmá je nutnost akumulace přívalových
dešťových vod v dešťových zdržích (umožňujících vsakování akumulovaných vod) v rámci areálů.
V grafické dokumentaci je zakreslena jedna dešťová zdrž pro plochu 1Z1a a jedna pro plochu
1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2). Konkrétní umístění zdrží v rámci ploch bude v podrobnějších dokumentacích
upřesněno. Je počítáno s realizací areálových čistíren odpadních vod. V nejnižším (východním) rohu
plochy 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) doporučujeme realizovat otevřenou dočišťovací nádrž (může částečně
plnit i funkci dešťové zdrže) kam budou zaústěny vyčištěné splaškové vody z ČOV. Z dočišťovací
nádrže by byl proveden přepad do odvodňovacího příkopu podél silnice R63.
Dešťové vody ze zdrže v ploše 1Z1a je možné v malém množství (regulovaný odtok z dešťové
zdrže) vypouštět do stávající odvodňovací strouhy u místní komunikace vedoucí podél silnice R63.
V zásadě lze formulovat pravidlo, že pro nakládání s dešťovými vodami v rámci budoucích
areálů v plochách 1Z1 budou navržena taková opatření na akumulaci a vsakování dešťových vod, aby
přítok dešťových vod do systému povrchového odvodnění komunikace R63 odpovídal přítoku ze
stávajících nezastavěných ploch tedy že bude zajištěno odpovídající nakládání s odpadními vodami,
srážkové vody budou řešeny zasakováním v místě.
V případě realizace zástavby s velmi malým počtem zaměstnanců (skladové areály) je možné
uvažovat i s řešením splaškových vod prostřednictvím akumulačních jímek a s jejich vyvážením na
ČOV Bystřany.
1Z2a - V ploše není počítáno s produkcí splaškových odpadních vod.
1Z2b - Plocha bude odkanalizována krátkým přívodem do stávající kanalizační sítě Rtyně nad Bílinou.
1Z3 - Plocha je přímo napojitelná na kanalizační stoku navrhovanou v platném územním plánu.
1Z4 - Plocha se nachází v blízkosti koncové větve stoky kanalizačního systému Rtyně nad Bílinou.
Vzhledem k terénní konfiguraci v ploše záměru nebude zřejmě možné gravitačně napojit všechny
objekty na splaškovou síť. Odvodnění lokality bude po upřesnění budoucí parcelace nutno řešit
v podrobnější dokumentaci, některé objekty zřejmě budou vybaveny domovní čerpací stanicí
odpadních vod.

1Z5 - Plocha se nachází v místě, kde byla dle platného územního plánu navržena ČOV Sezemice. ČOV
byla ve změně č. 1 posunuta za západní hranici plochy 1Z5. Zástavba v ploše 1Z5 se tedy bude
nacházet v bezprostřední blízkosti ČOV, což není z hygienických důvodů optimální, ale při vhodné
(uzavřené) technologii ČOV to není vyloučeno. Vzhledem k tomu, že výstavba v bloku 1Z5 bude
zřejmě předcházet výstavbě ČOV, nesmí být budoucí výstavba ČOV s odkazem na blízkost obytné
plochy znemožňována.
Bilance produkce odpadních vod v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce.
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
množství splaškových vod – viz výpočty potřeb pitné vody
součinitel hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod: 2
vydatnost směrodatného deště:

130 l . s-1 . ha-1

součinitel odtoku Ψ - pro rodinné domy:

0,4

součinitel odtoku Ψ - pro plochy výroby a skladování:

0,6

Bilance produkce odpadních vod dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Číslo
ploch
y

Využití plochy

obyv
RD
.

Max.
Odtok
produk
návrhové
Plocha
ce
ho deště
splašků
[m2]

[l/s]

[l/s]

výroba, sklady

72200

3,8

563

1Z1b
(1Z1b1
a
1Z1b2) výroba, sklady

18790
0

12,9

1935

7000

0,4

55

1Z1a

1Z2a

výroba,
zemědělství

1Z2b

BYDLENÍ RD

7

2

2400

0,1

12

1Z3

BYDLENÍ RD

11

3

7750

0,1

40

1Z4

BYDLENÍ RD

35

10

18800

0,3

98

1Z5

BYDLENÍ RD

7

2

24000

0,1

125

60

17

3802
50

17,6

2828

Celkem

sklady,

Zásobování elektrickou energií
Tato subkapitola se změnou územního plánu č. 1 doplňuje takto:
Po severním okraji řešeného území prochází v souběhu se silnicí energetický koridor
nadřazených nadzemních vedení velmi vysokého napětí (VVN) 220 kV a 110 kV. Řešené území je
zásobováno elektrickou energií ze systému VN 10 kV a ze systému 35 kV prostřednictvím trafostanic
10/0,4 kV a 35/0,4 kV. Sítě nízkého napětí jsou zásobovány z 8 distribučních trafostanic.
Z odběratelských trafostanic zbyla v řešeném území pouze trafostanice areálu Lybar Velvěty. Původně
odběratelská trafostanice TS 4 Malhostice – výkrmna ZD se po ukončení činnosti zemědělského
družstva stala distribuční trafostanicí, další odběratelská trafostanice Velvěty – sušička byla
demontována. V uplynulých letech bylo rekonstruováno vedení VN 35 kV Koštov – Velvěty, dále byly
rekonstruovány přípojky VN 10 kV Vrahožily a Rtyně – obec. V dohledné době je počítáno s unifikací
rozvodů VN na systém 22 kV.
Seznam stávajících trafostanic je uveden v následujících tabulkách.
Tabulka : Trafostanice 10/0,4 kV distribuční stávající
Číslo
TS
TS
TS
TS

01
02
03
04

Evid.
číslo
SČE
07710001
07710000
10250000
05180002

TS
TS
TS
TS

05
06
07
08

05180000
08040003
09930002
11360000

Označení trafostanice

Výkon
[kVA]
Rtyně nad Bílinou - škola 400
Rtyně nad Bílinou - obec 400
Vrahožily - obec
250
Malhostice- výkrmna ZD 250
(pila)
Malhostice obec
160
Sezemice obec
250
Velvěty - obec
160
Kozlíky - obec
160

Poznámka

navržena ke zrušení

Tabulka : Trafostanice 35/0,4 kV odběratelské stávající
Číslo
TS 09

Označení trafostanice
Lybar

Výkon [kVA]
1000

Poznámka

Koncepce řešení
Koncept územního plánu nepočítá se změnou koncepce zásobování území elektrickou energií.
Vzhledem k návrhu plynofikace na většině území není počítáno s vytápěním objektů elektrickou
energií. S vytápěním elektrickou energií se nepočítá ani v neplynofikovaných sídlech Malhostice
a Vrahožily, kde charakter zástavby neodpovídá nárokům na hospodárnost elektrického vytápění ani
se nejedná o lokality určené pro nejvyšší standard bydlení. V bilanci se proto uvažuje s využitím
elektrické energie u plynofikovaných sídel v kategorii A (pouze osvětlení a běžné domácí spotřebiče),
u neplynofikovaných v kategorii B2 (jako A + el. sporák s pečící troubou a ohřev TUV).
Výpočet nároků rozvojových ploch na elektrickou energii je uveden v příloze č. 1. Z tabulky
vyplývá, že velké rozvojové plochy na severním a jižním okraji zastavěného území Rtyně nad Bílinou
budou vyžadovat výstavbu nových trafostanic. Jsou navrženy dvě nové trafostanice TSN 01 a TSN 02
napojené krátkými přívody ze stávajícího nadzemního vedení VN. Případné zvýšené nároky v okolních
sídlech budou řešeny zvýšením výkonu stávajících transformátorů.

Nároky rozvojové plochy č. 12 v Malhosticích budou řešeny dle konkrétního záměru, v případě
vyššího odběru bude v rámci rozvojové plochy umístěna odběratelská trafostanice napojená z vedení
VN, které přes okraj rozvojové plochy prochází.
Stávající i navrhované VN rozvody a trafostanice jsou zakresleny v grafické příloze.
Ochranná pásma nadzemních tras a elektrických zařízení jsou dána zákonem 458/2000 Sb. Pro
vedení VN 10 - 35 kV 7 m od krajních vodičů (tj. 8,5 m od osy) na obě strany, pro trafostanice
(kromě stožárových) 20 m od oplocení nebo zdi, pro vedení VVN 110 kV 12 m od krajních vodičů (tj.
15,5 m od osy) na obě strany a pro vedení VVN 220 kV 15 m od krajních vodičů.. U zařízení
realizovaných do 31.12.1994 zůstávají v platnosti původní ochranná pásma : Pro vedení VN 10 - 35
kV 10 m od krajních vodičů (tj. 11,5 m od osy) na obě strany, pro trafostanice (kromě stožárových)
30 m od oplocení nebo zdi, pro vedení VVN 110 kV 15 m od krajních vodičů (tj. 18,5 m od osy) na
obě strany a pro vedení VVN 220 kV 20 m od krajních vodičů na obě strany..
Koncepce řešení elektrorozvodné sítě na úrovni VN se změnou č.1 nemění.
V rámci změny č. 1 bylo provedeno posouzení zásobování ploch záměrů z hlediska dopadu na síť VN.
V dřívějších územně plánovacích dokumentací a v ÚAP Ústeckého kraje figuruje záměr na
realizaci propojovacího vedení VVN 400 kV Užín – Chotějovice. Trasa koridoru by byla vedena přes
plochy záměrů 1Z1. Návrh koridoru VVN 400 kV již nebyl součástí 2. změn a doplňků ÚP VÚC SHP a
není obsažen ani ve schvalované dokumentaci ZÚR Ústeckého kraje. Proto uvedený koridor není ve
změně č. 1 územního plánu zahrnut.
Přes plochu záměru 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) prochází trasa stávajícího dvojitého nadzemního
vedení VN 35 kV. Koridor vytváří limit pro budoucí zástavbu, na druhou stranu umožňuje zásobování
ploch ze sítě VN. Plochy budou napojeny z procházejícího vedení prostřednictvím odběratelských
trafostanic 35/0,4 kV umístěných v rámci plochy areálu.
Zásobování ploch bude nutno po konkretizaci záměrů navrhnout v podrobnější projektové
dokumentaci. Možné je i řešení dílčí přeložky stávajícího vedení. Plocha 1Z1a bude zásobována
elektrickou energií rovněž z procházejícího vedení VN 35 kV v koordinaci s částí plochy nacházející se
na území sousední obce Modlany.
Ostatní plochy záměrů budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sítě nízkého napětí
s výjimkou větší plochy 1Z4, kde je navržena realizace distribuční trafostanice TSN 01 napojené
z procházejícího vedení VN 10 kV. Přes plochu záměru procházejí dvě nadzemní trasy VN 10 kV, které
je obtížné přeložit vzhledem k tomu, že se v sousedství stávající trasy nacházejí lesní pozemky. Proto
je počítáno s tím, že zástavba v ploše 1Z4 bude stávající nadzemní vedení respektovat.
V následující tabulce je uvedena bilance potřeb elektrické energie v rozvojových plochách.
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
specifický příkon RD

:

17 kW . bj-1

specifický příkon komerce a výroba

:

0,03 kW . m-2

součinitel soudobosti RD

:

0,5

součinitel soudobosti pro výrobu a skladování

:

0,6

U ploch výroby a skladování je počítáno s 50% zastavěním ploch.
Potřeba plochy 1Z2a byla stanovena odborným odhadem.

Bilance potřeb elektrické energie dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Plocha

Instalova
ný výkon

Soudob
ý výkon

[m2]

[kW]

[kW]

výroba, sklady

72200

1083

650

1Z1b
(1Z1b1
a
1Z1b2) výroba, sklady

18790
0

3722

2233

7000

17

12

Číslo
ploch
y

Využití plochy

1Z1a

obyv
RD
.

1Z2a

výroba,
zemědělství

sklady,

1Z2b

BYDLENÍ RD

7

2

2400

34

17

1Z3

BYDLENÍ RD

11

3

7750

51

26

1Z4

BYDLENÍ RD

35

10

18800

170

85

1Z5

BYDLENÍ RD

7

2

24000

34

17

60

17

3802
50

5111

3039

Celkem

Zásobování plynem
Tato subkapitola se změnou územního plánu č. 1 doplňuje takto:
V severním výběžku řešeného území za silnicí Teplice – Ústí nad Labem prochází nadřazený
vysokotlaký plynovod DN 250 Bystřany – Trmice s ochranným a bezpečnostním pásmem dle
zák. č. 458/2000 Sb.
Zemní plyn k zásobování řešeného území je přiveden ze dvou směrů. Rtyně nad Bílinou je
zásobována zemním plynem středotlakým plynovodem DN 90 vedoucím z RS Žalany podél silnice
Žalany – Rtyně n.B. Středotlaký plynovod je rozveden po celém kompaktně zastavěném území
Rtyně n.B. Ze Rtyně nad Bílinou je veden plynovodní řad do Sezemic. Plynovodní řad je veden podél
pravé strany komunikace (směrem na Sezemice).
Dále byla plynofikována sídla Kozlíky a Velvěty. Středotlaký plynovod zásobující Kozlíky je
napájen prostřednictvím regulační stanice umístěné na jižním okraji sídla. Regulační stanice je
napojena z procházející VTL plynovodní přípojky pro areál podniku Lybar. Z regulační stanice je
vyveden plynovodní řad, který se v komunikaci rozděluje na větev vedoucí k zásobování Kozlíků a na
druhou větev vedoucí k zásobování Velvět.

Koncepce řešení
Plynofikací sídel Sezemice, Kozlíky a Velvěty byl zřejmě ukončen rozvoj plynovodní sítě
v řešeném území.
V rámci koncepce plynovodní sítě byly navrženy pouze krátké úseky středotlakého plynovodu
sloužící k obsluze vymezených rozvojových ploch. Ve Rtyni se jedná o navrhovaný plynovod v jižní
části zástavby pro rozvojové plochy č. 7 a 8 a o plynovodní řad na severovýchodním okraji zástavby
pro rozvojovou plochu č. 2. Nejrozsáhlejší rozvojová plocha č. 1 a rozvojová plocha č. 3 se nacházejí
v dosahu stávajících plynovodních řadů, rozvody uvnitř rozvojových ploch budou navrhovány
v podrobnějších projektových dokumentacích.
V Malhosticích je navržena krátká větev plynovodu ze stávajícího rozvodu k rozvojové ploše
č. 13.
Změna č. 1 územního plánu zachovává stávající koncepci plynofikace obce.
Řešení zásobování zemním plynem dle jednotlivých rozvojových ploch změny č.1:
1Z1a,b - Přes severní okraj rozvojových ploch prochází stávající VTL plynovod DN 250 Bystřany –
Trmice, trasu plynovodu bude zástavba v plochách respektovat. Případné zásobování budoucích
areálů zemním plynem bude provedeno napojením z procházejícího VTL plynovodu prostřednictvím
odběratelské regulační stanice VTL/STL, která bude umístěna v rámci plochy areálu.
1Z2a,b - Plocha bude napojena krátkým přívodem ze stávající STL plynovodní sítě Rtyně nad Bílinou.
1Z3 - V bezprostřední blízkosti plochy záměru se nachází stávající STL plynovodní řad umožňující
napojení lokality na zemní plyn.
1Z4 - Po západním okraji plochy záměru prochází stávající STL plynovodní řad umožňující napojení
lokality na zemní plyn.
1Z5 - Podél východního okraje plochy záměru prochází stávající STL plynovodní řad umožňující její
napojení na zemní plyn.
Bilance potřeb zemního plynu v uvedených rozvojových plochách je v následující tabulce.
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů :
průměrná specifická potřeba ZP – pro RD :

4 000 m3 . rok-1

maximální hodinová potřeba ZP pro RD

:

2,7 m3 . hod-1

V plochách záměru 1Z1 pro umístění areálů výroby a skladů, je potřeba zemního plynu stanovena bez
znalosti konkrétního záměru pouze orientačně. Pro potřeby bilance se předpokládá cca 50 % zastavění a
standardní úroveň vytápění. V případě objektů s nízkým nárokem na vytápění (skladové areály) bude potřeba
zemního plynu výrazně nižší.

Bilance potřeb zemního plynu dle jednotlivých rozvojových ploch
Počet
Číslo
ploch
y

Využití plochy

1Z1a

obyv
RD
.

Maximál
Průměrná
ní
Plocha
potřeba
potřeba
[m2]

[tis.m3/ro
[m3/h]
k]

výroba, sklady

72200

1560

782

1Z1b
(1Z1b1
a
1Z1b2) výroba, sklady

18790
0

5362

2687

7000

0

0

1Z2a

výroba,
zemědělství

1Z2b

BYDLENÍ RD

7

2

2400

8

5

1Z3

BYDLENÍ RD

11

3

7750

12

8

1Z4

BYDLENÍ RD

35

10

18800

40

27

1Z5

BYDLENÍ RD

7

2

24000

8

5

60

17

3802
50

6991

3514

Celkem

sklady,

Spoje
Tato subkapitola se změnou územního plánu č. 1 doplňuje takto:
Řešené území patří do tranzitního telefonního obvodu (TTO) Ústí nad Labem.
Řešeným územím procházejí dvě trasy dálkových kabelů. Dálkový kabel č. 2 prochází po
severním okraji zástavby Rtyně n.B., kde je u silnice umístěna zesilovací stanice NZS 6. Druhý dálkový
kabel č. 30 prochází po západním okraji řešeného území za silnicí I/8.
Přes řešené území neprocházejí žádné radioreléové trasy s horizontálním ochranným pásmem.
Rozvojové plochy řešené změnou č.1 budou napojovány na stávající telekomunikační síť dle
podmínek stanovených vlastníkem zařízení.

Příloha č. 1 : Bilance nároků na inženýrské sítě v rozvojových plochách
Tato tabulka se změnou územního plánu č. 1 doplňuje takto:

Potřeba vody

Potřeba
plynu

Počet b.j.,
Číslo
ploch
y

1

Typ

RD

výměry
celkové.
plochy
zastavěné.
plochy

Qd

Qmaxd

Qmaxh roční hodinová

a
[m3/d
en]

30

15,75

[m3/d
en]

23,63

[l/s] [tis. [m3/h
m3/r od]
ok]

0,49

120

129,60

Potřeba
energie

el.

instal. soud.
výk.
výk.
[kW]

[kW]

510,00

357,0
0

2

RD

10

5,25

7,88

0,16

40

43,20

170,00

119,0
0

3

RD

8

4,20

6,30

0,13

32

34,56

136,00

95,20

4

RD

2

0

0

0

0

0

0

0

5

RD

2

1,05

1,58

0,03

8

8,64

34,00

23,80

6

RD

1

0,53

0,79

0,02

4

4,32

17,00

11,90

7

RD

15

7,88

11,81

0,25

60

64,80

255,00

178,5
0

8

RD

2

1,05

1,58

0,03

7

8,64

34,00

23,80

9

rybní
k

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

10

RD

2

1,05

1,58

0,03

34,00

23,80

11

stodola

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

21,00

0,44

1200,0
0

840,0
0

20 700
m2
celkové plochy
12

K-V

7500 zast.
zpev. ploch

a

13

RD

1

0,53

0,79

0,02

17,00

11,90

14

RD

3

1,58

2,36

0,05

51,00

35,70

15

RD

3

1,58

2,36

0,05

51,00

35,70

1Z1a

výrob
a
sklad
y
72 200 m2 CP

60,17

90,25

1,88

1560

782

1083

650

1Z1b
(1Z1b1
a
1Z1b2)

výrob
a
sklad
187900m2 CP
y

206,75

310,13

6,46

5362

2687

3722

2233

1Z2a

výrob
a
sklad
y
země 7 000 m2 CP
dělst
ví

5,83

8,75

0,18

0

0

17

12

1Z2b1

1-2
RD

1,05

1,58

0,03

8

5

34

17

0

0

0

0

0

0

0

1,58

2,36

0,05

12

8

51

26

5,25

7,88

0,16

40

27

170

85

2400 m2 pro RD 1,05

1,58

0,03

8

5

34

17

0

0

0

0

0

0

2
2400 m2

veřej.
prost
(1Z2c) or
2500 m2
1Z2b2

3

1Z3

2-3
RD

1Z4

10 – 12
12
RD
18 800 m2

1Z5

1-2
RD

ČOV
Sezemice

změn
a
poloh
y
1300
ČOV ČOV

7750 m2

2

m2

pro
0

Řešené území celkem

336,1
3

504,1
9

10,4
9

6990 3514

7620

4796

POZN.: PLOCHY 4 A 11 Z NÁVRHU BYLY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ VYŘAZENY

Veřejná technická infrastruktura dopravní
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.

2) d. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Tato kapitola se změnou č. 1 územního plánu doplňuje takto:

Zadání územního plánu neobsahovalo požadavek na vyhodnocování vlivu koncepce řešení na
životní prostředí, prvky soustavy NATURA 2000 či udržitelný rozvoj území.
Zadání změny č. 1 územního plánu obsahovalo požadavek na vyhodnocování vlivu koncepce
řešení na životní prostředí, bez vyhodnocení na prvky soustavy NATURA 2000 (změna nemá
samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí).
Vyhodnocení vlivů koncepce „1. změna územního plán obce Rtyně nad Bílinou na udržitelný
rozvoj a životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí a zpracováno v rozsahu podle přílohy zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) s přihlédnutím k požadavkům na jeho rozsah a obsah uvedený
v koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších stanoviscích dotčených
orgánů.
Na základě stávajících výstupů procesu Vyhodnocení vlivů 1. změny územního plánu obce
Rtyně nad Bílinou na udržitelný rozvoj území a životní prostředí lze konstatovat, že nebyly
identifikovány takové negativní vlivy hodnocené koncepce na udržitelný rozvoj, životní prostředí a
veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení.
Případné nepříznivé vlivy, které mohou vzniknout při využití některých navržených rozvojových
ploch, budou pomocí následujících stanovených kritérií a navržených opatření podchyceny a účinně
eliminovány, minimalizovány nebo kompenzovány v rámci hodnocení projektů využití rozvojových
ploch.

Provést kontrolu půdy řazené v ploše Z1b do I. třídy ochrany (rebonitaci); je-li zařazení správné,
zmenšit plochu Z1b o rozlohu půdy v I. a II. třídě ochrany ve východní části výskytu těchto půd.
Půdy v I. třídě ochrany v západní části plochy Z1b ponechat pro nezemědělské využití z důvodu
prostorové návaznosti na území již schválené pro nezemědělské využití územním plánem
Modlan.
Plochu interakčního prvku „V lánech“ v centru plochy Z1b ponechat bez hospodářského využití.
Projektově zajisti funkční propojení lokálního biokoridoru LBK D, interakčního prvku „V lánech“ a
liniovou zelení u komunikace severně R63.
V případě realizace výrobní a skladové zóny zajistit odpovídající nakládání s odpadními vodami.

Likvidaci srážkových vod ze zpevněných území řešit přednostně zasakováním, pokud nehrozí
riziko jejich znečištění.
Kolem areálu výroby a skladů zajistit výsadbu izolační zeleně omezující negativní vizuální dojem
a zajišťující redukci prašnosti a hlučnosti působené provozem uvnitř zóny.
Výstavbu obytných objektů v ploše Z3 povolit až po prokázání přijatelné úrovně akustického
ovlivnění venkovního prostoru staveb.
V případě hospodářského dvora u okraje Rtyně n.B. zamezit možnosti úniku látek znečišťujících
vody k Malhostickému rybníku.
Při nové bytové výstavbě nepřekračovat významně dimenze okolních objektů.

2) e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond
Tato subkapitola se změnou územního plánu doplňuje takto:
Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond je provedeno pro veškeré rozvojové
lokality zastavitelného území a plochy přestaveb (změny funkce). Výkresová dokumentace je
provedena ve formě výkresu Předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000. Jednotlivé
zábory jsou ve výkrese zvýrazněny a označeny identifikačním kódem shodným s kódem použitým
v bilanční tabulce v této kapitole.
Ve výkresové části v měř. 1:5 000 jsou vyznačeny:
- hranice vyhodnocovaných ploch návrhu (záborů) – zastavitelné plochy a plochy přestaveb
- hranice katastrálních území a správního území obce
- hranice zastavěného území k 30.11.2008
- hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) včetně kódu BPEJ a třídy ochrany ZPF
- plochy provedených meliorací půd
- hranice parcel a druhy pozemků
Následující tabulka zahrnuje veškeré rozvojové lokality zastavitelného území a plochy
přestaveb a je uvedeno i předpokládané využití rozvojové plochy, do tabulky jsou zahrnuté i plochy
změny č.1.

Označení plochy

Využití plochy

Katastrální území Rtyně nad Bílinou
plochy bydlení
1

rozloha lokality byla na základě výsledku projednání redukována

z důvodů eliminace zemědělsky neobhospodařovatelných enkláv
2

plochy bydlení

3

plochy bydlení

4

plochy bydlení

lokalita na základě výsledků projednání z řešení vypuštěna
5

plochy bydlení

6

plochy bydlení

7

plochy bydlení

8

plochy bydlení

vymezení lokality bylo na základě výsledku projednání nevýznamně
zpřesněno z důvodů eliminace zemědělsky neobhospodařovatelných
enkláv
rybník
9

rozloha lokality byla na základě výsledku projednání rozšířena z důvodů
eliminace zemědělsky neobhospodařovatelných enkláv
plochy technické infrastruktury

ČOV RTYNĚ

bez záboru ZPF či PUPFL
plochy bydlení

10

lokalita byla na základě výsledku projednání redukována z důvodů
ochrany krajinného rázu

11

plochy výroby

lokalita na základě výsledků projednání z řešení vypuštěna
1Z2a

plochy výroby –zemědělství

1Z2b1

plochy bydlení

1Z2b2

veřejné prostranství

1Z4

plochy bydlení

Katastrální území Malhostice
12

plochy smíšené výrobní

ČOV MALHOSTICE

plochy technické infrastruktury

bez záboru ZPF či PUPFL
Katastrální území Velvěty (Sezemice)
13

plochy bydlení

14

plochy bydlení

15

plochy bydlení

1Z3

plochy bydlení

1Z5

plochy bydlení
plochy technické infrastruktury

ČOV SEZEMICE

(změna polohy a výměry ČOV v rámci změny č.1)

Katastrální území Velvěty
1Z1a

plochy výroby a skladování

1Z1b1 (1Z1b1
1Z1b2)

a

1Z1b2 (1Z1b1
1Z1b2)

a

ČOV VELVĚTY

plochy výroby a skladování

plochy výroby a skladování
plochy technické infrastruktury

Podrobné vyhodnocení záborů ZPF je provedeno po jednotlivých katastrálních územích níže.
Lokality s nulovým záborem ZPF nejsou zabilancovány do tabulky, ale jsou zakresleny ve
výkresové části.
TABULKA VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF
kód zóny

druh
pozemku

(celková
rozloha
lokality vč.
pozemků
mimo ZPF
m 2)

kód BPEJ

v

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita1

třída
ZPF

ochrany

z
toho
zastavěném
území

v

výměra
ZPF
(m2)

záboru

TABULKA VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF
kód zóny

druh
pozemku

(celková
rozloha
lokality vč.
pozemků
mimo ZPF
m 2)

kód BPEJ

třída
ZPF

ochrany

z
toho
zastavěném
území

v

výměra
ZPF
(m2)

v

1

2

1.22.42

V

-

5610

41731

2

1.28.14

IV

-

29577

7

1.28.14

IV

-

5974

CELKEM

41161

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 2
2

2

1.01.11

IV

-

13134

20329

2

1.56.00

I

-

220

5

1.01.11

IV

-

34

5

1.56.00

I

-

4922

CELKEM

18310

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 3
3

2

1.28.14

IV

588

588

16 465

5

1.28.14

IV

3726

3726

7

1.28.14

IV

427

427

5

1.28.14

IV

-

18

7

1.56.00

I

-

5405

7

1.28.14

IV

-

4981

CELKEM

15145

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 4 – plocha vyňata z řešení

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 5
5

5

1.28.14

IV

1728

1728

1 801

5

1.56.00

I

68

68

záboru

TABULKA VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF
kód zóny

druh
pozemku

(celková
rozloha
lokality vč.
pozemků
mimo ZPF
m 2)

kód BPEJ

třída
ZPF

ochrany

z
toho
zastavěném
území

v

výměra
ZPF
(m2)

v

CELKEM

1796

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 7
7

2

1.20.01

IV

-

20774

27 264

5

1.20.01

IV

-

2251

5

1.28.51

IV

-

906

7

1.20.01

IV

-

1534

7

1.28.51

IV

-

1361

CELKEM

26826

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 8
8

2

1.20.01

IV

-

64

3075

2

1.28.51

IV

-

3011

CELKEM

3075

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 9
9

7

1.56.00

I

-

42980

42 980
CELKEM

42980

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 10
10

7

1.20.11

IV

-

2355
CELKEM
k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 11 – plocha vyňata z řešení
k.ú. Rtyně nad Bílinou – ČOV Rtyně nad Bílinou
ČOV Rtyně nad Bílinou – lokalita bez záboru ZPF
k.ú. Velvěty – lokalita 1Z1a

2355

2355

záboru

TABULKA VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF
kód zóny

druh
pozemku

(celková
rozloha
lokality vč.
pozemků
mimo ZPF
m 2)
1Z1a

kód BPEJ

třída
ZPF

ochrany

z
toho
zastavěném
území

v

výměra
ZPF
(m2)

v

2

1.20.11

IV

-

42317

72230
CELKEM

42317

k.ú. Malhostice – lokalita 1Z1b1
1Z1b1

2

1.20.01

IV

-

168319

178176

5

1.20.11

IV

-

9605

CELKEM

177924

k.ú. Malhostice – lokalita 1Z1b2
1Z1b2

2

1.10.10

II

-

9700

9700
CELKEM

9700

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 1Z2a
1Z2a

2

1.01.11

IV

-

6975

6974
CELKEM

6975

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 1Z2b1
1Z2b1

2

1.01.11

IV

-

2354

2354
CELKEM

2354

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 1Z2b2
1Z2b2

2

1.01.11

IV

-

2464
CELKEM

2464

2464

záboru

TABULKA VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF
kód zóny

druh
pozemku

(celková
rozloha
lokality vč.
pozemků
mimo ZPF
m 2)

kód BPEJ

třída
ZPF

ochrany

z
toho
zastavěném
území

v

výměra
ZPF
(m2)

v

k.ú. Rtyně nad Bílinou – lokalita 1Z4
1Z4

2

1.28.14

IV

18826

7

1.28.14

IV

15855

7

1.22.42

V

102

CELKEM

-

2253

18210

k.ú. Malhostice – ČOV Malhostice
ČOV Malhostice – lokalita bez záboru ZPF
k.ú. Malhostice – lokalita 12
12

2

1.20.01

IV

-

13818

20 728

2

1.20.51

V

-

707

7

1.20.01

IV

-

1281

7

1.20.51

IV

-

4367

CELKEM

20173

k.ú. Velvěty – lokalita 13
13

7

1.40.67

V

-

4218

4 229
CELKEM

4218

k.ú. Velvěty – lokalita 14
14

5

1.20.41

V

1932

1932

1 964
CELKEM

1932

k.ú. Velvěty – lokalita 15
15

2

1.20.41

V

2420

2420

4 537

5

1.20.41

V

675

675

záboru

TABULKA VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF
kód zóny

druh
pozemku

(celková
rozloha
lokality vč.
pozemků
mimo ZPF
m 2)

kód BPEJ

třída
ZPF

ochrany

z
toho
zastavěném
území

v

výměra
ZPF
(m2)

v

CELKEM

3095

k.ú. Velvěty – ČOV SEZEMICE
COV

7

1.56.00

I

-

298

1266

7

1.40.67

V

-

968

CELKEM

1266

k.ú. Velvěty – ČOV VELVĚTY
2 231

2

1.22.12

V

-

1343

2

1.56.00

I

-

886

CELKEM

2229

k.ú. Velvěty – lokalita 1Z3
1Z3

7

1.20.41

IV

-

7739

7739
CELKEM

7739

k.ú. Velvěty – lokalita 1Z5
1Z5

5

1.28.54

IV

2416

5

1.40.67

V

28

7

1.28.54

IV

815

7

1.40.67

V

1194

7

1.56.00

I

132

CELKEM

-

2416

BILANCE ZÁBORŮ ZPF – obec Rtyně nad Bílinou

CELKEM DLE TŘÍD OCHRANY ZPF

I.

107399

II.

11507

247

záboru

TABULKA VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF
kód zóny

druh
pozemku

(celková
rozloha
lokality vč.
pozemků
mimo ZPF
m 2)

kód BPEJ

třída
ZPF

ochrany

z
toho
zastavěném
území

v

výměra
ZPF

záboru

(m2)

v

CELKEM

IV.

369288

V.

26934

515128

vysvětlivky druhy pozemků :
2 – orná půda, 5 – zahrada, 6 –- ovocný sad, 7 – louky, 8 – pastviny,

Úplná realizace návrhů územního plánu by vyžadovala odnětí celkem 515128 m2 (cca 51,5 ha)
půdy ze zemědělského půdního fondu. Podstatná část záboru (cca 78%) je přitom řazena výlučně do
IV. a V. třídy ochrany. Poměrně rozsáhlý je i zábor ploch v I. třídě ochrany, který činí cca 21 %
z celkového záboru. Pokud ale nezapočítáme zábor pro výstavbu vodní nádrže (lokalita č. 9, veřejně
prospěšné vodohospodářské opatření na úseku zpomalení odtoku a retence vod) pak by rozsah ploch
v I. třídě ochrany činil 12,8 % z celkového záboru.
K dílčím plochám změny č. 1 lze konstatovat:
Dílčí změna 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) – plochy výroby a skladování
Změna číslo 1. územního plánu původně navrhovala výrazné navýšení podílu ploch I. a II.
třídy ochrany ZPF a to zejména předpokládaným záborem plochou 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2), přičemž na
základě výsledku společného jednání bylo uloženo a provedeno zmenšení rozsahu plochy Z1b o
půdy v I. a II. třídě ochrany ve východní části výskytu těchto půd, tímto došlo k rozdělení plochy do
dvou dílčích ploh a nadále se tedy tyto plochy označují 1Z1b1, 1Z1b2. Půdy v I. třídě ochrany
v západní části plochy Z1b jsou navrženy pro nezemědělské využití z důvodu prostorové návaznosti
na území již schválené pro nezemědělské využití územním plánem Modlan. Pro větší názornost jsou
níže uvedena schémata rozsahu zastavitelných ploch v návaznosti na schválenou podobu územního
plánu Modlan, schémata zachycují stav návrhu před společným jednáním a úpravu po společném
jednání.

obr.: stav návrhu před společným jednáním

obr.: stav návrhu po úpravě po společném jednání

Poměrně významný zábor ZPF v rámci této plochy je odůvodněn nadlokálním významem
plochy vzhledem k její poloze u rychlostní silnice I/63. Vynikající dopravní vazby na okolí (I/8, I/63,
D8) zejména měst a Teplice a Ústí nad Labem je jedna z příležitostí území a v případě plochy Z1a+b
dojde ke koordinaci rozvoje skladových a výrobních aktivit i na sousedících správních územích. Tato
provázanost územních plánů více obcí je nepochybně důležitým pozitivním momentem, promítajícím
se do urbanistického a sociálně – ekonomického obrazu regionu. Využití umístění u dopravní osy
regionu mezi Teplicemi a Ústím nad Labem, je vhodné jak pro logistické a skladové služby, tak pro
výrobu reagující na poptávku v regionu a disponující tak možností snazší odbytové expanze.
Z hlediska lokalizace těchto ploch ve srovnání s ostatními variantami a možnostmi řešení
těchto ploch je umístění ploch zdůvodněno zejména polohou mimo kontext prostoru sídel severně u
komunikace I/63, která tvoří technickou barieru v území. Územní plán resp. jeho změna nicméně i tak
vymezením staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona
vytváří výrazný nástroj ochrany ve sféře krajinného rázu. S ohledem na ochranu krajinného rázu u
ploch 1Z1a a 1Z1b (1Z1b1 a 1Z1b2) v oblasti jsou tayto vymezeny do staveb nezpůsobilých pro
zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.
Dílčí změna 1Z2 (1Z2a - plochy výroby –zemědělství, 1Z2b1- plochy bydlení. 1Z2b2 - veřejné
prostranství )

Z hlediska lokalizace těchto ploch ve srovnání s ostatními variantami a možnostmi řešení
těchto ploch je umístění ploch zdůvodněno zejména potřebou vymístění stávajících zemědělských
provozů ze zastavěného území mimo obytné území obce. Záměry uvedené dílčí změny sice nemají
negativní dopad na ZPF jak z hlediska dotčené výměry, tak ani z hlediska kvality ZPF, potenciálně
problematický je spíše krajinný a urbanistický kontext. Ten je řešen vymezením architektonicky nebo
urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt Ochrany kulturních hodnot a hodnot ve sféře krajinného
rázu - s ohledem na ochranu kulturních hodnot pro stavby v zastavitelné ploše 1Z2a a 1Z2b1
v prostoru u hřbitova ve Rtyni nad Bílinou, je ošetřena vymezením zmíněných ploch do staveb, kde
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

Dílčí změna 1Z3 - plochy bydlení
Záměr uvedené dílčí změny nemá negativní dopad na ZPF jak z hlediska dotčené výměry, tak ani
z hlediska kvality ZPF, plocha se nachází v V. třídě ochrany přírody a na svažitém pozemku. Z hlediska
lokalizace těchto ploch ve srovnání s ostatními variantami a možnostmi řešení těchto ploch vyplývá
umístění plochy z návaznosti na zastavěnou plochu v prostoru u vodojemu, kde byla realizována
plocha bydlení v samostatných rodinných domech. umístění nové plochy tak vytváří předpoklady pro
využití lokality vč. obnovy podvyužívané místní komunikace.

Dílčí změna 1Z4 - plochy bydlení
Uvedená změna (jejíž zábor se většinou dotýká ploch IV. třídy ochrany přírody je vyvolaná potřebou
lepší koordinace cílového uspořádání dotčeného rozvojového území. V současné době jsou v jižně
navazujících sousedních plochách realizovány či připravovány k realizaci rodinné domy a logika
postupu výstavby vyvolala potřebu změny rozšíření rozvojové plochy směrem severním. Navržené
řešení přibližuje rozsah zastavění do podoby předložené ke společnému jednání v rámci návrhu
územního plánu – viz obrázek níže.

Rozsah ploch v tehdejším návrhu byl na základě stanoviska dotčeného orgánu z důvodů organizace a
obhospodařování zemědělských ploch upraven. Požadavek byl buď zvětšení odstupu od lesa, nebo

naopak zahrnutí plochy mezi zastavitelnou plochou a lesem do zastavitelných ploch tak, aby
nevznikaly neobhospodařovatelné enklávy. Tehdy byl požadavek řešen redukováním rozsahu tak, aby
byl větší odstup mezi lesním pozemkem a hranicí rozvojové plochy. Postup výstavby v přilehlém
prostoru potvrdil, že je třeba jít druhou zmíněnou cestou, tedy zahrnutím plochy mezi zastavitelnou
plochou a lesem do zastavitelných ploch tak, aby nevznikaly neobhospodařovatelné enklávy.
Dílčí změna 1Z5 a ČOV- plochy bydlení a ČOV
Jedná se o reorganizaci prostorového uspořádání plochy pro ČOV a jediný rodinný dům,
převážně na plochách IV a V třídy ochrany ZPF. Velmi malý rozsah záboru půdy je přitom v třídě I
ochrany.
Obecně platí, že rozsah odnětí je do určité míry snižován tím, že odnímání bude částečné a
postupné a pro jednotlivé parcely nebo území bude odpovídat postupu jejich budoucí výstavby s tím,
že část pozemků bude převedena do kultury zahrad, neboť většina ploch je určena pro individuální
bydlení.

Vyhodnocení odnětí půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa
Tato kapitola se změnou územního plánu nemění.
Vzhledem k tomu, že plocha 4 byla na základě výsledku společného jednání vyřazena, tak se
koncepce řešení územního plánu nedotýká záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

3) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Změna územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu i pro udržitelný rozvoj území,
zachovává dobré podmínky pro jeho hospodářský rozvoj a vyváženě koordinuje veřejné i soukromé
požadavky na využívání území obce. Rozšíření zastavitelných ploch pro výrobu a skladování i výstavbu
individuálního bydlení je navrženo přiměřeně k očekávanému demografickému vývoji obce a zároveň
s ohledem na ochranu přírodních hodnot území. Využití ploch je navrženo v souladu s cíli a úkoly
územního plánování, stanovenými v § 18 a §19 stavebního zákona.

4) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů
Změna územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území v platném znění.

5) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů
Změna územního plánu je plně v souladu se stanovisky dotčených orgánů, které byly
uplatněny v průběhu projednávání v zákonných lhůtách. Případné podmínky byly zapracovány
v příslušných částech textové i grafické části.
Dotčený orgán

Stanovisko, připomínka

KÚ,odb.UP a SŘ

Neuplatnil stanovisko

Poznámka pořizovatele

KÚ, odbor dopravy a Nemá připomínky
SH 27.7.2011
KÚ, odbor
zemědělství

ŽP

a Žádost o prodloužení lhůty do
24.10.2011

16.8.2011

Ochrana ovzduší:

21.9.2011

Nemá připomínky

14.10.2011

Vodní hospodářství a státní správa
lesů:

17.10.2011

Nemá připomínky.
Ochrana přírody a krajiny:
Změna nebude mít samostatně ani ve
spojení s jinými významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany a
celistvost EVL.

Projektant upraví návrh.

U ploch 1Z1a a 1Z1b je nutné
ponechat volný průchod k přírodní
rezervaci Rač s ohledem na
migrační prostupnost území.
Zajistit funkční propojení LBK D,
interakčního prvku „V lánech“ a
liniové zeleně u komunikace
severně od R63.
Ochrana ZPF:
Z plochy 1Z1b vypustit
zemědělskou půdu v I. a II. třídě
ochrany a plochu upravit tak, aby
zde nezůstaly zemědělské

Projektant upraví návrh.

pozemky nevhodné svým tvarem a
velikostí pro zemědělské využití.
Půdy I.tř. ochrany v západní části
plochy 1Z1b ponechat pro
nezemědělské využití z důvodu
návaznosti na plochy již
stanovené v ÚP Modlany.
Posuzování vlivů na ŽP - je nutno
posoudit.
1. V plochách 1Z1a a 1Z1b bude
zajištěno odpovídající nakládání
s odpadními vodami, srážkové
vody řešit zasakováním v místě
a kolem areálu vysadit izolační
zeleň z původních druhů rostlin
se zajištěním druhové pestrosti.
2. Při realizaci všech záměrů bude
respektována stávající vzrostlá
zeleň.
3. Využití plochy 1Z2a podmínit
realizací opatření zamezujícími
úniku znečišťujících látek do
Malhostického rybníka.
Mag.Teplice, odb.ÚP Z hlediska státní památkové péče
a SŘ 5.9.2011
nejsou připomínky.
Mag.Teplice,
odb.dopravy a ŽP

Nenavrhovat zastavitelná území
v ochranném pásmu lesa.

10.8.2011

Mag.Teplice,
odb. Neuplatnil stanovisko
školství, kultury a
sportu
Min. ŽP ČR, odbor Není připomínek.
výkonu státní správy
IV
2.8.2011
Min. zdravotnictví ČR, Není připomínek.
ČILZ 25.7.2011

Projektant doplní podmíněně
přípustné využití konkrétní
plochy dle požadavku.

Projektant upraví návrh tak, že
v podmíněně přípustném
využití plochy 1Z4 bude
umístění staveb v ochranném
pásmu lesa podmíněno
získáním výjimky udělené
Magistrátem města Teplice.

Ministerstvo dopravy

Neuplatnil stanovisko.
CDV 22.9.2011 souhlasí, SŽDC
3.10.2011 bez připomínek

Správa CHKO

Souhlasí.

České středohoří
21.9.2011
Krajská
stanice

hygienická Plochy 1Z1a a 1Z1b a dále 1Z3
v územním řízení podmínit provedením
akustického posouzení podloženého
20.9.2011
měřením hluku z vlivu provozu na
komunikacích I/63 a III/25336 a
III/25823.

Doplnit podmíněně přípustné
využití u těchto ploch tím, že
v rámci umístění stavby bude
konkrétním měřením hluku
z přilehlých komunikací
prokázáno nepřekročení
hlukové zátěže.

Hasičský záchranný Souhlasí.
sbor, úz.odbor,Úsek
PO
a
ochrany
obyvatelstva
5.9.2011
Obvodní báňský úřad

Souhlasí.

11.8.2011
VUSS Praha

Souhlasí.

26.8.2011
Obec Bořislav

Neuplatnil připomínku

Obec Řehlovice

Neuplatnil připomínku

Obec Žalany

Neuplatnil připomínku

Obec Bžany

Neuplatnil připomínku

Obec Bystřany

Neuplatnil připomínku

Obec Modlany

Neuplatnil připomínku

Pro řízení o změně územního plánu upravil projektant Návrh se zapracováním
dohodnutých požadavků DO.

6) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
V rámci řízení o změně územního plánu nebyly vzneseny žádné námitky.

7) Vyhodnocení připomínek
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky.

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ:
a) Koordinační výkres 1: 5 000
b) Výkres širších vztahů 1: 50 000
c) Výkres předpokládaných záborů ZPF 1: 5 000
Poučení:
Proti změně č. 1 územního plánu obce Rtyně nad Bílinou vydané formou opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Toto Opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173, odst.1 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, to je
11.5.2012.

..............................................

.................................................

Marek BULA

Jaroslav LIŠKA

Místostarosta obce

Starosta obce

Rtyně nad Bílinou

Rtyně nad Bílinou

Vyvěšeno: 26.4.2012

Sejmuto:12.5.2012

