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Navrhovaná výstavba RD v lokalitě M9
v okolí barokního kostela sv. Antonína Paduánského z roku 1669

Počítačová simulace maximální varianty 
zástavby 12 RD dle podkladů OÚ Velemín



Výřez z platného územního plánu - 2008

Lokalita M9 – Textová část návrhu územního plánu:
• Dle územního plánu je zde povoleno pouze 8 RD (str.75)
• Jedná se o plochy s převažující funkcí bydlení, které tvoří převážně stavby a zařízení pro 
rodinné nebo nájemní bydlení, stavby rekreační, vzniklé převážně změnou využití původních 
zemědělských usedlostí (str. 8)
• U lokalit s více stavbami je podmínkou umístění objektů zpracování jednotného urbanistického 
konceptu (str 9)
• Bydlení venkovské, 2. zóna CHKO, 1,26 Ha



Dvě z „mnoha“ zpracovaných variant členění
parcel lokality M9 dle OÚ Velemín

Které jsou už jen počtem parcel v rozporu s platným územním plánem viz předchozí list prezentace.



Toto je 
nabídka z 
internetu 
realitní

společno-
sti

TRIMEX 
reality a. 

s. 
ze dne 

5. 10. 2010



Která je stejná jako jeden z „mnoha“ návrhů (12 RD) 
který si nechal zpracovat a zaplatil OÚ Velemín



Nabídková cena jednotlivých parcel v lokalitě
M9 v Milešově – TRIMEX reality a. s.

Výměra parcely 990 m2

Cena - 590 / m2

Cena za zasíťování parcely cca:
380 000 Kč

Celková cena za parcelu:

964 100 Kč

Ideální místo pro stavbu jednoho z 12 nových RD pro mladou 
rodinu z Milešova…



Kostel sv. Antonína Paduánského



Když zadáte heslo Milešov kostel na 
internetu…



Návrh dle územního plánu – 42 RD



Návrh dle zdravého rozumu – 19 RD + 3 stávající



Petice proti výstavbě RD
úplný text, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

• My, níže podepsaní občané Milešova (u Lovosic)  
prostřednictvím této petice žádáme, aby parcela č. 
540/10 v blízkosti kostela sv. Antonína Paduánského se 
vyňala ze zastavitelné plochy ve schváleném územním 
plánu pro obec Milešov. Pro tuto plochu již existuje 
projekt na tzv. „satelitní městečko“ a toto nové uskupení
domů, by zcela zničilo historický i krajinný ráz naší
krásné obce. 

• Dále žádáme o celkovou změnu zastavitelného území
v naší obci Milešov a o vytvoření přísnějších kritérií
(regulativ) pro novou zástavbu.

Tuto petici již podepsalo 139 obyvatel obce Milešov.



Voliči a obyvatelé Milešova

V Milešově žije 259 

voličů. Již 139 
obyvatel

podepsalo petici 
PROTI

výstavbě nových RD v 
lokalitě M9 u kostela 

sv. Antonína 
Paduánského. PROTI



Takhle dopadnout nechceme…



Dva návrhy variant členění parcel lokality 
M2 dle OÚ Velemín – 5 RD x 20 RD
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Tato prezentace je 
umístěna na internetu 
na www stránkách 
Milešovského spolku 
přátel přírody.


