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(1)  Bod I.A výrokové části Územního plánu Bezměrov změna č.1 (dále jen „ÚP“) je přečíslován na bod 1 a 
upravuje se datum vymezení zastavěného území na 30.04.2016.

(2)  Bod I.B výrokové části ÚP je přečíslován na bod 2 a na začátek do názvu kapitoly je vloženo slovo 
„Základní“. Kapitola je rozdělena na tři podklapitoly: 2.1, 2.2 a 2.3. Podkapitola 2.1 má název „Zásady celkové 
koncepce rozvoje obce“ a je doplněna textem charakterizujícím koncepci rozvoje území v souladu s PÚR ČR a 
ZÚR ZK.
Podkapitola 2.2 má název „Hlavní cíle rozvoje území“, je doplněna větou o urbanistické koncepci. Vypuštěna 
byla věta přesunutá do předchozí podkapitoly.
Podkapitola 3.3 má název „Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot“ a je doplněna pasáží, že řešení je v souladu i 
s požadavky trvale udržitelného rozvoje území.  

(3)  Bod I.C výrokové části ÚP je přečíslován na bod 3. 

(4)  Bod I.C1 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 3.1 „Základní parametry urbanistické koncepce“. Byly
vypuštěny  věty  o  délce  návrhového  období  a  o  zastavitelných  plochách. Text  je  doplněn  o  základní  cíle
územního plánu, o ochraně kulturních a přírodních hodnot území a o zapracování požadavků nadřazených
dokumentů (PÚR ČR, ZÚR ZK) do řešení ÚP. 

(5)  Bod I.C2 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 3.2 s názvem „Vymezení zastavitelných ploch“. Dále jsou
tabulkově vymezeny „Plochy pro bydlení“. V tabulce č.I-1 „Plochy pro bydlení individuální - návrh BI“ i ve všech
tabulkách následujících je za názvem tabulky vypuštěno sousloví „výčet  zastavitelných ploch“ a dále název
sloupce „označení a název lokality“ je nahrazen textem „číslo a název plochy“. Aktualizována jsou čísla ploch 1,
2, 3 na 82, 83, 88 a doplněny údaje o plochách s novými čísly 89, 90, 91, 92, 94. Sloupec s výměrou ploch v ha
je v tabulce i ve všech tabulkách následujících uváděn s přesností na 4 desetinná místa, nikoliv jako původně
na tři desetinná místa. Celkový součet ploch je 4,9694 ha. 

(6)  V tabulce I-2 „Plochy smíšené obytné - návrh (SO)“ jsou provedeny obecné úpravy zmíněné v předchozím
bodě (5) a dále je plocha 9 nahrazena plochou 85, plocha 10 je nahrazena dvěma plochami 86, 87.  Celkový
součet ploch je 3,6345 ha.

(7)  Do bodu 3.2 jsou dále zařazeny „Plochy občanského vybavení“ a tabulka I-3 Plochy občanského vybavení,
pro tělovýchovu a sport - návrh (OS), s plochou 6, jejíž celková výměra je 0,4400 ha.

(8)  Do bodu 3.2 jsou dále zařazeny „Plochy dopravní infrastruktury“ a tabulka I-4 „Plochy dopravní infrastruktury
- drážní doprava (DZ)“ s plochami 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 114 jejichž celková výměra je 10.5822 ha. Dále
je zařazena tabulka I-5 „Plochy dopravní infrastruktury - vodní doprava - územní rezerva (DV)“ s plochou 46 o
výměře 41,3544 ha. V průběhu projednávání byly z tabulky vypuštěny plochy 75 a 77.

(9) Do bodu 3.2 byly také zařazeny „Plochy technické infrastruktury“, „Plochy vodní a vodohospodářské“ a a
původně také tabulka I-6 „Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství - návrh (TV)“, s plochami 33, 95,
96, jejichž celková výměra je 0,1395 ha. Tato tabulka je z textu vypuštěna. Nově je zařazena tabulka I-6 „Plochy
technické infrastruktury - návrh, záchytné příkopy (T*)“ s plochami 35, 36,100, 109 o celkové výměře 2,8647 ha.
V průběhu projednávání byly i z této tabulky vypuštěny plochy 69 a 70.

(10)  Do bodu 3.2 mezi „Plochy technické infrastruktury“ jsou zařazeny i „Plochy pro energetiku“ a tabulka  I-7
„Plochy technické infrastruktury - energetika - návrh (TE)“, s plochami 37, 38, 43, 44, 110, 111, jejichž celková
výměra je 2,3518 ha. V průběhu projednávání změny byly z této tabulky vypuštěny plochy 41, 42. Vložena byla i
další tabulka plynovodních zařízení tj. tabulka I-8 „Plochy technické infrastruktury - energetika - návrh (TE)“, s
plochami 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 o celkové výměře 35,2063 ha. V průběhu projednávání
změny byly z této tabulky vypuštěny plochy 29, 30, 31, 32, 39, 40, 45.  

(11) Do bodu 3.2 jsou také zařazeny „Plochy veřejných prostranství“ a tabulka I-9 „Plochy veřejných prostranství
s převahou zpevněných ploch - návrh (PV)“ s plochami 20, 21, 22, 24 s celkovou výměrou 0,3623 ha.

(12) Do bodu 3.2 jsou dále zařazeny „Plochy výroby a skladování“ a tabulky I-10 (V) a I-11 (VP), které byly
upraveny v souladu s bodem (5).  

(13)  Bod I.C4 „Vymezení zastavitelných ploch“ se ruší.



(14)  Nově je zařazen bod 3.3 „Vymezení ploch přestavby a asanací“.  Přestavby ani asanace není třeba
vymezovat. 

(15)  Do výrokové části ÚP je nově zařazen bod 3.4 „Systém sídelní zeleně“ a tabulka I-12 „Plochy sídelní
zeleně (Z*)“ s plochami 84, 93 o souhrnné výměře 0,1114 ha.

(16) Bod I.D výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4. Bod I.D1 je přečíslován na bod 4.1. Ruší se poslední
věta o navržených lokalitách a je nahrazena novým textem v souvislosti s požadavkem Zprávy o uplatňování
Územního  plánu  Bezměrov  v  uplynulém  období  2010  -  2014.  Původní  tabulka  navržených  ploch  pro
tělovýchovu a sport (OS) se ruší.  

(17)  Bod I.D2 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4.2. Bod je doplněn větou s výčtem navržených ploch
PV. Ruší se původní tabulka „Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch“ (PV).

(18)  Bod I.D3 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4.3. Ruší se první věta a nahrazuje novým textem o
stávající trase silnice č. I/47. V druhém odstavci „Místní komunikace“ se vypouští věta o nutnosti zpracování
územní studie pro plochu BI 88, dříve BI 3. 

(19) Název podkapitoly „Drážní doprava“ i původní tabulka „Plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava“
(DZ)  se ruší.  Název podkapitoly  „Vodní  doprava“  i  původní  tabulka „Plochy dopravní  infrastruktury  -  vodní
doprava - územní rezerva“ (DV) se ruší. 

(20) Bod I.D4 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4.4. V textu je plocha „9“ nahrazena plochou „85“. Dále
se čísla ploch „2 a 3“ nahrazují čísly „83 a 88“, plocha „10“ čísly „86, 87“ a plocha „1“ číslem „82“.  

(21) Bod I.D5 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4.5. Do textu je vložen první odstavec popisující systém
likvidace odpadních vod. Dále je v textu upraveno číslování ploch: plochy „1, 2, 3“ jsou nahrazeny plochami „82,
83, 88“. Plocha „10“ je nahrazena plochami č. „86, 87“ a plocha „9“ číslem „85“ a dále jsou doplněny nové
plochy 89, 90, 91, 92, 94. Ruší se původní tabulky „Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství - návrh“
(TV) a „Plochy technické infrastruktury - návrh, záchytné příkopy“ (T*). 

(22)  Bod I.D6 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4.6. 

(23) Bod I.D7 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4.7. Původní tabulka „Plochy technické infrastruktury -
energetika - návrh“ (TE) se ruší. 

(24)  Bod I.D9 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4.8. V textu je plocha „9“ upravena a nahrazena číslem
„85“, dále jsou doplněny nové plochy „89, 90, 94“. Plochy „2 a 3“ jsou upraveny a nahrazeny čísly „83 a 88“,
plocha „10“ je nahrazena plochami č. „86, 87“ a doplněny jsou plochy „91, 92“.  Je doplněna věta pod posledním
odstavcem o navrženém VTL plynovodu. Původní tabulka „Plochy technické infrastruktury - energetika - návrh
(TE) - plynovody“ se ruší.

(25) Bod I.D11 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 4.9. Text je doplněn větou o využití plochy parčíku v
obci.

(26) Bod I.E výrokové části ÚP je přečíslován na bod 5.  

(27) Bod I.E1 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 5.1. 

(28) Bod I.E2 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 5.2. Z tabulky č. I-13 je vypuštěna plocha č. „56“, nově je
do ní vložena plocha „97“. Tabulka obsahuje celkem 3 plochy P o souhrnné výměře 7,4186 ha. Z tabulky č. I-14
jsou vypuštěny plochy č. 27, 53, 54, 63, 64 a nově jsou do ní vloženy plochy č.112, 113, 115. Celková výměra
ploch činí 4,4964 ha. Jinak je tabulka upravena jako všechny předchozí tabulky tj. v souladu s bodem (5).

(29) Do výrokové části ÚP je vložen bod 5.3 „Prostupnost krajiny“. 

(30) Bod I.E3 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 5.4. Text je upraven tak, že dešťovou vodu je třeba  v
maximální míře zachycovat v retenčních nádržích nebo uvést do vsaku. V odstavci „Ochrana před povodněmi“
jsou plochy T* 69, 70 nahrazeny novými plochami T* 100, 109.

(31) Do výrokové části ÚP je vložen bod 5.5 „Rekreace“. 

(32) Do výrokové části ÚP je vložen bod 5.6 „Dobývání ložisek nerostných surovin“. 

(33) Bod I.F výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6. Text názvu kapitoly byl doplněn v souladu s požadavky
stavebního zákona a prováděcích předpisů. Název kapitoly nyní zní: „Stanovení podmínek pro
 



využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování
staveb,  zařízení  a  jiných  opatření  pro  účely  uvedené  v  §  18  odst.  5  stavebního  zákona),  popřípadě  stanovení
podmíněně  přípustného  využití  těchto  ploch  a  stanovení  podmínek  prostorového  uspořádání,  vč.  základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití“. 

(34)  Bod I.F1 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1 a název kapitoly byl zkrácen na: „Stanovení podmínek pro
využití  ploch s rozdílným způsobem využití  a stanovení podmínek prostorového uspořádání“. Byly upraveny názvy
některých ploch s rozdílným způsobem využívání na: BI „plochy individuálního bydlení (rodinné domy)“, VP „plochy
pro průmyslovou výrobu a sklady“, VD „plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby“, D „plochy ostatní dopravy“, DS
„plochy silniční dopravy“, DZ „plochy drážní dopravy“. Z tabulky byly vypuštěny TV Plochy technické infrastruktury -
vodní hospodářství  a nově vloženy byly  VX Plochyvýroby a skladů -  specifické.  Dále se ruší  rozdělení  ploch na
stavové a návrhové a nahrazuje se členěním na „Plochy zastavěné a zastavitelné“ a „Plochy stávající a navrhované“.
U každé z  ploch s  rozdílným způsobem využívání   je  v  úvodu zaznamenána její  platnost  tj.  např.  pro  všechny
zastavěné -  stavové plochy a pro výčet ploch navrhovaných s uvedením čísel ploch.  U všech ploch s rozdílným
způsobem využívání došlo k úpravě textu „Převažujícího účelu využití“ v souladu s požadavkem metodiky zpracování
ÚP tak,  aby text  obsahoval  činnost  využití.  Podobně bylo  upraveno i  vymezení  „Přípustného využití“.  V případě
„Podmíněně  přípustného  využití“  byl  text  zpravidla  vypuštěn  nebo  zredukován  a  musí  obsahovat  jednoznačně
vymezenou podmínku. „Podmínky prostorové regulace“ byly také výrazně upraveny, v některých případech vypuštěny
a stanovují zpravidla charakter zástavby a výškovou hladinu objektů ve vztahu ke stávající okolní zástavbě.

(35)  Do textu je vložena podkapitola „Plochy zastavěné a zastavitelné“. Bod I.F1.1 výrokové části ÚP je přečíslován
na  bod  6.1.1.  Do  ploch  BI  byly  vloženy  podmínky  využití,  upraven  byl  v  souladu  s  předchozím  bodem  (34)
„Převažující účel využití“ (dále jen Púv), upraven text „Přípustného využití“ (dále jen Pv), upraven text „Podmíněně
přípustného využití“ (dále jen Ppv) a zjednodušen text „Podmínek prostorové regulace“ ve vztahu k okolní zástavbě
(dále jen Ppr).

(36)  Bod I.F1.2 výrokové části  ÚP je přečíslován na bod 6.1.2.  Do ploch OV byly vloženy podmínky využití,  byl
upraven text Púv, upraven text Pv, bylo vypuštěno Ppv a zjednodušen text Ppr ve vztahu k okolní zástavbě. Do ploch
OS byly vloženy podmínky využití, byl upraven text Púv, upraven text Pv, bylo vypuštěno Ppv a zjednodušen text Ppr
ve vztahu k okolní zástavbě.

(37)  Bod I.F1.3 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1.3. Do ploch PV byly vloženy podmínky využití,  byl
zjednodušen a upraven text Púv, upraven text Pv, bylo vypuštěno Ppv.

(38)  Bod I.F1.4 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1.4. Do ploch SO byly vloženy podmínky využití,  byl
upraven text Púv, byl upraven text Pv, dále upraven text Ppv a zjednodušen text Ppr ve vztahu k okolní zástavbě.

(39)   Bod I.F1.5 výrokové části  ÚP je přečíslován na bod 6.1.5. Do ploch V byly vloženy podmínky využití,  byl
upraven text Púv, upraven text Pv, dále byl upraven text Ppv. Plochy VD: byl upraven název, byly vloženy podmínky
využití, byl upraven text Púv, upraven text Pv, upraven text Ppv a upraven text Ppr. Plochy VP: nově byla do výrokové
části zařazena „Plocha výroby a skladování - průmyslová výroba a sklady“ a definovány podmínky využití, Púv, Pv,
Ppv a Ppr. Nově byl vytvořenn a do textu vložen regulativ pro plochy VX Plochy výroby a skladů - specifické.

(40)  Bod I.F1.6 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1.6. Byl upraven název na DS „Plochy silniční dopravy“,
dále byly vloženy podmínky využití, byl upraven a zestručněn text Púv, upraven text Pv, byly vypuštěny Ppr. Plochy
D: byl upraven název na „Plochy ostatní dopravy“, byly vloženy podmínky využití, byl upraven a zjednodušen text
Púv, upraven text Pv a byly vypuštěny Ppr. Plochy DZ: byly vypuštěny plochy DZ 75, 77 a nově vložena plocha DZ
114. Byl upraven název na „Plochy drážní dopravy“, vloženy podmínky využití, byl upraven a zjednodušen text Púv,
upraven text Pv a byly vypuštěny Ppr. Plochy DV: nově byly do dokumentace zařazeny „Plochy pro vodní dopravu“ a
definovány podmínky využití, Púv, Pv.

(41) Bod I.F1.7 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1.7. Vypuštěn byl regulativ pro plochy TV Plochy technické
inftrastruktury - vodní hospodářství. Plochy T*: byly vypuštěny plochy T* 69, 70 a nově zařazeny plochy T* 100, 109.
Nově byly do dokumentace zařazeny „Plochy technické infrastruktury“ a definovány podmínky využití, Púv, Pv. Plochy
TV:  z  podmínek  pro  využití  byly  vypuštěny  všechny  tři  zastabvitelné  plochy  TV 33,  95,  96.  Nově  byly  vloženy
podmínky využití, byl upraven a zestručněn text Púv, upraven text Pv, bylo vypuštěno Ppv. Plochy TE: z podmínek
pro využití byly vypuštěny zastavitelné plochy TE 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 45 a nově tam byly vloženy plochy TE
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111. Nově byly také vloženy podmínky využití, byl upraven a
zjednodušen text Púv, upraven text Pv a byly vypuštěny Ppv. 



(42)  Bod I.F1.8 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1.8. Byl upraven název plochy WT na „Vodní toky a
plochy“, dále byly vloženy podmínky využití, byl upraven a zestručněn text Púv, upraven text Pv.

(43) Do textu je kapitoly 6.1 je vložena podkapitola „Plochy stávající a navrhované“ viz bod (34).  Bod I.F1.9
výrokové  části  ÚP  je  přečíslován  na  bod  6.1.9.  Plochy  Z*:  byly  vloženy  podmínky  využití,  byl  upraven  a
zestručněn text Púv, upraven text Pv.

(44)  Bod I.F1.10  výrokové  části  ÚP je  přečíslován  na bod 6.1.10.  Plochy  K:  z  podmínek pro  využití  byly
vypuštěny plochy K 53, 54, 63, 64 a nově tam byly vloženy plochy K 112, 113, 115. Nově byly do textu vloženy
podmínky využití, byl upraven a zestručněn text Púv, upraven text Pv. 

(45)  Bod I.F1.11 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1.11. Plochy Z: byly vloženy podmínky využití, byl
upraven a zestručněn text Púv,  upraven text  Pv. Plochy Z.1: byly vloženy podmínky využití,  byl upraven a
zjednodušen text Púv a upraven text Pv.         

(46)  Bod I.F1.12 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1.12. Plochy L: byly vloženy podmínky využití, byl
upraven text Púv, upraven text Pv. 

(47)  Bod I.F1.13 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.1.13. Plochy P: byly vloženy podmínky využití, byl
upraven a zestručněn text Púv, upraven text Pv.

(48)  Vypouští se celá podkapitola „Návrhové plochy s rozdílným způsobem využití“ a to odstavec „Plochy 1, 2,
3, 4, 5“, odstavec „Plochy 6, 7“, odstavec „Plochy 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17“, odstavec „Plocha 18“, „Plocha
19“, odstavec „Plochy 20, 21, 22, 23, 24“, odstavec „Plochy 25, 26, 27, 28, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68“, odstavec „Plochy 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45“,
odstavec „Plochy 33, 34“, odstavec „Plochy 35, 36, 69, 70“, odstavec „Plocha 46“, odstavec „Plochy 55, 56, 76“
a odstavec „Plocha 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81“. 

(49) Bod I.F2 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 6.2.    

(50) Bod I.G výrokové části ÚP je přečíslován na bod 7. 

(51) Bod I.G1 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 7.1 a na konec názvu kapitoly je přidán text „s možností
vyvlastnění“. Dále je přidána tabulka č. I-15 „Veřejně prospěšné stavby - dopravní a technická infrastruktura“. Z
tabulky je vypuštěn řádek TV1 plochy 95, 96, řádek TV2 plocha 33 a řádek TV3 pplocha 77. Nově je do tabbulky
vložen řádek TE20 plocha 105 a v řádku TE8 je plocha 41 nahrazena plochou110 a v řádku TE9 je plocha 42
nahrazena plochou 111. Zrušena je původní tabulka stejného názvu.  

(52) Bod I.G2 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 7.2 a na konec názvu kapitoly je přidán text „s možností
vyvlastnění“. Dále je přidána tabulka č. I-16 „Veřejně prospěšná opatření“. V tabulce je v řádku U1 plocha 32
nahrazena plochou 108, v řádku U2 plocha 54 plochou 107, v řádku U3 plocha 53 plochou 115 a v řádku U17
plocha 53 je nahrazena plochou 103. Zrušena je původní tabulka stejného názvu.

(53) Bod I.G3 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 7.3. 

(54) Bod I.G4 výrokové části ÚP je přečíslován na bod 7.4. 

(55) Do výrokové části ÚP je vložena kapitola 7.5 „Veřejná prospěšnost staveb vyplývající ze ZÚR ZK, které
jsou zpřesněny v řešení územního plánu“. Dále je přidána tabulka č. I-17 stejného názvu jako je název kapitoly
a obsahuje výčet veřejně prospěšných staveb ze ZÚR ZK.

(56) Bod I.H výrokové části ÚP je přečíslován na bod 8 a na konec názvu kapitoly je přidán text „s uvedením v
čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel  pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle § 5 odst.1 katastrálního zákona“. Dále je vložena věta „Předkupní právo je vymezováno
pouze pro navržená veřejná prostranství“. Původní text se ruší. Do výrokové části je dále zařazena tabulka č. I-
18 „Vymezení předkupního práva“. Původní tabulka s názvem „Veřejná prostranství“ se ruší.

(57)  Do výrokové  části  ÚP  je  zařazena  nová  kapitola  9  „Stanovení  kompenzačních  opatření  podle  §  50
stavebního zákona“ a dále se doplňuje textem „Kompenzační opatření nebyla stanovena“.

(58)  Bod I.I výrokové části ÚP je přečíslován na bod 10. Text se doplňuje počtem stránek „I-26“ a výčtem
výkresů „P2 2-1, P2 2-2, P2 2-3 tj. celkem 3 výkresy“.

(59) Bod I.J výrokové části ÚP je přečíslován na bod 11. Do tabulky č. I-19, do sloupce „časové zařazení a
podmínky pro prověření“ je vložen text „Prověření vč. stanovení podmínek bude provedeno na nadregionální
úrovni pro celou trasu kanálu (PÚR ČR, ZÚR ZK)“.



(60)  Bod I.K výrokové části ÚP je přečíslován na bod 12, název kapitoly je upraven dle současného znění
přílohy č.7 vyhlášky. Tabulka I-21 se ruší, kapitola se doplňuje textem: „Územní studie není třeba pořizovat“.
č

(61) Bod I.L výrokové části ÚP je přečíslován na bod 13 a název kapitoly je upraven tak, aby byl v souladu s
platnou legislativou.

(62)  Do  výrokové  části  ÚP  je  vložena  nová  kapitola  14  „Vymezení  architektonicky  nebo  urbanisticky
významných  staveb,  pro  které  může  vypracovávat  architektonickou  část  projektové  dokumentace  jen
autorizovaný architekt“. Dále je vložena věta „Stavby nejsou vymezeny“.

(63) Mění se datum autorizace dokumentace na „15.10.2018“.
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