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T E X T O V Á  Č Á S T – obsah: 
 
I.1.a Vymezení zastavěného území 

I.1.c Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

I.1.f 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, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich 
využití) 

I.2.c Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 
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T E X T O V Á  Č Á S T 

 

I.1.a Vymezení zastavěného území  

➢ Datum vymezení zastavěného území obce se mění na  „1.1.2022“. 

 

I.1.c Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 

➢ V tabulce „Plochy bydlení“ se ruší řádky: 

 

30 Nová lokalita jižně od ČOV 3,050 

48 Dostavba v ul. Nová – redukovaná původní plocha č.7 0,312 

 

➢ Dále se v tabulce „Plochy bydlení“ se doplňují řádky: 

 

51 Přestavbová plocha z původní zahrady v jižní části. 0,407 

53 Lokalita jižně od ČOV vzniklá dílčí realizací původní návrhové plochy 0,402 

54 Lokalita jižně od ČOV vzniklá dílčí realizací původní návrhové plochy 0,668 

55 Lokalita jižně od ČOV vzniklá dílčí realizací původní návrhové plochy 0,259 

57 Lokalita jižně od ČOV vzniklá dílčí realizací původní návrhové plochy 0,515 

 

➢ Celkový součet ploch bydlení“ se v tabulce mění na 13,687  

 

➢ V tabulce „Plochy veřejných prostranství“ se doplňují řádky: 

 

56 
Lokalita jižně od ČOV vzniklá dílčí realizací původní návrhové plochy 
BI 

0,403 

               C E L K E M 0,471 

 

➢ V tabulce „Plochy smíšené obytné městské“ se doplňují řádky: 

 
 

52 Přestavbová plocha z původní plochy BI 0,025 

 

➢ Celkový součet ploch smíšených obytných městských“ se v tabudlce mění na 2,108  
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➢ Původní číslo přestavby 1 se mění na 6 
➢ Původní číslo přestavby 4 se mění na 15 
➢ Původní číslo přestavby 5 se mění na 29 
➢ Původní číslo přestavby 6 se mění na 31 
➢ Původní číslo přestavby 7 se mění na 46 
➢ Původní číslo přestavby 8 se mění na 47 
➢ Původní číslo přestavby 9 se mění na 50 
➢ Dále se doplňují řádky s textem: 

Přestavba  51-Přestavbová plocha BI 51 z původní plochy sídelní zeleně - zahrada 

Přestavba  52-Přestavbová plocha SO.2 52 z původní plochy bydlení individuální. 

I.1.f  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, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry 
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

   

➢ U navržených ploch s rozdílným způsobem využití P*-plochy veřejných prostranství 
se doplňuje  číslo 56  

➢ U navržených ploch s rozdílným způsobem využití SO.2-plochy smíšené obytné 
městské se doplňuje  číslo 52  

 

I.2.c Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 
území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro 
její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

➢ V tabulce vymezených ploch se ruší řádky  

 

1 9 BI bydlení individuální do r.2023 
Stanovení celkového urbanistického 
řešení, dopravní skelet, parcelace 

3 30 BI bydlení individuální do r. 2023 
Stanovení celkového urbanistického 
řešení, dopravní skelet s propojením 

ulice Nové a ulice Trávníky, parcelace 

➢ Termín zpracování studie u plochy BI 29 se stanovuje „do r. 2026“ a dostává číslo „1“ 

 

Vypracoval: Ing.arch. Milan Krouman 

03/2022 
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