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Vysvětlivka: ÚPRAVY TEXTU JSOU VYZNAČENY ITALICOU, v barevné verzi červeně 
ZRUŠENÉ TEXTY JSOU OZNAČENY PŘEŠKRTNUTÝM TEXTEM A V BAREVNÉ VERZI ZVÝRAZNĚNY 
 
TEXTOVÁ ČÁST ÚP TĚŠANY, účinné od 31.10.2012 se mění Změnou č. II takto: 
 
V kapitole č. 1.2 se datum „31.květnu 2012“ nahrazuje datem 16.dubnu 2018.  
 
V názvu kapitoly č. II se před slovo „KONCEPCE“ vkládá slovo „ZÁKLADNÍ“, 
Za slovo „OCHRANY“ se vkládá text „A ROZVOJE“. 
 
V názvu kapitoly č. 3 se v závorce za slovo „včetně“ vkládají slova „urbanistické kompozice,“; za 
slovo „vymezení“ se vkládají slova „s rozdílným způsobem využití,“. 
 
V názvu kapitoly č. 4 se v závorce za slovo „umisťování“ vkládá čárka a text „vymezení ploch a 
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“. 
 
V kapitole 4.1.2.3 se na konec věty za slova „výkresu 1b“ vkládá čárka a text „v souladu 
s požadavkem ZÚR JMK – označení RDS 21“. 
 
V kapitole 4.1.8 se na konec vkládá věta „Krajský cyklistický koridor ze ZÚR JMK je součástí 
stávajících a v ÚP navržených cyklotras.“ 
 
V kapitole 4.2.3 se na konec věty za závorku vkládá čárka a text „TED01 dle ZÚR JMK“ 
 
V názvu kapitoly č. 5 se v závorce za slovo „ploch“ vkládá text „s rozdílným způsobem využití, ploch 
pro změny v krajině,“; slovo „nerostů“ se nahrazuje textem „ložisek nerostných surovin“. 
 
V názvu kapitoly č. 5.2 se za závorku vkládá čárka a text „interakční prvky“. 
 
V kapitole 5.2 se v první větě za zkratku „ÚSES“ vkládá text „a interakční prvky“. 
 
V kapitole 5.2.1:  
- se v první tabulce označení RBC číslovka „150“ nahrazuje číslovkou „1545“, 
- v druhé tabulce se označení „NRBK 06“ nahrazuje označením „K132T“, název „Otnice“ se 
nahrazuje názvem „Bošovice“, na konci uvedené trasy se označení „Bošovice“ nahrazuje názvem 
„Borkovany“; označení „RBK 084“ nahrazuje označením „RK 1511“. 
 
V kapitole 5.10 se za zkratkou „ÚSES“ nahrazuje spojka „vč“ spojkou „a“. 
 
V názvu kapitoly č. 6 se v závorce za slova „nepřípustného využití“ vkládá text „(včetně stanovení, 
ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 
18 odst. 5 stavebního zákona)“, za slova „podmíněně přípustného využití“ se vkládají slova „těchto 
ploch“, v závorce se za slova „regulace zástavby“ vkládá text “ charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a“, slova „využití pozemků 
v plochách“ se nahrazují slovy „jejich využití“. 
 
V kapitole 6.1 : 

- se v oddíle „14a – Zemědělská prvovýrobní“ v charakteristice za zkratkou ÚSES“ 
nahrazuje slovo „včetně“ spojkou „a“, slova „interakčních prvků“ se nahrazují slovy 
„interakční prvky“. 
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- se v oddíle „16.a – Ochrany krajiny“ za zkratkou „ÚSES“ vypouští zázvorka a text „(územní 
systém ekologické stability, reprezentovaný sítí biocenter,  biokoridorů, za slovem „prvků“ se 
ruší závorka. 

 
V kapitole č. 7.1 ve třetí tabulce v popisu VPS č. 12 na konec za zkratku „PÚR ČR“ vkládá text 
„(DV1) a ZÚR JMK (TED01)“. 
 
V názvu kapitoly 7.2.2 se vypouští text, který následuje za závorkou „(BK)“, v následující tabulce se 
u položky č. 45 vypouští slova „včetně interakčních prvků“.  
 
V názvu kapitoly č. 8 se vypouští slovo „dalších“, slova „veřejně prospěšných opatření (VPO)“ se 
nahrazují slovy „veřejných prostranství“, označení „5 odst. 1“ se nahrazuje číslicí „8“. 
 
V názvu kapitoly č. 10 se vypouští slova „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro“, za slovo „rozhodování“ se vkládá text „o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie“, v závorce se ruší slova „a dále“, za slovo „stanovení“ se vkládá text “podmínek pro její 
pořízení a přiměřené“, slova „pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a“ se vypouštějí. 
V tabulce se v řádku „G2“ vypouští text – prověřit potřebu vymezení části plochy kterou může řešit 
autorizovaný architekt podle kap. č. 13 ÚP 
 
V názvu kapitoly č. 11 se slova „pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování 
o jejich využití a zadání regulačního plánu“ nahrazují slovy „rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, 
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z 
podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání“. 
 
V názvu kapitoly č. 13 se vypouští čárka a text: „pro které může vypracovat architektonickou 
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt“ 
 
V kapitole 13.2 se text po tabulkou za dvojtečkou nahrazuje textem: Důsledná ochrana hodnot 
vymezených prostorů, spočívající v uplatňování požadavků na kvalitu řešení v kontextu vymezeného 
prostoru. 
 
Kapitola č. 14 se ruší. 
 
Kapitola č. 15 
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