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BLOK I – ZM ĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU T ĚŠANY 
  

  

NAVRŽENÉ ÚPRAVY TEXTU JSOU VYZNAENY ITALICOU, v barevné verzi červeně. Zrušené texty jsou označeny 
PŘESKRTNUTÝM TEXTEM 
 
TEXT VÝROKU ÚP T ĚŠANY SE MĚNÍ v rozsahu: 
 
V kapitole 0.1 

- v tabulce se třetí sloupec přesunuje do Odůvodnění 
- v tabulce se v řádku „Sídelní kaše“  v první větě za slovo „rozšiřování“ vkládá čárka a text „resp. 

 zahušťování“, na konec textu se vkládá text: „je to též způsob zástavby „domu za domem“ se závlekem obslužné 
 komunikace do hloubky plochy bydlení“  

- v tabulce se za řádek „Nezátěžová výroba též „čistá“ vkládají řádky: 
Výroba lehká  

(lehký průmysl) 
je orientována na spotřebitele (tzn. většina výrobků lehkého průmyslu je vyráběna pro koncové 
spotřebitele než na meziprodukty k dalšímu zpracování); zařízení, která jsou používána v lehkém 
průmyslu mají menší ekologické dopady, než zařízení v těžkém průmyslu - z toho vyplývá, že se 
závody lehkého průmyslu mohou vyskytovat v blízkosti obydlených oblastí; lehký průmysl vyrábí 
především malé spotřební zboží;  ekonomická definice lehkého průmyslu říká, že lehký průmysl 
je "výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu 
zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží" 

Výroba těžká obvykle těžký průmysl, produkující výrobky, které nejsou určené pro přímou spotřebu 
obyvatelstva; vyžaduje obvykle vysoké kapitálové vstupy; rovněž činnosti, produkující značné 
znečištění, resp. rizika provozní havárie s negativními dopady na obytné funkce (např. 
dekontaminační stanice, zpracování odpadů nebezpečných a životní prostředí znečišťujících 
odpadů apod. 

 

- v tabulce se v řádku „Drobné hospodářské přístřešky“ ve druhém sloupci doplňuje věta: “Za drobný 
hospodářský přístřešek se nepovažuje stavba garáže.“;  
- v tabulce v řádku „Hromadné garáže“ se za text v druhém sloupci vkládá čárka a text:“nebo stavba 
pro parkování více než dvou vozidel“, 
- v tabulce v řádku „Drobná architektura“ se ve druhém sloupci text „pietní, orientační, výtvarné 
prvky v krajině, altány v rozsahu drobné stavby“ ruší a nahrazuje se textem:  
„Doprovodné stavby převážně neurbanizovaných ploch, v bodové struktuře - např. sochy, kříže, 
výtvarné skulptury, mobiliář pro turistiku obvykle zanedbatelných půdorysných rozměrů v kontextu 
místa; altány apod. v limitním rozsahu tzv. drobného hospodářského přístřešku“;  
- v tabulce se za řádek „Drobná architektura“ vkládají řádky: 

Drobná výšková 
dominanta 

Součást stavby vystupující nad výšku budovy, která zpravidla nepřesahuje výšku dalšího 
podlaží. Zdůrazňuje pozici budovy v urbanistické struktuře (například nároží, zdůraznění 
vstupu, schodiště apod.) 
 

Integrované 
bydlení správce 

byty, nebo ubytovací prostory, které jsou součástí provozovny dominantní funkce, určené 
vymezením ploch s převažujícím způsobem využívání a zároveň součástí jejího stavebního 
objemu, nejsou přitom v objemu stavby dominující  

Individuální 
rekreace 

 rekreace rodinného typu, tzv. „rodinná rekreace“ ve smyslu definice dle Vyhlášky č 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů; obvykle 
pobytová;  

Památník stavba nebo skulptura charakteru „drobné architektury“ – viz výše, též skupina, nevytvářející 
urbanizační strukturu 

Plochy (stavby) bez 
rozvoje 

bez zvětšování rozsahu zastavěných ploch, jejich objemu a podlažnosti. 

- v tabulce se v řádku „Podkroví“ v druhém sloupci za slovo „krovu“ vkládá text: „tradi čních typů - 
zpravidla souměrného zastřešení, typem konstrukcí odrážejícími tradiční hodnoty zástavby  umožňující  funkční využití 
tohoto prostoru (viz „zástavbový rytmus a řád“ - obvykle v rozmezí 35°až 45°) a dalšími stavebními konstrukcemi, 
určený k účelovému využití; nevytváří svým charakterem (např. účelovým zvýšením nadezdívek nad obvodovým zdivem, 
vysokými pultovými vikýři v šířce blízké šíři fasády – nad cca 50%, nebo ji výrazně kopírující, navyšující apod.) další 
vystupující podlaží (nebo jeho část) nad posledním plným nadzemním podlažím. Podkrovím není využívaný prostor pod 
pultovou nebo plochou střechou nad posledním plným podlažím. Podkrovím není prostor pod střechou, kde jsou 
v nadezdívkách obvodových stěn stavby mimo štítu osazeny prosvětlovací otvory.“,  
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- v tabulce se za řádek „Podkroví“ vkládají řádky: 
rušivé způsoby 

využívání krajiny 
aktivity, produkující zamoření nadměrným hlukem, pachem, či jiným způsobem, nadměrně 
zatěžujícím okolní plochy (zejména chráněné funkce např. bydlení, ochrany přírody) 

Soulad v zástavbě harmonické uspořádání urbanistické, architektonické, popř. krajinářsko-estetické, reflektující 
kladné hodnoty prostředí s cílem předcházení snižování hodnot a následným střetům 

Servisní 
a informační služby 

pro turistiku 
a rekreaci 

- v neurbanizovaných zónách je tvoří mobiliář (informační tabule, lavičky, stojany na kola, 
ráhna k upoutání např. koní apod.), otevřené přístřešky a stříšky se závětřím pro úkryt před 
deštěm, altány, rozhledová plošina apod. 
- v urbanizovaných zónách v souladu s definicí zóny mohou být tvořeny kromě výše uvedeného 
i rozsáhlejšími zařízeními zejména informačního charakteru, půjčoven potřeb pro sport a 
rekreaci, podporující outdorové aktivity apod,  

Dům za domem - obytná zástavba, zahušťovaná za uliční frontou na protáhlých pozemcích formou „druhé 
řady“; domy v druhé řadě jsou dopravně přístupné přes průjezdy domů, nebo podél nich. 
Výsledkem je cizorodý charakter utváření sídla, popírající jeho základní hodnoty i ráz. Viz též 
„sídelní kaše“.  
Je to nedostatečně regulovaný druh suburbanizace. 

Urbanistická 
hodnota (např. 
sídla, krajiny) 

Urbanistická hodnota území spočívá např. v uspořádání, návaznosti i vlastnostech prostorů 
a staveb, zejména přístupných veřejnosti (průhledové osy, orientační, architektonické dominanty 
území, členitost a různorodost zástavby apod.). Jedná se nejen o hodnotu dlouhodobě rozvíjené 
urbanistické struktury jednotlivých sídel a jejich vazeb, ale i o hodnoty krajiny, vytvořené 
a kultivované dlouhodobým hospodařením.  
 

Zástavbový rytmus 
a řád 

 

charakterizuje uspořádání území, jako vyjádření funkčních a objemově-prostorových vztahů; 
odráží urbanistické hodnoty obvykle zastavěného prostoru; je tvořen souborem kriterií 
a charakteristik umístění staveb, jejich orientace v prostoru, vlastností a tvaroslovného 
uspořádání v kontextu vzájemném i k prostoru, který spoluvytváří; odráží proporcionalitu 
zástavby a její regionální specifika 

živočišná výroba zařízení pro soustředěný, podnikatelsky cílený chov zvěře (živočichů) v komerčním, nebo 
podnikatelském systému 

Nezastavitelné 
plochy 
(území) 

Plochy, které nejsou v ÚP vymezeny pro urbanizaci 

Nápojný bod Místo, určené v přijaté koncepci k napojení návrhové plochy na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 

Pravidlo: V případných pochybnostech o významu použitých pojmů v tomto územním plánu je 
rozhodný obvyklý význam v urbanistické, architektonické a stavebné praxi. 
 

Pojmům a jejich definicím nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich 
vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu autora ÚP.   
 
V kapitole č. 1.2 se mění: 
 

Datum  16.04.2018 se ruší, nahrazuje se datem 29.05.2018. 
 
Za podkapitolu 2.6 se vkládá podkapitola: 
  

2.7 Ochrana a rozvoj hodnot území obce  
 

Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory – viz výkres 1c: 
  

označení název, popis prostoru 
I celek tvořený centrální obytnou zónou – stará náves dle hlavního výkresu 1c  
II Prostor u zámku a křižovatky v centru obce dle výkresu 1c 
III prostor lokality P, S, R a části lok. F, přiléhající k veř, prostranství dle výkresu 1c 
IV blok starého hřbitova – lokality Y a protilehlý park dle výkresu 1c 
V blok nového hřbitova – lokalit H1, H2 

 

Opatření pro změny v urbanizovaném území:  
 

- zachovat historické hodnoty sídla - urbanistickou stopu obce, její jádrové území, strukturu zástavby 
a zástavbový rytmus a řád, další dílčí významné plochy sídla, hodnotné stavební dominanty 
v plochách sídla, 
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- respektovat kulturně a společensky významné stavby, spoluvytvářející identitu obce, 
- respektovat a v kontextu kladných hodnot rozvíjet dílčí urbanistické celky  
- záměry zástavby v urbanizovaných plochách přizpůsobit kontextu urbanistického celku i krajiny,  
- nevytvářet rušivé dominanty, cizorodé formy zástavby a způsoby využívání, (jádro obce, jeho 

urbanistická stopa, dílčí významné plochy sídla). 
 

Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory krajiny – viz výkres 1c:  
 

označení název, popis krajinného prostoru 
VI krajinný prostor Vinohrádky - kaple, vodní nádrž Těšany dle výkresu 1c** 
VII krajinný prostor Šinkvického dvora dle výkresu 1c** 
VIII Krajinný prostor Vinohrádky-terasy dle výkresu 1c 

 

Opatření pro změny v neurbanizovaném území:  
- při do krajiny se promítajících změnách důsledná ochrana krajinného rázu, respektovat vedutu 

prostoru, nevytvářet rušivé dominanty a rušivé způsoby využívání krajiny, 
- respektovat a v kontextu kladných hodnot rozvíjet krajinné segmenty a celky podle výkresu 1c., 
- ** respektovat podmínky kapitoly 5.11. - viz dále. 
 
V podkapitole 3.1.1 v tabulce „3.1_U1“  
- v řádku „ochrana hodnot území“ ve čtvrté odrážce v závorce vypouští text: - regulativ úrovně “A”  
- v řádku „rozsah urbanizace, ochrana hodnot obce“ v páté odrážce v závorce vypouští text:  
„ - viz dále regulativ úrovně “A”“; v sedmé odrážce se v závorce na konec za pojem „sídelní kaše“ 
vkládá čárka a text: („dům za domem“) 
 
V podkapitole 3.1.2 se za první závorkou vypouští text:„- regulativu úrovně „A“ 
 
Za podkapitolu 3.1.2 se vkládá podkapitola: 
 

3.1.3  Urbanistická kompozice 
 

 Stávající urbanistická kompozice sídla a jeho krajiny bude systematicky rozvíjena v souladu 
s hodnotami, definovanými v urbanistické koncepci a vymezením ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití podle kapitoly č. 6. 
 

V podkapitole 3.2.1 se v druhé větě v závorce text „regulativ úrovně A“ vypouští a nahrazuje 
slovem: „zóna“; ve třetí větě se text „regulativem úrovně „B“ nahrazuje pojmem: „funkčním typem“ 
 
Se v tabulce podkapitoly 3.2.1 se v druhém sloupci v záhlaví vypouští slovo „návrh“; dále se 
doplňuje čtvrtý sloupec s názvem „Podmínka využití“  

- v prvním řádku: 
 - v prvním sloupci položka „A“ nahrazuje položkou „A1, A2“, 
 - ve třetím sloupci se slovo „Ano“ nahrazuje slovem „ne“. 
 - do čtvrtého sloupce se vkládá text:“ Plochy budou obsluhovány výhradně z navrženého 

koridoru mezi lokalitami A1 a A2 *, a to z nápojných bodů dle výkresu 1b“. 
- druhý a třetí řádek s indexem „B“ „C“ se vypouští 
- ve čtvrtém řádku: 
 - v prvním sloupci za položku „D1“ vkládá čárka a index „D2“ 
 - do čtvrtého sloupce se vkládá text:“ Dohoda o parcelaci – viz kap. 14;  
Plochy budou obsluhovány výhradně z navržených koridorů *“ 
- v pátém řádku s indexem „E“ se do čtvrtého sloupce vkládá symbol: „*“  
- šestý řádek s indexem „G3“ se vypouští 

- Za tabulku se vkládá symbol a text: „* - Plochy jsou využitelné za podmínky předchozího přímého 
napojení na veřejné zpevněné komunikace a technické sítě podle koncepce ÚP.“  

 

V podkapitole 3.2.2 se v druhém odstavci v závorce text „regulativ úrovně A“  vypouští a nahrazuje 
slovem: „zóna“ 
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V podkapitole 3.2.3 se v druhém odstavci v závorce text „regulativ úrovně A“  vypouští a nahrazuje 
slovem: „zóna“; v tabulce se vypouští poslední řádek s kódem „D2“ 
 

V podkapitole 3.2.4 
 se v druhém odstavci v závorce text „regulativ úrovně A“  vypouští a nahrazuje slovem: „zóna“;  

 - v tabulce se ruší předposlední řádek s položkou „J2.“ 
 

V podkapitole 3.2.5 
 se v první závorce text „regulativ úrovně A“  vypouští a nahrazuje slovem: „zóna“;  
 

V podkapitole 3.2.6 
 se v druhém odstavci text „regulativ úrovně A“  vypouští a nahrazuje slovem: „zóna“;  
- v tabulce se doplňuje čtvrtý sloupec s názvem „Podmínka využití“; 

 - do čtvrtého sloupce se v řádcích „F“, „ G1“ a „K1“ do čtvrtého sloupce vkládá pomlčka 
 - v řádku s kódem „K1“ se do třetího sloupce vkládá slovo „ne“ 
 - v řádku s kódem „G2“ se tento nahrazuje kódy „G2a, G2b“; ve třetím sloupci se slovo „Ano“ 

nahrazuje slovem „ne“; do čtvrtého sloupce se vkládá text:“ Plochy budou obsluhovány 
výhradně od navržené komunikace mezi G2a a G2b bez dotčení silnice II/380 * 

- Za tabulku se vkládá symbol a text: „* - Plochy jsou využitelné za podmínky předchozího přímého 
napojení na veřejné zpevněné komunikace a technické sítě podle koncepce ÚP.“  

 

V podkapitole 3.2.7 
 se text „regulativu úrovně A“  vypouští a nahrazuje slovem: „zóny“ 
 
V podkapitole 3.2.8 
 se text v závorce „regulativ úrovně A“  vypouští a nahrazuje slovem: „zóna“ 
 
V podkapitole 3.2.9 
 se v druhém odstavci text v závorce „regulativ úrovně A“  vypouští a nahrazuje slovem: „zóna“ 
 
V podkapitole 3.2.10 
 se text v druhé závorce „regulativ úrovně A“  vypouští a nahrazuje slovem: „zóna“ 
  
V podkapitole 4.1.2.2 se v tabulce v záhlaví slovo „návrh“ nahrazuje slovem „náprava závady“; 
ve druhém sloupci, řádku „DZ2…“ slovo „návrh“ nahrazuje slovem „vymezení“ 
 
V podkapitole 4.1.3. se v položce „Návrh nových tras místních komunikací“ 

- ve čtvrté odrážce za textem „mezi lokalitami“ indexy „G2 a A“ nahrazují textem „G2a, G2b a 
A1, A2, navazující na zklidněnou komunikaci u školky“ ; text v závorce „ (stávající účelová 
komunikace)“ se vypouští, 

- pátá a šestá odrážka se vypouští.  
- místní komunikace zpřístupňující lokalitu A (stávající účelová komunikace) 
- místní obslužná komunikace odbočující ze silnice III/4167 zpřístupňující lokality D a E 

-  

V podkapitole 4.1 4. se v druhém odstavci za druhou odrážku vkládá další odrážka: „Pro parkování 
v prostoru u školy (západně od objektu školy) je navrženo rozšíření veřejného prostranství na úkor 
plochy parku podle výkresu 1b.“  
 

V podkapitole 4.1 5. se vypouští slovo „návrhem“ 
 

V podkapitole 4.1 6. se v poslední větě vypouští slovo „návrhem“ 
 

V podkapitole 4.1 7. se v prvním odstavci, první větě vypouští slovo „návrhem“ 
 

V podkapitole 4.2.1.3 v tabulce ad „b“ „Návrh ploch pro výstavbu nových trafostanic“ vypouští 
poslední řádek s položkou „TS18“. 
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V podkapitole 5.2.1:  
- se v druhé tabulce se v řádku s označením „RK 1511 (8 úseků)“ před poslední označení „k.ú. 
Nikolčice“ vkládá text „k.ú.Moutnice“. 
 

V podkapitole 5.2.2:  
- se v druhé tabulce „přehled biokoridorů“ v záhlaví druhého sloupce nahrazuje slovo „Název“ 
textem „trasa“ 
- do druhé tabulky se na konec vkládá řádek: 

LBK 8 Od LBK1 severním směrem po hranici k.ú. Moutnice 
 

V kapitole 5.7 se v prvním odstavci ruší slova „regulativem úrovně A, resp. B“, nahrazují se slovy: 
„zónou, nebo funkčním typem“ 
 

V názvu kapitoly 5.8 se vypouští nerostů, vkládá se „ ložisek nerostných surovin“ 
 

Za podkapitolu 5.10 se vkládá podkapitola: 
 

5.11 Vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 

 V řešeném území je zařízení přípustné umisťovat podle regulativů kapitoly č. 6, vždy 
v souladu: 

- s respektováním hodnot krajiny – rázu krajiny, dominantních míst a horizontů, 
ekologických, morfologických, stavebních a urbanistických 

- s urbanistickou koncepcí včetně urbanistické kompozice dle ÚP Těšany. 
Bližší specifikace:  
 

označení území, lokality 
dle výkresu 1c 

nepřípustné umisťování staveb a zařízení pro: 

krajinný prostor 
Vinohrádky-kaple, vodní 

nádrž Těšany 
dle výkresu 1c 

 
VI 
 

-  zemědělství mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy kap. 6, nebo prověřené 
vydanou územní studií 

-  lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky 
-  vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií, nebo 

v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy 
-  technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení prověřené vydanou 

územní studií, nebo navržené tímto územním plánem 
-  těžbu nerostů 
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho 

regulativy 
krajinný prostor 

Šinkvického dvora dle 
výkresu 1c 

 
VII 

 

-  zemědělství mimo stavby a zařízení v souladu s regulativy kap. 6, nebo prověřené 
vydanou územní studií 

-  lesnictví, mimo vlastní lesní pozemky 
-  vodní hospodářství, mimo stavby a zařízení prověřené vydanou územní studií, nebo 

v souladu s tímto územním plánem a jeho regulativy 
-  technickou infrastrukturu nadzemní mimo stavby a zařízení prověřené vydanou 

územní studií, nebo navržené tímto územním plánem 
-  těžbu nerostů 
- rekreaci a cestovní ruch - mimo zařízení v souladu s tímto územním plánem a jeho 

regulativy 
 
V podkapitole 6.0.1: se v prvním odstavci slovo „uspořádán:“ nahrazuje  slovy „tvořen funkčními 
zónami, funkčními typy, prostorovými (objemovými) regulativy a specifickými funkčními 
regulativy.“.  
- A – regulativ „úrovn ě A – funkční zonace – dána definovanou funkční prioritou plochy podle 

vyhl. 501/2006 Sb. Hlava II (= funkční zóny) a spektrem přípustných, podmíněně 
přípustných, resp. nepřípustných činností, popř. dalších definovaných podmínek 
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 - B – regulativ úrovně B – podrobné funkční regulativy – definují spektrum funkcí 
(funkčních typů) pro vymezení podmínek využití jednotlivých funkčních zón 

 

 - C – regulativ úrovně C – objemové regulativy  -  základní prostorová, resp. objemová 
regulace v plochách 

 

 - D – regulativ úrovně D – specifické funkční regulativy  -  specificky regulují některé 
funkční plochy a podmínky jejich využití 

 

 Funkční regulativ úrovně „A“ je nad řazen regulativu úrovně „B“. 
 

Vkládá se text: 
Základní koncepce uspořádání území je vyjádřena vymezením funkčních zón. 
 

Popis regulativů: 
 

Funkční zóna – je plochou s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití; je 
dána definovanou funkční prioritou (funkční zonace území) a spektrem přípustných, podmíněně 
přípustných, resp. nepřípustných činností, vyjádřených prostřednictvím funkčních typů, prostorových 
(objemových) regulativů, specifických funkčních regulativů, popř. dalších definovaných podmínek.  
 

Funkční typy - definují spektrum funkcí pro vymezení podmínek využití jednotlivých funkčních zón; 
funkční typy stanovené pro konkrétní funkční zónu se mohou v rámci příslušných kategorií 
(přípustnost - podmíněná přípustnost – nepřípustnost) vzájemně a přiměřeně kombinovat při 
respektování charakteristiky zóny. 
 

Prostorové regulativy - stanovují základní prostorovou, resp. objemovou regulaci v plochách. 
 

Specifické regulativy - specificky regulují některé jevy, funkční plochy a podmínky jejich využití, 
patří sem i specifické požadavky DO. 

 
V podkapitole 6.0.3 se za slova „resp. stavby,“ vkládá text „která byla realizována legálně a před 
vydáním tohoto ÚP a“.  
 
Za podkapitolu 6.0.4 se vkládá podkapitola: 
 

6.0.5 Systém závazných regulativů je nedělitelným celkem, který je nutno používat 
v interakci se základní koncepcí podle kapitoly č. 2 a urbanistickou koncepcí dle kapitoly č. 3. 
 
Název kapitoly 6.1. se mění: 
Regulativ A – základní funkční regulativ – zóna – funkč. zonace území – regulativ úrovně „A“ 
Funkční zóny a podmínky jejich využití 

- Pod tabulkou T1.1 se v textu pod nadpisem ve větě začínající slovy: „Vymezení přípustnosti…“ 
slova v závorce „regulativ úrovně „B“ ruší a nahrazuje slovy: „funkční typ“; slova „regulativem 
úrovně „A“ se ruší a nahrazují slovem „zonací“ 

- V tabulce T1.2 v řádcích – odrážkách „PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ“ – prvním řádku se slova 
„regulativu úrovně „B“ se ruší a nahrazují slovy „uvedených funkčních typů“  ;slova „regulativu 
úrovně „A“ v první odrážce se ruší a nahrazují slovy „a podle následujícího textu podmínek 
využití území zón podle násl. textu (viz kap. 6)“,  

 
- text v rámečku pod tabulkou T1.2 se mění: 

Vymezení přípustnosti funkcí (regulativ úrovně „B“) prostřednictvím funkčních typů v plochách vymezených 
regulativem úrovně „A“ funkčních zón je uvedeno v následující specifikaci podmínek využití zón.  
Uvedené regulativy úrovně „B“ v jednom řádku Funkční typy, UVEDENÉ KÓDEM V JEDNÉ ŘADĚ nemají 
vzájemně rozporný a vylučující se účinek 

 
- v položce „4a – Obytná“ se za první odstavec vkládá text v rámečku 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 

- V položce „4a – Obytná“  
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       - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 - se pod druhu tabulkou v osmé a deváté odrážce před slova „územní studií“ vkládá slovo 
 „vydanou“ 
 - se nad čtvrtou tabulkou před slova „územní studií“ vkládá slovo  „vydanou“ 

 - za pátou tabulku se doplňuje odrážka: „- Živočišná výroba v jakékoliv formě.“ 
 

- v položce „4b – Centrální bytná“ se za druhý odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek  
 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 - se nad třetí a nad čtvrtou tabulkou před slova „územní studií“ vkládá slovo „vydanou“ 
 - za pátou tabulku se doplňuje odrážka: „- Živočišná výroba v jakékoliv formě.“ 

 
- v položce „5a – Rekreační“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 

  

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

- v položce „5a – Rekreační“ 
 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 - se pod druhu tabulkou v šesté odrážce před slova „územní studií“ vkládá slovo  „vydanou“ 
 - se nad čtvrtou tabulkou před slova „územní studií“ vkládá slovo  „vydanou“ 
 - za pátou tabulku se doplňuje odrážka: „- Živočišná výroba v jakékoliv formě.“ 

 
- v položce „6a – Občanské vybavenosti“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 

 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

- v položce „6a – Občanské vybavenosti“ 
 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 - se nad čtvrtou tabulkou před slova „územní studií“ vkládá slovo  „vydanou“ 
 - za pátou tabulku se doplňuje další odrážka: „- Živočišná výroba v jakékoliv formě.“ 

 
- v položce „6b – Smíšená obslužná“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 

 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

- v položce „6b – Smíšená obslužná“ 
 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 - se nad čtvrtou tabulkou před slova „územní studií“ vkládá slovo  „vydanou“ 
 - ve čtvrté tabulce se za poslední řádek vkládá řádek: 
Bd bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností 

a nevýrobními službami  
 - v páté tabulce se vyjímá (ruší) 1. Řádek 
Bd bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností 

a nevýrobními službami  
 - za pátou tabulku se doplňuje další odrážka: „- Živočišná výroba v jakékoliv formě.“ 
 
- v položce „8a – Smíšená obytná“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 

 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

- v položce „8a – Smíšená obytná“ 
 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 - se nad třetí a čtvrtou tabulkou před slova „územní studií“ vkládá slovo „vydanou“ 
 - za pátou tabulku se doplňuje druhá odrážka: „- Živočišná výroba v jakékoliv formě.“ 
 

- v položce „9a – Dopravy “ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
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 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 

- v položce „10a – Technické infrastruktury “ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 

- v položce „11a – Výrobní“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 

- v položce „13a – Vodohospodářská“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 

- v položce „14a – Zemědělská prvovýrobní“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 
 

- v položce „14b – Zahrad“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 

- v položce „14c – Vinohradnická“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 

- v položce „15a – Lesní“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 

- v položce „16a – Ochrany krajiny“ se za první odstavec vkládá text v rámečku: 
 

Uvedené funkční typy v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 
 

 - se nad první tabulkou slovo „regulativy“ nahrazuje slovem „typy“ 
 

Pod textem položky 16a se ruší text v rámečku: 
 

Výše uvedené regulativy úrovně „B“ v jedné řadě nemají vzájemně rozporný a vylučující se účinek 

 
V poslední větě kapitoly 6.1 se ruší text závorky: (funkční regulativ úrovně „A“)  

 
 

Nadpis podkapitoly 6.2 Regulativ úrovně „B“ – podrobný funk ční regulativ se ruší, nahrazuje 
se textem „Funkční typy“  
 

 V prvním odstavci kapitoly se text „regulativů úrovně B“ ruší a nahrazuje textem: „typů“; 
slova „Podrobné funkční regulativy“ se nahrazují slovy: „Funkční typy“ 
 

 V druhém odstavci v textu v rámečku se vypouští slovo „podrobných“, slovo „regulativů“ se 
nahrazuje slovem „typů“. 

 

V nadpisu podkapitoly podkapitole 6.3 se ruší text Regulativ C, ve slově „prostorová“ se malé 
počáteční písmeno „p“ ruší a nahrazuje velkým písmenem „P“, dále se ruší text: regulativ úrovně 
„C“  
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 V prvním odstavci se ruší první slovo „Objemové“ , nahrazuje se slovem „Prostorové“, za 
slovo „určují“ se vkládají slova „prostorové, resp.“,  dále se ruší slova a tvaroslovné , dále se ruší 
ruší za slovem „zonací“ text v závorce (regulativ úrovně „A“), slova podrobnými funkčními 
regulativy (regulativ úrovně „B“) se ruší a nahrazují slovy funkčními typy, 

 

Za první odstavec se vkládá text v rámečku:  
 

 Při rekonstrukci stávající plochy, resp. stavby, která byla realizována legálně a před vydáním 
tohoto ÚP a která koncepčně neodpovídá regulativům, budou tyto uplatněny přiměřeně, avšak vždy 
v souladu s harmonickým formováním prostoru obce a krajiny, rozpor s regulativem nelze dále 
rozvíjet či prohlubovat. 
 

- V položce ad b – „výšková hladina zástavby“ se za první odstavec vkládá text: 
„Vstup do 1.NP objektu z veřejného prostranství, resp. viditelný z uličního prostoru je nezbytné řešit 
v blízkosti terénu. 
  Pro účely tohoto ÚP se za 1.NP považuje vstupní podlaží. Vstupní podlaží je pak takové podlaží, 
které se při pohledu z ulice (obslužné komunikace před domem, obvykle průčelí) jeví jako první plné 
nadzemní podlaží, a to i v případě, že je z jiných stran pod terénem. Příklad: u zástavby RD se 
stanovenou limitní výškou 1+ je přípustné vstupní podlaží a nad ním podkroví. 
  Podmíněně přípustné jsou drobné výškové dominanty, umístěné harmonicky v kontextu místa. 
Za podkroví se přitom pro účely tohoto ÚP považuje přístupný vnitřní prostor nad posledním 
nadzemním podlažím vymezený střešní konstrukcí krovu tradičních typů - zpravidla souměrného 
zastřešení, typem konstrukcí odrážejícími hodnoty zástavby, umožňující funkční využití tohoto 
prostoru (viz „zástavbový rytmus a řád“) a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému 
využití, nevytváří svým charakterem (např. účelovým zvýšením nadezdívek nad obvodovým zdivem 
nad 90 cm, vysokými pultovými vikýři v šířce blízké šíři fasády – nad cca 50% , nebo ji výrazně 
kopírující, navyšující apod.) další vystupující podlaží (nebo jeho část) nad posledním plným 
nadzemním podlažím.  
Podkrovím není využívaný prostor pod pultovou nebo plochou střechou nad posledním plným 
podlažím; podkrovím není prostor pod střechou, kde jsou v nadezdívkách obvodových stěn stavby 
mimo štítu osazeny prosvětlovací otvory. – viz též kap. 0.1 – „Základní použité pojmy“ Podmíněně 
přípustné jsou drobné výškové dominanty, umístěné harmonicky v kontextu místa.“  

V položce ad c – „charakter zástavby“  
- se v prvním odstavci za slova „daném historickou linií“ vkládá čárka a text: „není-li ve 

specifických (stísněných) poměrech v hlavním výkrese vymezeno jinak“ 
- za druhý odstave se vkládá text: 
Nezbytná u obytné zástavby je uliční lokace hlavní stavby bydlení, není-li územním plánem 
stanoveno jinak. 
Nepřípustný je typ zástavby „domu za domem“, obsluha ploch bydlení je přípustná pouze 
z vymezených veřejných prostranství v tomto ÚP. Není přípustné vytvářet závleky obslužné 
dopravy do vnitrobloků, resp. za linii ulic, vymezených v ÚP, rodinné domy je nezbytné umístit 
v uliční lokaci, vytvářející linii zástavby při obslužné komunikaci. Nepřípustný je obecně typ 
zástavby „sídelní kaše“. 
 

V položce ad d – „hustota obytné zástavby“  
- se za slova „regulačním plánem nebo“ vkládá slovo „vydanou“; za první odstavec se vkládá 

text: 
„Plocha pro RD je tvořena komplexem staveb a příslušenství zázemí včetně nezastavěných ploch 
zeleně ve vymezené ploše v souladu se systémem regulativů – viz dále ad „e“.  
Pro dílčí plochy zásadní rekonstrukce, nebo náhrady po demolici ve stabilizované historické 
zástavbě ve stísněných podmínkách, které tento regulativ nenaplňují, bude tento uplatněn 
přiměřeně s ohledem na harmonické uspořádání (hodnoty zástavby, zástavbový rytmus a řád), 
rozpor s regulativem není přípustné prohlubovat.“ 
 

V položce ad e – „intenzita zástavby, zastavitelnost pozemku“  
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- se za slova „do podzemí“ vkládá čárka a text: „resp. zadrženy a likvidovány na pozemku RD, 
např. akumulací za účelem dalšího využití nebo retencí s řízeným odtokem“; v poslední větě se 
za slovo „stávající“ vkládá slovo „legální“ 

  

V nadpisu podkapitoly 6.4 se ruší slova „Regulativ D“, pomlčka a „regulativ úrovně „D“‚ 
nahrazují se slovy Specifické regulativy 

 

- V položce „Klidové plochy obytné zóny, tvořené zahradami s přípustným příslušenstvím 
bydlení“ se za indexem „UR“ vypouští text „úrovně B“, 
 

- Za odstavec s položkou „Plocha dominantní zeleně….“ se vkládá odstavec: 
Plochy přiléhající k silnicím – v plochách, přilehlých k silnicím je podmíněn přípustné 
realizovat chráněné prostory (podle zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví) tak, aby na 
nich nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích. 

 
- V položce „Výškové stavby“ se ruší text „– záměr je nezbytné předem projednat s VUSS 

Brno.“ Nahrazuje textem „jsou podmíněně přípustné podle zvláštních právních předpisů“  
 

- Za odstavec „Zemědělské obhospodařování….“ Se vkládá odstavec: 
 

Vymezené zastavitelné plochy jsou pro zástavbu podmíněně využitelné za splnění podmínky 
předchozího přímého napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a to 
v parametrech, odpovídajících potřebám využití těchto ploch a přijaté koncepci ÚP. 

 

- Za poslední odstavec podkapitoly 6.4 se vkládá podkapitola: 
6.5. Vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 

V řešeném území je zařízení přípustné umisťovat podle regulativů kapitoly č. 6, vždy v souladu: 
- s respektováním hodnot krajiny – rázu krajiny, dominantních míst a horizontů, ekologických, 
morfologických, stavebních a urbanistických 
- s urbanistickou koncepcí dle ÚP Těšany 
Bližší specifikace vymezení ploch viz kap. 5.11. 

 
V kapitole č. 7.1 vypouští věta „Na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo ve prospěch obce 
Těšany.“ 
 - Se v první tabulce (ad „DT - …“) za položku č. 39 vkládají řádky: 

46 Koridor pro dopravu a technickou infrastrukturu u lokality J1 
47 Koridor pro dopravu a technickou infrastrukturu mezi lokalitami G2a, G2b, A1 A2 

- V druhé tabulce (ad „D - …“) za položkou č. 10 vypouští řádek s položkou VPS č. 11 
- Ve třetí tabulce (ad „T - …“) za záhlaví vkládá řádek: 

11 VVN od k.ú. Šitbořice směr k.ú. Újezd  
V řádku s položkou 13 se symbol VVN nahrazuje symbolem VN 
Řádek s položkou VPS č. 24 se vypouští 
V řádku s položkou 25 se vypouští symbol „+“ a slovo kanalizace, vypouští se text G2 a A, nahrazuje 
se textem „T a A1, A2„ 
V řádku s položkou 35 se vypouští poslední písmena a A 
V řádku s položkou 36 se ruší text kanalizace u lok. G2, nahrazuje se textem „koridor pro technické 
sítě v trase stávající UK  u lok. G2a a starého hřbitova k lok. A1, A2“ 
Vypouští se řádek č. 37,  
V řádku č. 38 se v označení silnice číslice „280“ nahrazuje číslem „380“, číslice 46 se ruší, nahrazuje 
se číslicí 47. 
V kapitole č. 8 se pod nadpis doplňuje text: „ÚP Těšany takové plochy nevymezuje“ 
 

Následný text se ruší: 
OV – občanská vybavenost  
 

VPO č. orientační popis ** 
43 zařízení sociálních služeb s příslušenstvím a bydlením 
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Předkupní právo ve prospěch obce Těšany. 
 

 

** Rozsah a specifikaci umístění VPS může upřesnit podrobnější dokumentace při zachování 
věcné podstaty vymezeného břemene (US, RP, jiné ÚTP). 

 
V podkapitole č. 9.1 se ruší text  první věty: „Nejsou ÚP Těšany vymezovány.“, doplňuje se tabulka:  
ÚP Těšany vymezuje plochy územních rezerv: 

Lokalita 
ozn. 

Identifikace, „stanovení možného 
budoucího využití“ a popis  

Podmínky pro prověření 

B Plocha pro bydlení v JV okraji obce Bilanční potřeba nových ploch bydlení, dopravní a technická 
obsluha s návazností na stabilizované obytné struktury obce 

C Plocha pro bydlení v JV okraji obce  Bilanční potřeba nových ploch bydlení, dopravní a technická 
obsluha s návazností na stabilizované obytné struktury obce 

J2 Plocha smíšené obslužné zóny při Z-
okraji obce 

Odůvodnění záměru z hlediska funkčních vazeb a prostorového 
uspořádání s důrazem na harmonické vztahy sídla a krajiny 

G3 Plocha pro bydlení na JZ okraji 
sídla 

Bilanční potřeba nových ploch bydlení, dopravní a technická 
obsluha s návazností na stabilizované obytné struktury obce 

 

V podkapitole 10.1 
- se ruší položky v řádcích „A“, „ B“, „ C“, „ G2“, J1 a „J2“ a položka v posledním řádku „veřejná 
prostranství u kovárny a zámku podle výkr. 1a“. U zbývajících položek se v třetím sloupci tabulky 
„lhůta pro pořízení studie“ nahrazuje text „září 2017“ textem „5 roků od data vydání Změny č. 1“. 

 

V kapitole č. 12  
- se za slovy „návrhových ploch“ slovo „tato“ nahrazuje textem: „podmínka„ 
 

V kapitole č. 13  

- se nad první tabulkou ruší její označení „13.1„ 
- podkapitola 13.2 s tabulkou se vypouští 
 

Za kapitolu č. 13  
se vkládá kapitola: 
 

14.   Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 
 

ÚP Těšany vymezuje plochy: 
lokalita 

ozn. 
Identifikace a popis 

D1 Plocha pro bydlení na SZ okraji obce v rozsahu podle vymezení ve výkrese 1b 
D2 Plocha pro bydlení na SZ okraji obce v rozsahu podle vymezení ve výkrese 1b 

 
Označení kapitoly č. „14 „se ruší a nahrazuje označením „15“ 
 

Změna č. 1 Územního plánu Těšany obsahuje: 
titulní blok  3 strany 

 

BLOK I ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY  
 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 11 stran 
 VÝKRESOVÁ ČÁST 6 listů 

 

BLOK II ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚŠANY 
 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 66  stran+ příl. 
 VÝKRESOVÁ ČÁST 3 listy 

 
 
 
 
 
  


