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Obec  L A Z I N O V 
Lazinov 121 45 
679 62 KŘETÍN 

Č.j…………….…………. V Lazinově dne…..………………. 

 
Zastupitelstvo obce Lazinov, příslušné podle ustanovení §6 odst.5 písm.c) zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení §43 odst.4 stavebního 
zákona, §171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (správní řád), §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  

v y d á v á 

 

opat ření obecné povahy – změnu č.2 územního plánu Lazinov  
 
 
Nedílnou součástí tohoto opatření je: 

- textová část (7 listů) 
- textová část  - odůvodnění územního plánu 
- grafická část územního plánu (6 výkresů) 
- grafická část odůvodnění územního plánu (4 výkresy) 

 
Poučení: 
Do Opatření obecné povahy – změny č.2 územního plánu Lazinov může dle ustanovení 
§173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné 
povahy vydal. Proti změně č.2 územního plánu Lazinov, vydané formou opatření obecné 
povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173odst. 2 správního řádu). Soulad opatření 
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§174 odst.2 
správního řádu). 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky (§ 173 odst.1 správního řádu) a úplného znění, tj. dne……………………….. 
 
 
 
 
 
……………………………………………                         ………………………………………… 

 Miroslav Holas ml.           Vladimír Raudenský 
    starosta obce      místostarosta 
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

V názvu kapitoly se na začátek vkládá označení úrovně nadpisu „A“. V této souvislosti se v celé 
textové části opravuje označení úrovně všech nadpisů posunem o jedno písmeno v abecedě (A → B). 

V první větě kapitoly se text „vymezeno k 1.12. 2015“ a nahrazuje se textem „aktualizováno 
k 30. 11. 2019“. 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

B.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

V názvu kapitoly se na začátek vkládá slovo „základní “. 

B.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

B.2.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

V části Obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot, se ve druhé odrážce v závorce ruší text „, 
stavební dominanty“, ve třetí a ve čtvrté odrážce se na začátek vkláda slovo „respektovat“. 

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

V odrážce Území zásadního významu pro ochranu hodnot a první pododrážce se ruší slovo 
„urbanistických“. 

V odrážce Významný pohled se ve druhé pododrážce ruší části textu „severo“, „k severozápadu“ a 
„přírodní“ a doplňuje se text „a vodní nádrži Letovice “. 

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Beze změny. 

OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

Beze změny. 

B.2.2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ, ZEMSKÉHO POVRCHU, PODZEMNÍCH 
A POVRCHOVÝCH VOD 

V první odrážce se ruší část textu „řešení protipovodňových“ a nahrazuje se textem „umíst ění 
protierozních “. 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

V názvu kapitoly se za slova „Urbanistická koncepce“ vkládá text „včetně urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným zp ůsobem využití, “. 

C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE 

V názvu kapitoly se na konci vkládá text „, včetně urbanistické kompozice“ . 

Ve třetí odrážce se ruší část textu „venkovské“, dále se ruší část textu „výroby a skladování – drobná 
řemeslná výroba“ a nahrazuje se textem „smíšené výrobní SV “. 

Ve čtvrté odrážce se ruší část textu „venkovské“ a doplňuje se text „, plochy smíšené výrobní SV “. 
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Na konci kapitoly se ruší nadpis „Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití:“ a 
vkládá se nová kapitola s textem: 

C.2. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Ruší se celý druhý odstavec Rekreace na plochách přírodního charakteru – (RN) s textem „Stávající 
plochy jsou respektovány. Nové plochy nejsou navrženy.“. 

Za odstavec Občanské vybavení – (O) se vkládá nový odstavec s textem: 

Sport – (OS) 
Je vymezena návrhová plocha u Svitavice (OS/Z40). 

V odstavci Dopravní infrastruktura – silniční – (DS) se ruší text „Je vymezena jedna návrhová plocha: 
(DS/Z20)“ a nahrazuje se textem „Jsou vymezeny návrhové plochy: (DS/Z39), (DS/P5). “. 

V odstavci Dopravní infrastruktura – účelové komunikace – (DU) se ruší text „Ve východní části 
řešeného území je navržen koridor pro úpravu parametrů (rozšíření) stávající účelové komunikace 
(DU/Z8).“. 

V odstavci Technická infrastruktura – (TI) se ruší text „, nové plochy nejsou navrženy“ a doplňuje se 
text „Na severním okraji sídla je vymezena plocha (TI/Z42 ).“. 

V odstavci Veřejná prostranství – (PV) se na konci doplňuje text „, (PV/P7)“. 

V odstavci Zeleň veřejná, ochranná a izolační – (ZO) se do názvu vkládá slovo „veřejná, “ a dále se na 
konci doplňuje text „, (ZO/P8)“. 

C.3. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ŘESTAVBY 

V názvu kapitoly se ruší označení „B.2.“ a nahrazuje se označením „C.3.“ a dále se v názvu kapitoly 
ruší část textu „, ploch změn v krajině a územních rezerv“. 

C.3.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY  

V názvu kapitoly se ruší část označení „B.2.“ a nahrazuje se označením „C.3.“. 

V tabulce u plochy s označením Z1, se ve sloupci (číslo) doplňuje za označení „Z1“ písmeno „a“ a ve 
sloupci (maximální počet rodinných domů) se ruší číslo „12“ a nahrazuje se číslem „10“. 

Za první řádek tabulky se doplňuje nový řádek s textem: 

Z1b Bydlení v rodinných domech BI Lazinov Lazinov -  západ 5  

V tabulce u plochy s označením Z2, se ve sloupci (maximální počet rodinných domů) ruší číslo „2“ a 
nahrazuje se číslem „6“. 

V tabulce u plochy s označením Z8, se ruší celý text a nahrazuje se ve sloupci (poznámka) slovem 
„zrušeno “. 

V tabulce u plochy s označením Z17, se ruší celý text a nahrazuje se ve sloupci (poznámka) slovem 
„zrušeno “. 

V tabulce u plochy s označením Z20, se ruší celý text a nahrazuje se ve sloupci (poznámka) slovem 
„zrušeno “. 

V tabulce u plochy s označením Z21, se ve sloupci (způsob využití plochy) doplňuje slovo „veřejná, “. 

V tabulce u plochy s označením Z36, se ve sloupci (způsob využití plochy) doplňuje slovo „veřejná, “. 
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Na konec tabulky se doplňují čtyři nové řádky s textem: 

Z39 Dopravní infrastruktura -  
silni ční 

DS Lazinov  Lazinov - jih   

Z40 Sport OS Lazinov  u Svitavice   
Z41 Veřejné prostranství PV Lazinov  u Svitavice   
Z42 Technická infrastruktura TI Lazinov  Lazinov - sever   

C.3.2. PLOCHY PŘESTAVBY 

V názvu kapitoly se ruší část označení „B.2.“ a nahrazuje se označením „C.3.“. 

Na konec tabulky se doplňují dva nové řádky s textem: 

P7 Veřejné prostranství PV Lazinov  Lazinov - jih  
P8 Zeleň veřejná, ochranná a 

izolační 
ZO Lazinov  Lazinov - jih  

Ruší se celá kapitola B.2.3. Plochy změn v krajině včetně textu. 

Ruší se celá kapitola B.2.4. Plochy územních rezerv včetně textu. 

Ruší se celá kapitola B.2.5. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování včetně textu. 

Ruší se celá kapitola B.2.6. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) včetně textu. 

C.4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

V názvu kapitoly se ruší označení „B.3.“ a nahrazuje se označením „C.4.“. 

V prvním odstavci se na konci ruší část textu „– (Z)“. 

Ve druhé odrážce se za slovo „zeleň“ vkládá slovo „veřejná, “, ruší se text „Je navržena plocha“ a 
nahrazuje se textem „Jsou navrženy plochy “ a dále se na konci doplňuje text „, ZO/P8“. 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

V názvu kapitoly se vkládá text „, vymezení ploch a koridor ů pro ve řejnou infrastrukturu, v četně 
stanovení podmínek pro jejich využití “. 

D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

D.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA 

Ve druhém odstavci se ruší text „Ve východní části řešeného území je navržen koridor pro úpravu 
parametrů (rozšíření) stávající účelové komunikace (DU/Z8).“. 

SILNICE 

V prvním odstavci se před část textu „dopravní infrastruktury – silniční (DS)“ vkládá slovo „plochy “. 

D.1.2. NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Ruší se poslední odstavec s textem „Je navržena úprava účelové komunikace ve směru na Meziříčko 
– (DU/Z8).“. 
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D.1.3. DOPRAVA V KLIDU 

Ve druhé odrážce se ruší text „Je navrženo parkoviště v ploše (DS/Z20)“ a nahrazuje se textem „Jsou 
navržena parkovišt ě v plochách (DS/Z39), (PV/Z41) “. 

D.1.4. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Beze změny. 

D.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Beze změny. 

D.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

V první odrážce se ruší část textu „, případně bude využita plocha občanského vybavení (O/Z37) ke 
zřízení sběrného dvora v souladu s podmínkami využití plochy (viz detaily v kap. E.1.3).“. 

Za první odrážku se vkládají dvě nové odrážky s textem: 

• umis ťování staveb a za řízení pro nakládání s odpady (nap ř. sběrné dvory, sb ěrná 
místa…) se p řipouští v plochách smíšených výrobních (viz. kap. F .1.7.) 

• pro realizaci sběrných míst  bude využita plocha technické infrastruktury (TI/Z 42), 
v souladu s podmínkami využití plochy (viz kap. F.1 .6.) nebo plochy ve řejných 
prostranství, v souladu s podmínkami využití plochy  (viz kap. F.1.8.) 

D.4. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Beze změny. 

D.5. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Ve druhém odstavci se ruší označení „P6“ a nahrazuje se označením „P7“, ruší se označení „Z19“ a 
nahrazuje se označením „Z15“ a doplňuje se ozačení „(PV/Z18), (PV/Z19),“ a „, (PV/Z34), (PV/Z35), 
(PV/Z41)“. 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGIC KÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Do názvu kapitoly se vkládá text „s rozdílým zp ůsobem využití, ploch zm ěn v krajin ě“ a ruší se 
části textu „změny v“ a „a podobně“. 

E.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 

E.1.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU 

Beze změn. 

E.1.2. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V KRAJIN Ě 

V názvu kapitoly se vkládá text „s rozdílným zp ůsobem využití “. 
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V části Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp) se na konci prvního odstavce ruší text 
„Není navrženo rozšíření těchto ploch.“. 

Za první odstavec se vkládá nová odrážka s textem: 

• je navržena plocha (NSp/K1) v lokalit ě u Svitavice 

Na konci kapitoly se v odkazu na jinou kapitolu ruší písmeno „E“ a nahrazuje se písmenem „F“. 

Za kapitolu E.1.2. se vkládá nová kapitola s tabulkou: 

E.1.3. PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ 

i.č. způsob využití území ozn. k.ú. lokalita 

K1 plocha smíšená nezastav ěného území - 
přírodní 

NSp Lazinov u Svitavice 

E.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

E.2.1. KONCEPCE ROZVOJE 

Beze změny. 

E.2.2. VYMEZENÁ BIOCENTRA 

REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V označení biocentra se ruší text „Pod Ochozem“ a nahrazuje se textem „JM01 Ochoz “. 

Na konci odstavce se ruší text „Biocentrum respektuje dokument „Koncepční vymezení regionálního a 
nadregionálního územního systému ekologické stability“ Jihomoravského kraje.“. 

E.2.3. VYMEZENÉ BIOKORIDORY 

REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V označení biokoridorů se ruší text „RBK 1 a RBK 2“ a nahrazuje se textem „RK JM022 a RK JM023 “. 

Na začátku odstavce se ruší text „Regionální biokoridory vymezeny dle dokumentu „Koncepční 
vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability“ Jihomoravského 
kraje. Jedná se o regionální biokoridor RBK 120 (v dokumentaci ÚP Lazinov označen RBK1) a RBK 
121 (v dokumentaci ÚP Lazinov označen RBK2).“. 

E.2.4. INTERAKČNÍ PRVKY 

V odkazu na jinou kapitolu se ruší písmeno „E“ a nahrazuje se písmenem „F“. 

E.3. PROSTUPNOST KRAJINY 

Beze změny. 

E.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

V nadpisu nad tabulkou se ruší slovo „realizaci“ a nahrazuje se slovem „umíst ění“. 

E.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Beze změny. 
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E.6. REKREACE 

V prvním odstavci se ruší celý text „Stávající plochy rekreace jsou vyznačeny v grafické části 
dokumentace ve výkrese č. I. 2 Hlavní výkres. Rozvojové plochy rekreace nejsou navrženy.“ a 
nahrazuje se textem „Plochy rekreace nejsou vymezeny. “. 

Ruší se nadpis „Rekreace na plochách přírodního charakteru – RN“ a dále se ruší první dvě odrážky 
s textem „Stabilizované plochy rekreace na plochách přírodního charakteru jsou respektovány.“ a 
„Rozvojové plochy rekreace na plochách přírodního charakteru nejsou navrženy.“. 

V poslední odrážce se ruší část textu „krajinné zeleně“ a nahrazuje se textem „přírodní “. 

Za poslední odrážku se vkládá nová odrážka s textem: 

• v rámci vymezené plochy zm ěny v krajin ě (NSp/K1) je umožn ěna realizace rekrea ční 
louky 

E.7. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

V názvu kapitoly se ruší text „vymezení ploch pro dobývání nerostů“ a nahrazuje se textem „dobývání  
ložisek nerostných surovin “. 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ 
VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, P ŘÍPUSTNÉHO 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), POP ŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP ŘÍKLAD 
VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY Z ÁSTAVBY, 
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK Ů A 
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

F.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLN ÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

V tabulce se v prvním a druhém sloupci ruší všechny písemné kódy a do tabulky se vkládá 
nový (třetí) sloupec s vyznačením písemných kódů: 

BI 
O 
OS 
SO 
DS 
DU 
TI 
SV 
PV 
ZS 
ZO 
W 
NZ 
NL 
NP 
NSp 
NSz 
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V tabulce se ruší celý druhý řádek s textem: 

PLOCHY REKREACE - R o rekreace na plochách přírodního charakteru – RN 

Do tabulky se za část Plochy občanského vybavení vkládá nový řádek s textem: 

PLOCHY SPORTU  OS 

V tabulce v části Plochy technické infrastruktury se ve druhém sloupci ruší text „technická 
infrastruktura“. 

V tabulce v části Plochy sídelní zeleně se ve druhém sloupci před text „soukromá a vyhražená“ vkládá 
slovo „zeleň“ a před text „ochranná a izolační“ se vkládá text „zeleň veřejná, “. 

V tabulce v části Plochy smíšené nezastavěného území se v prvním sloupci ruší část textu „– krajinná 
zeleň - NS“, ve druhém sloupci se před slovo „přírodní“ vkládá text „plochy smíšené nezastav ěného 
území - “ a před slovo „zemědělské“ se vkládá text „plochy smíšené nezastav ěného území - “. 

F.1.1. PLOCHY BYDLENÍ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(B)“. 

BI Bydlení v rodinných domech 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Beze změny. 
Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Beze změny. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Za druhou odrážku se vkládá nová odrážka s textem „na východním okraji plochy 
změny Z2 zachovat významný pohled - ve vzdálenosti 20 m od rozhraní 
veřejného prostranství (PV/Z11) a plochy Z2 neumis ťovat žádné stavby, plot 
ani vzrostlou zele ň“. 

Ruší se celá kapitola E.1.2. Plochy rekreace (R) včetně tabulky a textu. 

F.1.2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

V nadpisu se v označení kapitoly ruší číslo „3“ a nahrazuje se číslem „2“, dále se na konci názvu 
kapitoly ruší kód „(O)“. 

O Plochy ob čanského vybavení 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Beze změny. 
Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

V první odrážce se v odkazu na jinou kapitolu ruší písmeno „A“ a nahrazuje se 
písmenem „B“. 

Za první odrážku se vkládá nová odrážka s textem „nouzové sociální bydlení 
v objektu obecního ú řadu “. 

Ruší se odrážka s textem „stavby a zařízení pro nakládání s odpady, např. sběrné 
dvory, sběrná místa, jsou přípustné za splnění podmínky, že nedojde ke zhoršení 
podmínek využití okolních ploch a pozemků a to zejména hlukem, prachem, 
zápachem, nadměrným provozem, dopravou, estetickým výrazem a apod.“. 

Ruší se odrážka s textem „při splnění výše uvedených podmínek se připouští 
shromažďování a skladování těchto odpadů: (beton, cihly, střešní krytina a 
keramické výrobky, papír a lepenka, sklo, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, plasty, 
kovy, objemný odpad, pevný odpad proměnlivého složení bez zápachu, baterie a 
akumulátory, zpětně odebraná elektrozařízení /TV, PC, monitory (CRT, LED, 
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O Plochy ob čanského vybavení 
plazma), domácí malé spotřebiče, trubicové zářivky, výbojky, LED, světelné zdroje, 
chladící a mrazící zařízení, pračky, sušičky, sporáky, vysavače, šicí stroje, žehličky, 
vrtačky apod.)“. 

Ruší se odrážka s textem „při splnění výše uvedených podmínek bude výstavbě 
vlastního sběrného dvora předcházet výsadba ochranné a izolační zeleně včetně 
nezbytných terénních úprav a instalace pevného oplocení“. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Beze změny. 

Za kapitolu F.1.2. se vkládá nová kapitola včetně tabulky a textu: 

F.1.3. PLOCHY SPORTU 

OS Plochy sportu 

Hlavní využití Pozemky staveb a za řízení pro t ělovýchovu a sport (nap ř. sportovní areály, 
haly, h řišt ě, koupališt ě, koupací biotopy, kynologická cvi čišt ě…). 

Přípustné – pozemky související dopravní a technické infrastruk tury 
– veřejná prostranství, sídelní zele ň, ochranná a izola ční zeleň 

Nepřípustné – činnosti, d ěje a zařízení, které narušují kvalitu prost ředí nebo takové 
důsledky vyvolávají druhotn ě 

Podmín ěně 
přípustné 

– pozemky staveb a za řízení, které mají víceú čelové využití a tvo ří 
dopl ňkovou funkci nap ř. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej za  
podmínky, že hlavní funkci tvo ří sportovní využití 

– bydlení majitele, správce nebo osob zajiš ťující dohled a ostrahu za 
podmínky, že budou v chrán ěném venkovním prostoru takových staveb 
dodrženy hygienické limity hluku. Viz kapitola č. B.2.1, odstavec: Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. 

Podmínky 
prostorového 
uspo řádání 

výšková regulace zástavby:  
o v ploše (OS/Z40) – výšková regulace zástavby max. 1  NP 

F.1.4. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(SO)“. 

SO Plochy smíšené obytné 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Ve třetí odrážce se na začátek textu vkládá slovo „pozemky “. 
Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Beze změny. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Beze změny. 

F.1.5. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(D)“. 

DS Dopravní infrastruktura - silni ční 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Za první odrážku se vkládá nová odrážka s textem „technická infrastruktura “. 

Ve třetí odrážce se na začátek textu vkládá slovo „parkovišt ě,“. 
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DS Dopravní infrastruktura - silni ční 
Nepřípustné Ruší se druhá odrážka s textem „povolování staveb ani dočasných, vyjma 

navrhovaných staveb dopravní infrastruktury a staveb přímo souvisejících, pro které 
je toto území chráněno“. 

Podmíněně 
přípustné 

Ruší se první odrážka s textem „budování inženýrských sítí a účelových komunikací 
před realizací záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženou 
plochou“. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Beze změny. 

 

DU Dopravní infrastruktura - ú čelové komunikace 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Za první odrážku se vkládá nová odrážka s textem „technická infrastruktura “. 
Nepřípustné Beze změny. 

F.1.6. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V nadpisu se ruší část textu „pro technickou infrastrukturu (T)“ a nahrazuje se textem „technické 
infrastruktury “. 

TI Plochy technické infrastruktury 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Za první odrážku se vkládá nová odrážka s textem „sběrná místa “. 

Ve čtvrté odrážce se za text „pozemky zeleně“ vkládá slovo „, ÚSES“. 
Nepřípustné Beze změny. 
Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Beze změny. 

F.1.7. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(SV)“. 

SV Plochy smíšené výrobní 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Ve čtvrté odrážce se ruší text „sběrná místa komunálního odpadu“ a nahrazuje se 

textem „stavby a za řízení pro nakládání s odpady, nap ř. sběrné dvory, sb ěrná 
místa “. 

Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Na konec odrážky se doplňuje text „. Viz kapitola č. B.2.1, odstavec: Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů.“. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Beze změny. 
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F.1.8. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(PV)“. 

PV Plochy ve řejných prostranství 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné V první odrážce se na konec textu vkládá text „, parkovišt ě, sběrná místa “. 

Ve čtvrté odrážce se ruší text „umístění orientačních a naučných cedulí“ a nahrazuje 
se textem „odpo čívadla, mobiliá ř, informa ční tabule “. 

Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Beze změny. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Beze změny. 

F.1.9. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(Z)“. 

ZS Zeleň soukromá a vyhražená 
V názvu plochy se před text „soukromá a vyhražená“ vkládá slovo „Zeleň“. 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Beze změny. 
Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Beze změny. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Beze změny. 

 

ZO Zeleň veřejná, ochranná a izola ční 
V názvu plochy se před text „ochranná a izolační“ vkládá text „Zeleň veřejná, “. 

Hlavní využití Před text „izolační a kompoziční“ se vkládá slovo „oddychovou, “. 
Přípustné Na začátek se doplňují dvě nové odrážky s textem: 

– pozemky ve řejně přístupné zelen ě 
– objekty, stavby a za řízení, které tvo ří dopl ňkovou funkci, nap říklad altány, 

pergoly, ve řejná WC, kiosky, d ětská h řišt ě, odpo čívadla, mobiliá ř, 
informa ční tabule, vodní prvky…  

Ruší se poslední odrážka s textem „dětská hřiště, odpočinkové plochy“. 

Za řádkem Přípustné se ruší celý řádek s textem: 

Přípustné 
využití pro 
plochu ZO/Z36 

– pozemky soukromé zeleně 
– pozemky zahrad a sadů 

 
Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Za první odrážku se doplňuje nová odrážka s textem „pozemky soukromé zelen ě, 
zahrad a sad ů v ploše zm ěny ZO/Z36 “. 
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F.1.10. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(W)“. 

W Plochy vodní a vodohospodá řské 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné V šesté odrážce se ruší slovo „odpočívadla“. 

Za šestou odrážku se vkládá nová odrážka s textem „turistická infrastruktura 
(např. odpo čivadla, mobiliá ř, informa ční tabule…) “. 

Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Beze změny. 

F.1.11. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(NZ)“. 

NZ Plochy zem ědělské 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné V čtvrté odrážce se za text „účelové komunikace“ doplňuje text „, komunikace pro 

pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jí zdu na lyžích a na saních “. 

Za čtvrtou odrážku se vkládá nová odrážka s textem „turistická infrastruktura 
(např. odpo čivadla, mobiliá ř, informa ční tabule…) “. 

Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Beze změny. 

F.1.12. PLOCHY LESNÍ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(NL)“. 

NL Plochy lesní 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné V první odrážce se ruší část textu „, stavby a zařízení lesního hospodářství“. 

Za čtvrtou odrážku se vkládá nová odrážka s textem „turistická infrastruktura 
(např. odpo čivadla, mobiliá ř, informa ční tabule…) “. 

Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Beze změny. 

F.1.13. PLOCHY PŘÍRODNÍ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(NP)“. 

NP Plochy p řírodní 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Beze změny. 
Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

V první odrážce se za text „pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové 
stavby“ vkládá text „dopravní a technické infrastruktury “. 

Za třetí odrážku se vkládá nová odrážka s textem „turistická infrastruktura (nap ř. 
odpo čivadla, mobiliá ř, informa ční tabule…) za podmínky, že nedojde k 
nenarušení funk čnosti ploch prvk ů ÚSES“. 
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F.1.14. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(NSp)“. 

NSp Plochy smíšené nezastav ěného území - p řírodní 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Ruší se čtvrtá odrážka s textem „veřejná dopravní a technická infrastruktura, liniové 

veřejné stavby dopravní a technické infrastruktury“. 
Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Ruší se první odrážka s textem „výsadba nepůvodních druhů rostlin“. 

Na konec se doplňují dvě nové odrážky s textem: 
– rekrea ční louka (plocha pro oddych, vybavená doprovodnými zařízeními, 

např. drobnou architekturou – sochy, plastiky, vodní pr vky, turistické 
přístřešky, altány a dále nap ř. hřišt ěm, venkovními fitness prvky, 
hygienickým za řízením...) v ploše zm ěny NSp/K1 

– turistická infrastruktura (nap ř. odpo čivadla, mobiliá ř, informa ční tabule…) 
za podmínky, že nedojde k nenarušení funk čnosti ploch prvk ů ÚSES 

F.1.15. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ 

V nadpisu se na konci názvu kapitoly ruší kód „(NSz)“. 

NSz Plochy smíšené nezastav ěného území - zem ědělské 

Hlavní využití Beze změny. 
Přípustné Ve třetí odrážce se na začátku ruší část textu „veřejná dopravní a technická 

infrastruktura“. 

Za pátou odrážku se vkládá nová odrážka s textem „turistická infrastruktura (nap ř. 
odpo čivadla, mobiliá ř, informa ční tabule…) “. 

Nepřípustné Beze změny. 
Podmíněně 
přípustné 

Beze změny. 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁV A 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

Ruší se druhá věta s textem „V rámci územního plánu jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a 
veřejně prospěšná opatření:“. 

Nad první tabulkou se ruší nadpis „Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 a 101 STZ) 
Veřejně prospěšné stavby:“ a nahrazuje se nadpisem: 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

V tabulce u VPS s označením WD 1 se ruší celý text a nahrazuje se textem „zrušeno “. 

Do části tabulky (dopravní infrastruktura) se doplňují dva nové řádky s textem: 

WD 2 rozší ření komunikace Lazinov 

WD 3 parkovišt ě Lazinov 

V části tabulky (dopravní a technická infrastruktura) se u všech VPS, v celém druhém sloupci (účel 
VPS), ruší část textu „veřejné prostranství –“. 

V tabulce u VPS s označením VDT 8 se ruší celý text a nahrazuje se textem „zrušeno “. 
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V tabulce u VPS s označením VDT 10 se ruší celý text a nahrazuje se textem „zrušeno “. 

V tabulce u VPS s označením VDT 14 se ve druhém sloupci (účel VPS) ruší celý text a nahrazuje se 
textem „komunikace, obratišt ě“. 

V tabulce u VPS s označením VDT 16 se ruší celý text a nahrazuje se textem „zrušeno “. 

Do části tabulky (dopravní a technická infrastruktura) se doplňují dva nové řádky s textem: 

VDT 17 komunikace Lazinov 

VDT 18 komunikace, parkovišt ě Lazinov 

Nad druhou tabulkou se ruší nadpis „Seznam veřejně prospěšných opatření nestavební povahy 
sloužící ke snižování ohrožení územní a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního nebo 
archeologického dědictví s možností vyvlastnění (dle § 170 a 101 STZ):“ a nahrazuje se nadpisem: 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT 

V tabulce ve druhém sloupci se za slovem „účel“ ruší označení „VPS“ a nahrazuje se označením 
„VPO“, dále se ruší celý třetí sloupec (parc.) včetně textu a ruší se celý poslední sloupec (poznámka). 

V tabulce ve druhém řádku se ruší část textu „a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního nebo 
archeologického dědictví“. 

V tabulce se u všech VPO, v celém druhém sloupci (účel VPO), ruší část textu „Plocha pro řešení 
protipovodňových opatření“ a nahrazuje se textem „protierozní opat ření“. 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO, S 
UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A P ŘÍPADNĚ 
DALŠÍCH ÚDAJ Ů PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

V názvu kapitoly se ruší část textu „5 odst. 1“ a nahrazuje se číslem „8“. 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Beze změny. 

J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část - počet listů:……….7 listů 

Grafická část - počet výkresů:….6 

 

 

 



 

 

 


