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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

Text bodu 1 se nemění. 

Změnou č. 1 se zrušuje text bodu 2) 

 Zastavěné území je vymezeno k 1. 7. 2010. 

a nahrazuje se textem: 

 Zastavěné území je vymezeno k 1. 1. 2018. 

 

Změnou č. 1 se upravuje název oddílu B., před slovo „KONCEPCE“ se vkládá slovo 

„ZÁKLADNÍ“ 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT  

 

Text bodů 1) až 3) se nemění. 

Změnou č. 1 se v bodě 4.1) zrušuje text:  

(viz odůvodnění ÚP Dolní Tošanovice - kap. 4.4.1 Přírodní hodnoty území).   

a nahrazuje se textem: 

– územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky. 

 

Změnou č. 1 se v bodě 4.2) zrušuje text:  

(viz odůvodnění ÚP Dolní Tošanovice – kap. 1.4 Kulturní a historické hodnoty území). 

a nahrazuje se textem: 

- zámek - zámeček, s omezením: bez hospodářské budovy, s kaplí (par. č. st. 1/1). 

 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 

 PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

C.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE  

 

Text bodů 1) až 4) se nemění. 

 

C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY    

 

1) Zastavitelné plochy 

Aktualizovaný výčet zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Dolní Tošanovice 

a jeho Změnou č. 1 
Plocha 

číslo 

Plocha - způsob využití Podmínky realizace Výměra vymezená 

Změnou č. 1 

Z1 plocha smíšená obytná (SO)  0,56 

Z2 plocha výroby a skladování (VS)  0,28 

Z3 plochy technické infrastruktury (TI)  0,16 

Z4 plocha smíšená obytná (SO)  0,34 

Z6 plocha smíšená obytná (SO)  0,93 

Z7 plocha smíšená obytná (SO)  1,81 

Z8 plocha smíšená obytná (SO)  0,28 
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Z9 plocha smíšená obytná (SO)  0,70 

Z10 plocha smíšená obytná (SO)  0,26 

Z11 plocha smíšená obytná (SO)  0,32 

Z12 plocha smíšená obytná (SO)  0,53 

Z13A 

Z13B 

Z13C 

plocha smíšená obytná (SO) 

plocha smíšená obytná (SO) 

plocha prostranství veřejných (PV) 

územní studie byla zpracována 

v srpnu 2017 

0,25 

0,21 

0,01 

Z14A 

Z14B 

plocha smíšená obytná (SO) 

plocha prostranství veřejných (PV) 

územní studie byla zpracována 

v srpnu 2017 

1,30 

0,04 

Z15 plocha smíšená obytná (SO)  1,12 

Z16 plocha smíšená obytná (SO)  1,16 

Z17 plocha smíšená obytná (SO)  0,24 

Z18 plocha smíšená obytná (SO)  1,42 

Z19 plocha smíšená obytná (SO)  0,88 

Z20 plocha dopravy silniční (DS)  0,39 

Z21 plocha smíšená obytná (SO)  0,67 

Z22 plocha smíšená obytná (SO)  1,54 

Z23 plocha smíšená obytná (SO)  0,16 

Z24 plocha smíšená obytná (SO)  0,19 

Z25 plocha smíšená obytná (SO)  0,31 

Z26 plocha smíšená obytná (SO)  0,16 

Z29 plocha smíšená obytná (SO)  1,08 

Z30 plocha smíšená obytná (SO)  0,22 

Z31 plocha smíšená obytná (SO)  0,60 

 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1 

Plocha 

číslo 

Plocha - způsob využití Podmínky realizace 

 

Výměra 

v ha 

1/Z1 plocha smíšená obytná (SO)  0,14 

1/Z2 plocha smíšená obytná (SO)  0,14 

1/Z3 plocha smíšená obytná (SO)  0,14 

1/Z4 plocha smíšená obytná (SO)  0,13 

1/Z5 plocha smíšená obytná (SO)  0,33 

1/Z6 plocha smíšená obytná (SO)  0,01 

1/Z7 plocha zemědělská – zahrady (ZZ)  0,32 

1/Z8 plocha smíšená obytná (SO)  0,34 

1/Z9 plocha smíšená obytná (SO)  0,15 

1/Z10 plocha zemědělská – zahrady (ZZ)  0,16 

1/Z11 plocha zemědělská – zahrady (ZZ)  0,13 
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Změnou č. se zrušuje text bodu 2: 

Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. 

a nahrazuje se textem: 

2) Plochy přestavby 

 

Plochy přestavby vymezené Změnou č. 1 

Plocha 

číslo 

Plocha - způsob využití Podmínky realizace 

 

Výměra 

v ha 

P/Z1 plocha smíšená obytná (SO)  0,02 

P/Z2 plocha smíšená obytná (SO)  0,05 

 

 

C.3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

Text bodu 1) se nemění. 

 

Změnou č. 1 se bodě 2)  v první větě slovo "lesů" nahrazuje slovem "lesní". 

 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMISŤOVÁNÍ 

 

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

D.1.1  DOPRAVA SILNIČNÍ 

 

Změnou č. 1 se v bodě 1) upravuje slovosled a to z "veřejných  prostranství" na "prostranství 

veřejných". 

 

Text bodů 2 ) – 4) se nemění. 

 

Změnou č. 1 se zrušuje text bodu 5), který zní: 

5) Odstup nových budov souvisejících s bydlením a navržených podél stávajících 

a navržených místních komunikací bude minimálně 10 m od osy komunikace. Odstup 

nových budov navržených podél průtahu silnice III/4737 bude v zastavěném území 

minimálně 15 m od osy komunikace. Tyto odstupy mohou být, dle místních podmínek 

a v odůvodněných případech ve stísněných poměrech a v prolukách mezi stávající 

zástavbou sníženy, a to za předpokladu dodržení příslušných hygienických předpisů 

z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací. U ostatních 

nových budov bude postupováno individuálně.  

 Mimo souvisle zastavěné území bude respektováno ochranné silniční pásmo dle zákona. 
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D.1.2 DOPRAVA STATICKÁ - ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ 

 

Text bodů 1) až 4) se nemění. 

Změnou č. se opravuje číslování odstavců takto: 

1) Pro parkování osobních automobilů u staveb a zařízení občanské vybavenosti budou 

 v případě potřeby (bez vymezení v grafické části územního plánu) vybudovány kapacity 

 odpovídající stupni automobilizace 1 : 2,5, a to v rámci příslušných ploch a podmínek pro 

 jejich využití. 

2) Pro odstavování osobních vozidel obyvatel případně nově realizovaných bytových domů je 

 v případě potřeby navržena realizace odstavných kapacit v rámci příslušných ploch 

 zastavěných území bez přesného vymezení v grafické části územního plánu dle místní 

 potřeby, a to pro stupeň automobilizace 1 : 2,5. 

Doplňuje se č. 3) 

3) Pro případné parkování a odstavování vozidel obyvatel rodinných domů mohou být tyto 

 kapacity realizovány i v přilehlých prostorech místních komunikací, a to za předpokladu 

 dodržení příslušných předpisů a ustanovení. 

číslo 3) se nahrazuje č. 4)  

4) Odstavování nákladních vozidel se připouští pouze v souladu s podmínkami stanovenými 

 v rámci příslušných ploch a v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využívání 

 v oddíle F této textové části. 

 

 

D.1.3 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ 

 

Změnou č. 1 se v bodě 1) vypouští text ve druhé větě, který zní: 

"a v souladu se zásadami uvedenými  v ČSN 736110." 

 

Text bodů 2) až 4) se nemění. 

 

 

D.1.4 HROMADNÁ DOPRAVA OSOB 

 

Text bodů 1) až 2) se nemění. 
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D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Text bodů 1) – 3) se nemění. 

 

D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

 

Změnou č. 1 se v bodě 1) v první větě vypouští text, který zní: 

"v délce cca 2,5 km" 

 

Změnou č. 1 se doplňují body 2) a 3): 

2) V zastavitelných plochách do doby vybudování navržených vodovodních řadů řešit 

zásobení realizované zástavby pitnou vodou individuálně (např. pomocí studní). 

3) V zastavitelných plochách mimo dosah veřejného vodovodu řešit zásobení 

realizované zástavby pitnou vodou individuálně (např. pomocí studní). 

 

D.2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

 

Text bodů 1) – 3) se nemění. 

Změnou č. 1 se doplňuje bod 4): 

4) Technologické odpadní vody z ploch výroby a skladování a výroby zemědělské 

vypouštět do veřejné kanalizace po její realizaci v souladu s kanalizačním řádem, 

tj. zajištěním patřičného předčištění či neutralizace vypouštěných vod. 

 

D.2.3 VODNÍ REŽIM 

 

Text bodu 1) se nemění. 

Změnou č. 1 se na závěr textu bodu 2) doplňuje text: 

"s výjimkou zvlášť odůvodněných případů." 

 

D.2.4 ENERGETIKA  

 

Zásobování elektrickou energií 

Změnou č. 1 se doplňuje text bodu 1): 

…. ,ve vymezeném koridoru. V tomto koridoru nepovolovat nové stavby a zařízení, 

které by významným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci tohoto vedení. 

Text bodu 2) se nemění. 

Zásobování plynem 

Text bodu 1) se nemění. 

Změnou č. 1 se doplňuje bod 2) s textem: 

2) Respektovat vymezený koridor pro navrženou paralelní trasu VTL plynovodu 

s tlakem nad 40 barů ke stávajícímu VTL plynovodu DN 500 631 6106. V tomto 

koridoru nepovolovat nové stavby a zařízení, které by významným způsobem ztížily 

nebo znemožnily realizaci tohoto vedení. 

Zásobování teplem  

Text bodů 1) a 2) se nemění. 
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D.2.5 SPOJE 

 

Změnou č. 1 se zrušuje text bodu 1): 

1) Rozšíření komunikačního provozu řešit výběrem z nabídek operátorů na pevné, bezdrátové 

a mobilní síti. 

a nahrazuje se textem: 

1) Územním plánem nejsou navrženy nové plochy nebo zařízení v oblasti elektronických 

komunikací. 

2) Respektovat podmínky pro výstavbu v ochranných pásmech komunikačních zařízení 

Ministerstva obrany ČR. 

 

D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

 

Text bodů 1) – 4) se nemění. 

 

D.4 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 

Text bodů 1) – 3) se nemění. 

 

D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

Změnou č. 1 se zrušuje text bodu 1), který zní: 

1) Mezi plochy prostranství veřejných (PV) jsou zařazeny plochy místních komunikací 

 a chodníků. Podle místních možností budou respektovány šířky veřejných prostranství dle 

 § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

 v odůvodněných případech ve stísněných poměrech bude respektována šířka prostoru 

 místní komunikace stanoveného dle ČSN 736110. 

 

a nahrazuje se textem: 

1) Součástí ploch prostranství veřejných (PV) jsou komunikace, chodníky, zastávky 

hromadné dopravy apod. 
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 

NEROSTŮ 

 

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH    

  A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU V JEJICH VYUŽITÍ 

 

Text bodů 1) až 4) se nemění. 

Změnou č. 1 se v bodě 5) na závěr první věty doplňuje text: 

 "s výjimkou zvlášť odůvodněných případů." 

 

Text bodu 6) se nemění.  

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Text bodů 1) až 7) se nemění. 

 

 

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

 

Text bodů 1) a 2) se nemění. 

 

Změnou č. 1 se opravuje číslo bodu 2) z chybného označení č. 3. 

 

 

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

 

Text bodu 1) se nemění. 

 

 

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 

Text bodu 1) se nemění. 

 

E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

Text bodů 1) až 3) se nemění. 

 

 

E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 

Text bodu 1) se nemění. 
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

 VYUŽITÍ 

 

F.1 PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ     

  VYMEZENÝCH ÚP DOLNÍ TOŠANOVICE 

 

Výčet ploch s rozdílným způsobem využití se nemění  

 

F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Obecné podmínky platné pro celé správní území obce 

 

Text bodů 1) a 2) se nemění. 

 

Změnou č. 1 se zrušuje text bodu 3): 

3) Mezi oplocením pozemků a komunikací ponechávat u ploch pro novou výstavbu 

nezastavěné pásy v šířce minimálně 1,5 m pro vedení sítí technické infrastruktury, 

případné vybudování chodníků a pro údržbu komunikací v zimním období, u stávající 

zástavby ponechávat nezastavěné pásy dle organizace území a místních možností.  

a nahrazuje se textem: 

Oplocení pozemků musí být ve všech plochách umisťováno v takové vzdálenosti od 

veřejných komunikací, aby nebyla ztížena nebo znemožněna údržba komunikací, 

bezpečný průjezd po komunikacích a aby bylo ve veřejném prostoru "mezi ploty" 

umožněno vedení sítí technické infrastruktury a případné vybudování chodníků.   

 

Text bodu 4) se nemění. 

 

Změnou č. 1 se zrušuje text bodu 5), který zní: 

5) Nepovolovat novou výstavbu včetně oplocení do vzdálenosti 4 m od břehových hran 

vodních toků ve vymezených zastavitelných plochách a plochách zastavěného území, kromě 

nezbytných staveb a zařízení technické vybavenosti a přípojek na technickou vybavenost a 

nezbytných komunikací. 

a nahrazuje se textem: 

5) Nepovolovat výstavbu nových objektů a oplocení, které by znemožňovaly údržbu 

koryt a břehů vodních toku v šířce do 6 m od břehových hran, kromě nezbytných 

staveb a zařízení technické vybavenosti a přípojek na technickou vybavenost 

a nezbytných komunikací. 

 

Změnou č. 1 se zrušuje text bodu 6), který zní: 

6) Nepovolovat novou výstavbu včetně oplocení ve stanovených záplavových územích. 

 

Pojmy použité v dále uváděných podmínkách pro využití ploch 

se nemění. 
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Změnou č. 1 se upravují podmínky pro využití ploch smíšených obytných: 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ        (SO) 
Využití hlavní 

se nemění 

 

Využití přípustné 

se nemění 

 

Využití nepřípustné 

se nemění 

 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu 

 se nemění 

 

 

Změnou č. 1 se doplňují podmínky pro využití ploch zemědělských – zahrady 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY     (ZZ) 

Využití hlavní: 

se nemění 

 

Využití přípustné: 
se nemění 

 

Změnou č. 1 se doplňuje 

Využití podmíněně přípustné 

- stavby na pozemcích zasahujících do sesuvného území lze umístit pouze po prokázání zajištění 

staveb před důsledky případného sesuvu. 

 

Využití nepřípustné: 

se nemění 

 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

se nemění 

 

 

Změnou č. 1 se doplňují podmínky pro využití ploch prostranství veřejných 

PLOCHY PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÝCH     (PV) 

Využití hlavní: 

Změnou č. 1 se do první odrážky za text "na veřejných prostranstvích" doplňuje slovo "komunikace" 

 

Využití nepřípustné: 

se nemění 

 

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu: 

se nemění 
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Změnou č. 1 se doplňují podmínky pro využití ploch vodních a vodohospodářských 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ     (VV) 

Hlavní využití: 

text se nemění  

 

Přípustné využití:  

Změnou č. 1 se doplňuje šestá odrážka s textem: 

- zatrubňování vodních toků u zvlášť odůvodněných případů. 

 

Nepřípustné využití:  

Změnou č. 1 se do první odrážky za text "a silničního koridoru" doplňuje text:  
 "a dalších zvlášť odůvodněných případů"  

 

 

 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K  ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 

BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

Stavby pro dopravu - D 

Text se nemění. 

 

Stavby pro vodní hospodářství: V - vodovod, K – kanalizace 

Text se nemění. 

 

Změnou č. 1 se zrušuje název Stavby pro energetiku: E – elektřina  

a nahrazuje se názvem 

Stavby pro energetiku: E – elektroenergetika, P - plynoenergetika 

 

U veřejně prospěšné stavby E1 se slovo výstavba nahrazuje slovem stavba 

Změnou č. 1 se doplňuje text: 

P1 – stavba paralelní trasy VTL plynovodu s tlakem nad 40 barů ke stávajícímu VTL 

plynovodu DN 500 631 6106 v koridoru pro vedení VTL plynovodu (v Politice 

územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 označen P12) 

 

 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO 

 

Text se nemění. 
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Změnou č. 1 se název oddílu 

I. VYMEZENÍ URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ MŮŽE 

VYPRACOVÁVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JEN AUTORIZOVANÝ 

ARCHITEKT 

zrušuje a nahrazuje se názvem: 

I. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

Změnou č. 1 se zrušuje se text, který zní: 

Nejsou ÚP Dolní Tošanovice vymezeny. 

a nahrazuje se textem: 

Územním plánem Dolní Tošanovice a jeho Změnou č. 1 nejsou vymezeny 

architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace je autorizovaný architekt. 

 

Změnou č. 1 se doplňuje oddíl: 

J. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 

 ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

 

Pro zastavitelné plochy smíšené obytné (SO) Z13 a Z14 byla zpracována územní studie 

v souladu s podmínkou stanovenou Územním plánem Tošanovice. Tato územní studie 

byla vložena do evidence o územně plánovací činnosti. 

 

Změnou č. 1 nejsou vymezeny plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití 

územní studií podmínkou pro rozhodování 

 

Změnou č. 1 se doplňuje oddíl: 

K. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 

 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Územním plánem Dolní Tošanovice a ani jeho Změnou č. 1 nejsou stanovena 

kompenzační opatření. 

 

Změnou č. 1 se mění označení oddílu z písmene J na písmeno L. 

L) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU   

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Textová část Změny č. 1 Územního plánu Dolní Tošanovice obsahuje dvě strany obsahu  

a jedenáct stran textu. 

Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Dolní Tošanovice obsahuje výřezy výkresů  

 1. Základní členění území                  1 : 5 000 

 2. Hlavní výkres                      1 : 5 000 

 3. Doprava                        1 : 5 000 

 4. Vodní hospodářství                    1 : 5 000 

 5. Energetika a spoje                    1 : 5 000 


