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v Y H L Á s K A

o závazných castech územního plánu sídelního úLvaru

NAD SAZAVOU

Mestské zastupitelstvo Týnec nad Sázavou schválilo dne
30. 5. 1995 podle § 16 a § 36 odst. 1 písmo n) zákona
o obc{~h ve znení pozdejších predpisu (úplné znenl bylo
vyh14šenc ve Sbírce zákonó pod c. 410/1992 Sb.J a podle
§ 26 ods~. 2 stavebního zákona c. 50/1976 Sb .. ve znení
2Aknn~ ~_ 262/1992 Sb.

Luto obecne závaznou vyhlášku:

Cást první
Úvodní ustanoveni

Clánek 1

Oce I vzttJášky

Vyhláška vymezuje závazné cásti územního plánu sídel~fhG
útvaru Týnec nad Sázavou a správního území obce (d~le jen

územního plánu) schváleného mestským zastupitelstvem Týnec
nad Sázavou dne 30. kvetna 1995.

Clánek 2
R9~sah ~!.-nostj.

1) Tato vyhláška platí pro
nad Sázavou. Krusicany,

v rozsahu plochy, která

územního plánu - výkresy v

cást katastrálního ú2eml
Pecerady, Podélusy. a Lo

je vymezena v gr~fické cásti
!IIer flku 1 : 5000.

2) Platnosl schváleného územního plánu není casove omezena.

3) Meslské zastupitalstvo mGže po projednání s orgány státní

spr4vy. dolcenými fyzickými a právnick~mj osobami
schváliL dílcí zmeny nebo doplnky územního plán~ nebe

zrušil jeho záva2~cu plaLnosl.
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Clánek 3

Vymezení pojmu

a) - území je hranicemi vymezená plocha v terénu. Velikost

území je dána souctem ploch všech pozemku na nem se

nacházejících.

- Pozemek je cást zemského povrchu oddelená od sousedních
cástí správní. vlastnickou nebo uživatelskou hranicí

nebo hranicí druhu pozemku.
- Parcela je geometrický obraz pozemku na katastrálních

mapách nebo na mapách pozemkového katastru, oznacený
císlem parcelnim.

b) - Závazné regulativy jsou:

- Zásady pro usporádání území, které vyjadrují polohové

vazby mezi prvky urbanistické struktury, a to podle

jejich funkcních vazeb nebo podle prostorových vazeb.

- Funkcní usporádání stanoví zpusob využití území a ploch

- Prostorové usporádání stanoví limity pro kompozici a
obraz prostoru.

- Limity využití území stanoví zejména mezní (nejvyšší

nebo nejnižší hodnoty) využití území.
- Urbanizované území tvorí plochy zastavené a urcené
k zastavení.

- Neurbanizované území tvorí nezastavené pozemky, které

nejsou urceny k zastavení. Nelze na nich povolit (ani
dodatecným povolením) stavby pro bydlení, pro rekreaci,

pro obcanskou vybavenost. pro remesla, pro výrobu a

sklady.

Regulativy a

Cást druhá

limity funkcního a prostorového usporádáni
sídelního útvaru

Clánek 4

1) V sídelním útvaru se jako souvisle urbanizované územi
rozvíjí mesto Týnec nad Sázavou.

2) Samostatné souvisle urbanizované plochy ve správním území
mesta tvorí:

a) sídlo Brodce,

b) sídlo Chrást nad Sázavou,
c) sídlo Hrusice.
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d) sídlo Krusicany.

e) sídlo Pecerady.

f) sídlo Podelusy.

g) sídlo Zborený Kostelec,
h) sídlo Vetrov,
i) chatové osady,
j) zahrádkové osady,,
k) samoty.

CI ánek 5

Requla~iunkcních ploch

1) Funkcní plochy
jsou závazne vymezeny ve výkresu c. 1 schváleného

územního plánu.

Využívání ploch musí pri umisCování a povolování staveb.

prestaveb a nástaveb odPovídat funkci urcené ve

schváleném územním plánu. Stavby a jiná opatrení. které

schválené funkci neodpovídají. nesmí být na pozemcích

umísteny a povoleny.

2) Plochy pro bydlení
jsou urceny pro trvalé bydlení a docasné ubytování.

Nohou být na nich umísteny stavby pro komercní obcanskou

vybavenost a remesla. která zajišCují obsluhu mesla

a jejich provoz nebude narušovat trvalé bydleni. Na

plochách pro bydleni mohou být zahrady a doplnkové

stavby (garáže. kulny) ke stavbe hlavní.

Na pozemcích, na kterÝch jsou stavby pro rodinné

bydlení, mohou být drobné stavby pro chov drobného

zvírectva (králíci, drubež) s celkovou kapacilou do
10 kusu.
O využití jednotlivých pozemku a st~veb pro
podnikatelskou cinnost rozhodne príslušný správní orgán

na základe odborného posouzení hygienického orgánu nebo
znalce.

3) Plochy se smíšenou funkcí I
mají polyfunkcní charakter. jsou urceny pro trvalé
bydlení a docasné ubytování. Nohou zde býl umísleny

stavby pro podnikatelskou cinnost, obchody. služby.

sklady a pro výrobu. pokud provoz nebude trvale narušoval

funkci bydlení. Na techlo plochách mohou být užitkové a
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okrasné zahrady, garáže a kulny. Mohou zde být stavby pro
chov drobného zvírectva s celkovou kapacitou do 20 kusu.

Rozsah ochranného pásma staveb pro podnikatelskou cinnost

nesmí presáhnout hranici pozemku. které vlastní

podn ikate I. ,

-

4) Plochy se smíšenou funkci II
jsou urceny pro remesla, služby, sklady. pro výrob~. Dále

na t~chto plochách mohou být umistovány byty pro Lrval~

bydlení a docasné ubytování.

Pri umistování nových sLaveb nebo povolováni pristaveb

nebo nástaveb urcených pro výrobu a ~emesla musí být
soucasne vydáno rozhodnuti o jejich ochranném pásm~.

Rozsah ochranného pásma muže zahrnout sousední pozemky

pouze se souhlasem vlastníku dotcených pozemku. Na
plochách se smíšenou funkcí mohou být zahrady a doplnkové

stavby (kulny, garáže).

Pro soukromé zemedelství mohou být VYUŽity ucelové stavby

zemedelských usedlostí.

výrobu bude rozhodnuto

orgánu hygienické služby.

o kapacite nových staveb pro

n.:J.zák Iade odborného p':;sud':--~u

5) Plochy pro obcanskou vybavenost

jsou urceny pro stavby a zarízení. které maJi ve~ejné

prospešný charakter. Dále tyto plochy ~ohou být u~cen~

pro stavby a zarízeni komercního charakteru. které

zajištují obsluhu mesta, nenarušují trvalé bydlení a

zpusob využiLí okolních pozemku.

6) P-LQ~h~ pro výrobU
jsou urceny pro prumysl.

opravárenstvi, zemedelství.

stavby komercní vybavenosti.

Výjimecne mohou být na plochách ?ro výrobu ~m:stovány

stavby s pohotovostními byty, pokud požadavky na bydlení

nebudou narušeny nad prípustnou míru. Nelze zde ~mistovaL
stavby pro pobytovou rekreaci.

~ 1 -l .•SI< 1 .3.\...ovan 1 .

lesní a dát'? ;::::-0

7) Plochz--.?ro sportovní úcelL
tvorí pozemky sportovních h~išt. areál~. Lze na nich

umístiL úcelové stavby. které s!ou~í prevážné pro
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sporlovní využilí, dále poholovostní byly pro správce a

stavby pro docasné ubylování.

8) Plochy pro rekreaci
lvorí pozemky, na klerých jsou umísleny slavby, kleré

slouží pro pobylovou hromadnou a individuální rekreaci,

dále nezastavené pozemky zahrad, lravní porosty a zelen.

Na plochách vymezených pro rekreacní funkci lze povolil

prístavby, nástavby a nové byty, ve klerých bude

prevažoval rekreacní využití, dále pohotovoslní byty.

9) Plochy pro zahrádkové osady
jsou urceny pro speciální prímestské drobné formy

zemedelského využití pozemku. Na pozemcích v zahrádkových

osadách lze umíslil pouze slavby kulen a zahrádkových

chat o výmere do 25 m2,

10) Nespecifické plochy
nejsou urceny k zastavení.

11) Plochy pro železnici
zahrnují stávající drážní pozemky. Lze na nich umisCoval

slavby drah a na dráze. Jiné stavby lze na nich

umisCovat pouze s povolením drážního správního orgánu.

12) Plochy pro pozemní komunikace
jsou urceny pro silnice a míslní komunikace.

13) Plochy pro dopravní vybavenosl
jsou urceny pro parkování vozidel,

stanici pohonných hmol

garáže, cerpací

14) Plochy pro zarízení lechnického vybavení
jsou plochy slaveb a zarízení pro zásobování pilnou

vodou, odvádení a cištení odpadních vod. pro zásobování

eleklrickou energií. plynem
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15) Plochy vereine prospešné zelene
v urbanizovaném území lvorí parky, lesy zvlášlního

urcení, slromoradí, významné sLromy a kere.
f

Clánek 6

V neurbanizovaném území

se ponechávají stávající stavby, nesmí zde být umístovány

a povolovány novostavby pro bydlení a výrobu i rekreaci.

V souladu se schváleným úPSú mohou být v neurbanizovaném

území obce povolovány pouze stavby pozemních komunikací,
stavby technického vybavení, zemedelské a lesní meliorace,

stavby na locích, stavby pro územní systém ekologické
slabilily.

Clánek 7

Limity prostorového usporádáni

1) Pri umisttování a povolování staveb, pri využilí území,

které reší schválený územní plán, nutno dodržoval limity

prostorového usporádání vymezené ve výkresu c. 4.
schváleného územního plánu.

2) Prostorové usporádání ve schváleném

rozdeluje území sídelního útvaru na cásti
limity.

územním plánu

s následujícími

A. Historické jádro

Lvorí plochy areálu lvrze, kostela, kullurního domu,

školského areálu a Farského kopce. V této cásti se

ponechává polyfunkcní charakler s objekty pro bydlení a

obcanskou vybavenost. Navrhuje se obnova bývalého mlýna. ~
V télo cásti se ponechávají hislorické dominantní stavby.

Pro nástavby stávajících objektu a nové stavby v léto
cásli se slanoví výškový limit nejvýše dve nadzemní

podlaží a podkroví, lvar strechy sedlová nebo valbová.

Slavby pultových strech možno povolil pouze u doplnkových
slaveb ke stavbe hlavní, a Lo jednopodlažních garáží a

kulen. Prumerná zastavenost území hislorického jádra se
smerne stanoví do 40 % (bez staveb pozemních komunikací).
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Jako trvalý regulativ budou v historickém jádru ponechány

stávající ulicn( cáry.

B. Místní cást KOZLOVICE

tvorí urbanizované plochy jižne od historického jádra

Týnce nad Sázavou. územní plán 'zde vymezuje plochy pro

bydlení. pro smíšené funkce. pro sport a novou COV.

U Janovického potoka se ponechává zahrádková osada.
Maximální výškový limit pro nové stavby. nástavby a

prístavby se v této cásti stanoví do trech nadzemních

podlaží, vcetne podkroví. Limit pro výšku hrebene strechy
n~d terénem se stanoví do 16 m.

Tvar strechy nových staveb. nástaveb a prístaveb stanoví

správní orgán v územním nebo stavebním rozhodnutí. a to

s prihlédnutím na okolní zástavbu. Prumerná zastavenost

území se v Léto cásti stanoví smerne do 40 %, a to bez

pozemních komunikací a pozemku vymezených pro lesopark.

C. Místní cást

polyfunkcní
tratí

Týnce nad Sázavou - plochy pro výrobu a

území mezi pravým brehem Sázavy a železnicní

územní plán zde ponechává bez rozšírení stávající plochy

podniku Metaz. vcetne teplárny. Dále vymezuje plochy pro

sport. obcanskou vybavenost, smíšené území. bydlení a
COV.

Výškový limit pro nové stavby stanoví do 25 m nad

terénem. Tvar strechy územní plán neurcuje. Neurcuje ani

zastavenost území, Závazným regulativem je ponechání

pruhu brehových porostu podél Sázavy. Limit pro

umistování nových staveb tvorí hranice inundace stoleté

povodne Sázavy.

Jako verejná zelen se ponechává plocha jižne od mestského
úradu,

D. Místní cást Týnec nad Sázavou - sídlište
tvorí urbanizované plochy mezi železnicní tratí a lesem

v lokalite "V Hlinkách". územní plán zde vymezuje

polyfunkcní plochy pro bydlení, pro smíšené funkce. pro
vybavenost, sporL, parky a severne od nádraží plochu pro

výrobu a na Brdcích pro garáže.
Maximální výškový limit 'pro povolování nových staveb a

nástaveb je vyznacen ve výkresu prostorového usporádání



územním plánem pro

a pro zahrádkovou

,I
schváleného územního plánu. Tvar strechy bude urcen

v územním rozhodnutí nebo stavebním povolením s ohledem

na okolní zá~tavbu. Limity prostorového usporádání
v dílcích lokalitách této cásti budou stanoveny

v podrobných územních plánech zón.

E. Místní cást CHRAST NAD SAZAVOU

tvorí urbanizované plochy vymezené územním plánem

k zastavení, a to pro bydlení, pro smíšené funkce, pro

sport, pro rekreaci, pro vybavenost a zelen.

Maximální výškový limit pro nové stavby a nástavby se

stanoví dve nadzemní podlaží a podkroví.
V Chrástu budou povolovány sedlové a valbové strechy. Na

doplnkových jednopodlažních stavbách lze povolit pultové

strechy. Výška hrebene strechy nad terénem se stanoví do
1? m

F. Místní cást sídlište u Krhanic

tvorí urbanizované plochy vymezené

bydlení, obcanskou vybavenost, sport
osadu.

Maximální výškový limit pro povolování nových staveb a

nástaveb se stanoví ctyri nadzemní podlaží a podkroví.

Mohou zde být povolovány sedlové a valbové strechy.
Ve vymezené zahrádkové osade se stanoví limit výšky

hrebene strechy nad terénem do 6 m.

G. Místní cást PODeLUSY

tvorí území sídla, chatové a zahrádkárské osady.

Urbanizované území bude mít polyfunkcní charakter. Územní

plán zde vymezuje plochy pro smíšené území, pro

vybavenost, pro výrobu, pro pobytovou rekreaci a zelen.

Maximální výškový limit nových staveb a nástaveb se
stanoví dve nadzemní podlaží a podkroví. V~ška hrebene
~t.rechv nad terénem se stanov í do 12 m.

H. Místní cást BRODCE

tvorí území pro výrobu (podnik JAWA> , smíšené území.

bydlení, vybavenost. Výškový limit na plochách pro výrobu
územní plán neurcuje.

Pro nové stavby a nástavby umístené na plochách pro

bydlení a se smíšenou funkcí stanoví výškový limit do
trech nadzemních podlaží a výšku hrebene strechy nad
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terénem do 12 m.,
I. Místní cásti HRUSICE. KRUSICANY.

KOSTELEC

tvorí urbanizované území sídel venkovského charakteru.

který územní plán zachovává. V uvedených sídlech územní

olán vymezuie v urbanizovaném Ú2emí funkcní plochy pro:

bydlení. smíšené funkce, sport, výrobu, vybavenost, zelen

~ ~pk~eaci. Výškové limity staveb a nástaveb v techto
sfrllp.~n se stanoví do 15 m nad terénem. V sídlech lze

povolovat sedlové a valbové strechy. Pultové strechy lze

povolovat pouze na jednopodlažních doplnkových stavbách 
qarážích a kulnách.

J. Výškové limity pro stavbu stožáru,

komínu a speciálních staveb schválený územní plán

neurcuie. budou stanoveny v územním rozhodnutí pro tyto
stavby.

~lánek 8

Usporádání dopravy

1) Plochy pro stavby drah a na dráze,
nemenné a v rozsahu ke dni schválení

vcetne vlecek,

územního plánu.

jsou

2) Pro stavbu dálnice D 3, která má verejne prospešný

charakter. územní plán vymezuje plochy v katastrálním

lí?emí Krusicany. Plocha pozemku vymezených pro stavbu

dálnice bude upresnena v samostatném projektu. který bude

sloužit jako návrh k vydání územního rozhodnutí.

3) Ve stávající silnicní

pro rozšírení silnic
?ávad:

síti vymezuje
a odstranení

územní plán plochy

dílcích smerových

a) v zastaveném území Podelus. rozšírení silnice jako

dálnicního privadece, šírkový limit v kategorii S 7,5

h) v zastaveném území Chrástu, šírkový limit v kategorii

S 9,5
c) v zastaveném území Pecerad, širkový limit v kategorii

S 7,5
rl) další silnice se ponechávají v rozsahu pozemkU ke dni

schválení územního plánu.
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4) Nové mísLní a úcelové komunikace se umisCují na pozemcích
zakreslených v grafické cásLi územního plánu.

Limit pro stavby nových mísLnlch komunikací se
v urbanizovaném území stanoví v minimální šíri 6 m.

Mimo urbanizované území se limit pro nejmenší šírku
místních komunikací stanoví smerne 4,5 m s tím, že

výhybny budou umísLeny ve vzdálenosLi nejméne 250 m.

5) Plochy dopravní vybavenosLi se umisCují takto:
a) Verejná cerpací sLanice pohonných hmot se ponechává na

sLávajících pozemcích.
b) Pro garážování vozidel se vymezují plochy severne od

lesa Brdce. V téLo lokalite se stanoví závazné limily

lakLo: v návaznosLi na slávající garáže bude umístena

pouze jedna dvourada jednopodlažních radových garáží.
Pro další sLavbu gará2í bude vypracován a schválen
územne plánovací dokumenL zóny.

c) Pro parkování vozidel se vymezují plochy u mestského

úradu, v cenlru sídlište (námesLí), u hrbilova.
d) Pro auLobusovou stanici se vymezuje plocha pred

železnicní sLanicí Týnec nad Sázavou.

Clánek 9

Usporádání a limity Lechntckého vybavení

1) Plqchy pro slavby a zarízení lechnického vybavení jsou
zakresleny v grafické cásti schváleného územního plánu

a jsou soucásLí lélo verejné vyhlášky.

2) Zásobování míslních cástí Týnce nad Sázavou, Chráslu nad

Sázavou, sídlišLe u Krhanic, Kozlovic. Brodce a Pecerad

pitnou vodou je ve schváleném územním plánu zajišCováno

z verejného vodovodu. V míslních cásLech Hrusice.
Krusicany, Podelusy, Velrov a Zborený KosLelec se

v období do roku 2010 predpokládá. že zásobování pilnou

vodou bude zajišCováno z míslních - domovních zdroju,

postupné budování verejného vodovodu se zde predpokládá

po roce 2010.

3) Schválený územní plán ponechává vodárenské zdroje

u Pecerad a Bukovan a zabezpecuje jejich územní ochranu.

Dále bude pilná voda Lrvale dodávána ze syslému

-Slredoceského skupinového vodovodu". Limil smluvne

zabezpecované dodávky pilné vody bude mOŽno zvýšiL

jednáním se správcem vodovodu, dále úpravami a rozšírením



/ jímání podzemní vody ze zdroju Pecerady a Bukovany.

I
4) Výrobní podniky jsou povinny zajištovat

prumyslové a užitkové vody z vlastních zdroju.

dodávku

5) Stavby pro odkanalizování a cištení odpadních vod jsou ve

schváleném územním plánu umísteny následovne:

a) Ponechává se stávající COV na pravém brehu Sázavy

v Týnci nad Sázavou. Rozsah ploch COV je nemenný ke dni

schválení územního plánu s tím, že bude provedena

rekonstrukce a intenzifikace technologie cištení vod.

b) SLoková sít v Týnci nad Sázavou bude postupne

rozšírena v souladu s územním plánem.

c) V místní cásLi sídlište u Krhanic ponechává územní

plán stávající sLokovou soustavu. Nevyhovující COV bude

ponechána na stávajících pozemcích a presLavena s využiLím

moderní Lechnologie.

d) V místních cástech Chrást nad Sázavou. Kozlovice,

Pecerady. Podelusy a Zborený Kostelec vymezuje schválený

územní plán plochy pro nové COV a pro novou sLokovou sít.

e) V místních cástech Hrusice. Krusicany, VeLrov a

v chaLovÝch osadách se stavba nové jednotné stokové síte a

verejné COV neuvažuje.

f) Do vybudování vyhovující stokové síte a verejných COV

budou odpadní vody ze staveb, které nelze pripojit na

stávající COV, jímány v žumpách a vyváženy v souladu

s rozhodnutím vodo hospodárského orgánu k vycištení.

6) Dodávka elektrické energie bude zabezpecována z nadrazené

soustavy z rozvodny Benešov, Schválený územní plán
zabezpecuje územní ochranu vrchního vedení VVN 110 kV,

VN 22 kV a trafostanic. Umístení nových Lrafostanic a

vedení 22 kV je ve schváleném územním plánu smerné a bude

upresnováno v podrobné územne plánovací dokumentaci zón a

v generelu v návaznosti na generel plynofikace.

7) Ve schváleném

stávajícího

vysokotlaké

Plynofikována

územním plánu je zabezpecena územni ochrana

vysokotlakého plynovodu a regulacní
stanice umístené v podniku METAZ.

je teplárna a podnik JAWA. Pro podrobné



ve správním

samostatným

,... ••• _. __ o - '-0_' •.

rešení plynofikace Týnec nad Sázavou bude zabezpeceno

zpracování oborového qenerelu.
8) Ve schváleném územním plánu je ponecháno umístení

centrálního tepelného zdroje, klerý zásobuje METAZ, JAWU
a sídlišle. S rozšírením zásobovaného území se neuvažuje.

9) Pošlovní služby budou docasne zabezpecovány ve slávajícím

objeklu v Týnci nad Sázavou. Nová budova poštovního úradu
bude umíslena u mestského úradu. Pošta na sídlišti

v Chrástu nad Sázavou bude ponechána ve stávajícím
objektu.

Umíslení dálkových telekomunikacních kabelu

území mesla Týnec nad Sázavou bude rešeno
územním rozhodnutím.

Clánek 10

územní syslém ekologické slabilily

1) Generel míslního syslému ekologické slability vypracovaný
podle zákona C. 114/1992 Sb. schválilo meslské

zaslupilelstvo Týnec nad Sázavou jako závazný podklad pro
územní plán.

2) Plochy dohodnulé s orgány ochrany prírody jsou zakresleny

jako závazné opalrení verejného zájmu ve výkresu C. 2
schváleného územního plánu.

3) Na plochách vymezených pro vylvorení územního systému

ekologické stabilily je zakázáno umisCoval a.povolovaL
nové slavby pro bydlení. rekreaci, pro prumyslovou a

zemedelskou výrobu, pro sklady a skládky odpadu.

- Výjimecne pri respeklování požadavku ochrany prírody a

krajiny mohou býl na vymezených plochách umistovány a

povolovány liniové slavby pro dopravu, pro Lechnické

vybavení území a melioracní stavby zemedelské a lesní
pudy. úpravy vodních toku, cislírny odpadních vod a
zdrOje pro zásobování vodou.

Na vymezených plochách nelze meniL kultury s vyšším



•

stupnem ekologické stability za nižší bez souhlasu orgánu

ochrany prírody.

Clánek 11

Ostatní limity využití území a další omezení

1) Pri využívání území musí být dodrženy podmínky ochranných

pásem

a) plochy inundace - vybrežování stoleté povodne.

b) vodárenských zdroju u Pecerad,

c) vodojemu a privadece pitné vody .

d) cistíren odpadních vod.

e) železnice,

f) dálnice.

g) si lnic.

h) vysokotlakého plynovodu.
i) vedení VVN 110 kV a VN 22 kV.

2) Plochy staveb a areálu nemovitých kulturních památek.

chránených podle zákona c. 20/1987 Sb. ve znení

pozdejších predpisu, zakreslených ve výkresu C. 1 a C. 2
schváleného plánu jsou nemenné.

Clánek 12

Plochy pro verejne prospešné stavby a opatrení

;zájmu

I. Plochy pro nové stavby

verejného

a) -rozšírenís iIn iceTýnecnad Sázavou-Podelusy

b)

-rozšírenís iIn iceTýnecnad Sázavou-Krhanice

c)

-rozšírenís i In icePece rady
d)

-dálniceD3vk.Ú.Krusicany
e)

-nové místníkomunikacevTýncinadSázavou doChrástu

u garáží
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f)

g)
h)

i)
i)
k)
1 )

m)

n)
o)

p)
r)
s)
t)

u)
v)
x)

y)
z)

místní komunikace mezi Týncem nad Sázavou a Chrástem
nad Sázavou - pod lesem

- místní komunikace v Chrástu nad Sázavou
- místní komunikace v Podelusích

- rozšírení místních komunikací - Kozlovice - u potoka
- místní komunikace Peceradv

- místní komunikace Zborený Kostelec
- mí :<=:t.n f knmun ikace Vetrov

- místní komunikace Krusicany
- rozšírení tov Týnec nad Sázavou

- nová COV v Chrástu nad Sázavou - sídlište

- nová COV v Chrástu nad Sázavou

- nová COV Podelusy
- nová COV Pecerady
- nová Cav Kozlovice

- nová Cav Zborený Kostelec

- nové TS 22 kV/400 V. vcetne primérních prípojek 22 kv
- rozšírení nové školy Týnec nad Sázavou

- rozšírení aulobusové stanice Týnec nad Sázavou

- rozšírení sporlovního areálu Týnec nad Sázavou - Máklí

II. ~lochy pro opalrení verejného zájmu

a) Plochy pro vylvorení OSES (biocenlra, biokoridory)
b) Plochy ochranných pásem

- železnice,
- dá I n ice ,
- s i In i ce .
- vodárenských zdroju,

- objektu a areálu nemovitých kullurních památek,
- plynu,

- dálkového kabelu,
inundac i.

Clánek 13

Plochy pro schválené verejne. prospešné stavby a pro opatrení
verejného zájmu bude možno v souladu se schváleným územním



plánem vyvlastnil, jestliže se nepodarí

o jejich dobrovolném výkupu, poprípade

nemovitostí a pozemku za jiné pozemky.

Clánek 14

sepsání

dohody o
dohody
výmene

úcinnost télo vyhlášky

Vyhláška nabývá úcinnosti dnem e~~4~~~~~ .

Zdenek B rez

starosta

n a

/
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Ing.

/
//

L~islav
zástupce
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.1. I

i
) .. I

2 t' T' a
starosty

1 a

vyvcšeno 22.11.1995

MESTSKÝ (U{(U.
odbor výstavby

257 41 TÝNEC n. Sáz.
(I)

sejmuto dne
15.1.1996

MESTSKÝ ÚRAi,
odbor výstavby

257 41 TÝNEC n. Sál ..
(I)




