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ÚZEMNÍ PLÁN TÝNEC nad Sázavou

Změna č. 2

- návrh zadání zpracovaný přiměřeně podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů a ustanovení § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve pozdějších předpisů, a přílohy č. 6 této vyhlášky 

Identifikační údaje: 
Pořizovatel: Městský úřad Týnec nad Sázavou zastoupený Ing. Milošem Alblem
Určený zastupitel: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města
Etapa: Návrh zadání   
Návrh zadání vypracoval: Městský úřad ve spolupráci s určeným zastupitelem a 
Zdeňkou Klenorovou, osobou oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti 
podle § 24 stavebního zákona

Prosinec 2016
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Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou rozhodlo na svém zasedání dne 07.12.2015 a 
12.12.2016 v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen stavební zákon) o pořízení
změny č. 2 územního plánu Týnec nad Sázavou. Jako zastupitel určený pro spolupráci 
s pořizovatelem byl pověřen Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města. Následně bylo rozhodnuto, že 
pořizovatelem bude Městský úřad Týnec nad Sázavou při zajištění splnění kvalifikačních 
předpokladů pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona.

Důvodem pořízení změny č. 2 územního plánu (dále jen ÚP) Týnec nad Sázavou je prověření 
řady dílčích změn souvisejících s uplatněnými požadavky ze strany veřejnosti a dále požadavky 
na prověření změn z vlastního podnětu města. Současně v rámci řešeného území dojde 
k prověření souladu navrhovaných změn s nadřazenou územně plánovací dokumentací –
Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje vydanými dne 7. února 2012 podle § 41 
stavebního zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze 
dne 19. prosince 2011, která nabyla účinnosti dne 22. února 2012 ve znění Aktualizace č. 1, a dále
s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. července 
2009 ve znění Aktualizace č. 1.

Návrh zadání změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou je zpracován přiměřeně podle ustanovení § 
47 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zadání změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou ve svých
jednotlivých kapitolách, obsahuje veškeré požadavky, které pro zpracování změny č. 2 vyplývají.

Návrh zadání změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou datovaný prosinec 2016 bude projednán ve 
smyslu ustanovení § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona, a výsledek tohoto projednání pak bude ve 
smyslu ustanovení § 47 odst. 4 zapracován do výsledné verze návrhu zadání, která bude ve 
smyslu ustanovení § 47 odst. 5 předložena ke schválení zastupitelstvu obce.

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany 
hodnot jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 
infrastruktury
a.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření plošného 
a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných 
změn, včetně vymezení zastavitelných ploch

1.1 Urbanistická koncepce rozvoje obce založená v platné územně 
plánovací dokumentaci ÚP Týnec nad Sázavou, nebude charakterem 
jednotlivých dílčích změn žádným zásadním způsobem měněna, ani 
jinak narušena.

1.2 Za tohoto předpokladu a při respektování vyhlášky budou prověřeny a 
na základě výsledků prověření navrženy úpravy dílčích regulativů u 
ploch s rozdílným způsobem využití území.

1.3 V rámci změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou budou prověřeny a na 
základě výsledků prověření navrženy následující jednotlivé podněty 
veřejnosti na dílčí změny uvedené pod pořadovými čísly:
(Poznámka: na konci v závorce je pak uváděno číslo, pod kterým tyto podněty na 
změnu město obdrželo a pod kterým pak byly evidovány a následně vyhodnoceny a 
projednány na zastupitelstvu města.)
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1. Požadavek na změnu funkčního využití a v části na vymezení nového 
zastavitelného území pro p.p.č. 15/3; 19/3 a 28 v k.ú.   Krusičany do ploch  
smíšených obytných venkovských - BSV (1)
P.p.č. 28 podle platné územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD)  již součástí 
návrhu těchto ploch je. Převážná část p. p. č. 19/3 (vyjma její východní části), rovněž 
již podle platné ÚPD součástí návrhu ploch BSV je. Požadavek na změnu funkčního 
využití a zařazení do ploch BSV se tak týká již pouze části parcely č. 19/3 zařazené 
do ploch dopravní infrastruktury a parcely 15/3, která je podle platné ÚPD částečně 
zařazena v nezastavitelných plochách zemědělské půdy NZ a v menší míře v 
plochách rekreace sportovních - RS. Z pohledu zemědělského půdního fondu se 
jedná o zbytkovou plochu vklíněnou mezi funkce BSV a RS, která by do budoucna 
byla obtížně zemědělsky obhospodařovatelná. Pozemek se nachází v ochranném 
pásmu lesa, což je 50 m od jeho okraje. Prověření návrhu na změnu je s ohledem na 
místní podmínky vhodné, a pokud majitel naplní požadavky vyplývající z lesního 
zákona, tj. získá souhlas s výstavbou v tomto ochranném pásmu.

2. Požadavek na změnu funkčního využití pro p.p.č. 4259/43 k.ú. Týnec nad 
Sázavou (Chrást nad Sázavou) z BI a NZO na R rekreaci za účelem možnosti 
umísťování staveb pro rekreaci (3)
Návrh na změnu funkčního využití a částečné vymezení zastavitelného území na 
severozápadním okraji města se záměrem převedení z ploch bydlení a z ploch 
zemědělského půdního fondu do ploch rekreace. Část pozemkové parcely číslo 
4259/4, jejíž výměra je 2 399 m

2
je podle platné ÚPD  jako zastavitelná plocha 

zařazena do ploch bydlení v rodinných domech městského typu BI s označením ZT19, 
prostřední část této parcely je součástí ploch zemědělské půdy NZO  a zbývající část 
je součástí stávajícího lokálního biocentra (LBC) vymezeného ve veřejném zájmu, 
které je nezastavitelné a u kterého bude třeba prověřit možnost jeho úpravy –
zmenšení prověřit za podmínky, že dojde k opětovnému prověření navrhovaného 
rozsahu LBC s cílem zpřesnění jeho hranic na pozemky a při splnění zásad na 
vymezení jeho minimálních parametrů a principů vymezování ÚSES dle metodik. 
Případné provedení této úpravy musí být v textové části odůvodnění změny 
autorizovanou osobou řádně popsáno a odůvodněno.
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3. Požadavek na vymezení zastavitelného území pro p.p.č. 1226 v k.ú. Čakovice u 
Řehenic NZO na RA  (5+15 totožné)
Návrh na změnu v jihovýchodní části sídla Čakovice, jejímž požadavkem je vymezení 
nových ploch pro rekreaci. Předmětná pozemková parcela číslo je podle platné ÚPD 
součástí nezastavitelných ploch zemědělské půdy NZO a z pohledu zemědělského 
půdního fondu se jedná o zbytkovou plochu vklíněnou mezi funkce navrhovaného 
lokálního biocentra a dvě komunikace, která nepochybně bude do budoucna obtížně 
zemědělsky obhospodařovatelná. Z hlediska limitů je z větší části omezena návrhem 
lokálního biocentra  LBC 5 vymezeného ve veřejném zájmu, které je nezastavitelné. 
V tomto konkrétním případě je možné zohlednit existenci de facto navazující stávající 
plochy pobytové rekreace RA včetně zajištění dopravního přístupu a s přihlédnutím 
k rozsahu navrhovaného LBC s tím, že návrh této změny je možné prověřit za 
podmínky, že dojde k opětovnému prověření navrhovaného rozsahu LBC s cílem 
zpřesnění jeho hranic na pozemky a při splnění zásad na vymezení jeho minimálních 
parametrů a principů vymezování ÚSES dle metodik. Případné provedení této úpravy 
musí být v textové části odůvodnění změny autorizovanou osobou řádně popsáno a 
odůvodněno.

4. Požadavek na vymezení zastavitelného území pro p.p.č. 3884/32 a 3884/33 v k.ú. 
Týnec nad Sázavou (Chrást nad Sázavou) NZ na BI nebo na ZS  (6+29+30 
totožné)
Návrh na změnu na severozápadním okraji města Týnec nad Sázavou. Požadavkem 
je návrh nových zastavitelných ploch pro bydlení, eventuálně soukromých zahrad. 
Předmětné pozemkové parcely jsou podle platné ÚPD součástí nezastavitelných 
ploch zemědělské půdy NZO a z pohledu zemědělského půdního fondu se sice jedná 
o zbytkovou plochu vklíněnou mezi zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech 
městského typu BI a plochu určenou k plnění funkcí lesa (PUPFL). Obě dvě 
pozemkové parcely na PUPFL bezprostředně navazují a tak zcela zásadním limitem 
se jeví 50ti metrové ochranné pásmo lesa, kde pravděpodobnost získání souhlasu 
dotčeného orgánu s návrhem plochy BI a případnou očekávanou výstavbou 
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v bezprostředním kontaktu s PUPFL je téměř nulová. Případný návrh změny bude 
pravděpodobně možné prověřit tedy pouze ve vztahu k plochám ZS, které jsou 
plochami zemědělské půdy – zeleň soukromá a vyhrazená, jejímž hlavním účelem 
využití jsou zahrady bez přístupu veřejnosti a sady. 

5. Požadavek na změnu funkčního využití plochy pro p.p.č. 84/1 v k.ú. Krusičany 
ze ZK na NZ (9)
Návrh na změnu na jihozápadním okraji sídla Krusičany požadující plochu vedenou v 
ÚPD jako plochu smíšenou nezastavěného území – krajinná zeleň do ploch 
zemědělské půdy.  Na západním okraji do této plochy zasahuje lokální biocentrum 
LBC31 Tloskovský mlýn, vymezené ve veřejném zájmu, které je jediným limitem 
využití tohoto území.  V tomto konkrétním případě byl zohledněn právní stav 
vycházející z katastru nemovitostí a s přihlédnutím k rozsahu  LBC konstatujeme, že 
návrh této změny je možné prověřit za podmínky, že dojde k opětovnému prověření 
navrhovaného rozsahu LBC s cílem zpřesnění jeho hranic na pozemky a při splnění 
zásad na vymezení jeho minimálních parametrů a principů vymezování ÚSES dle 
metodik. Případné provedení této úpravy musí být v textové části odůvodnění změny 
autorizovanou osobou řádně popsáno a odůvodněno.

6. Požadavek na změnu funkčního využití pro p. p. č. 993/9 v k.ú. Čakovice u 
Řehenic z BI na OV nebo OVO (10)
Návrh na změnu v severní části sídla Čakovice požadující změnu funkčního využití
funkčního využití z plochy bydlení v rodinných domech městského typu BI na plochy 
občanského vybavení ve veřejném zájmu OV, případně na plochy občanského 
vybavení ostatní OVO; popřípadě prověření a upravení regulativů nastavených pro 
plochy bydlení, tak aby umožňovaly i tyto jiné funkce, slučitelné s bydlením. 
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7. Požadavek na vymezení zastavitelného území pro p. p. č. 3982/8 v k.ú. Týnec 
nad Sázavou (Chrást nad Sázavou) z NZ na BI nebo BV (11)
Návrh na změnu na severozápadní hranici města s požadavkem na vymezení nových 
zastavitelných ploch pro bydlení, přičemž předmětný pozemek je podle platné ÚPD 
součástí nezastavitelných ploch zemědělské půdy NZ a částečně je vklíněn v proluce 
mezi stávajícími plochami bydlení venkovského typu BV a plochami bydlení 
v rodinných domech městského typu BI. Na pozemku je vystavěno a zkolaudováno 
připojení el. energie, neboť pozemek byl v předchozím ÚP určen k zástavbě. 
K prověření změnou se doporučuje část pozemku nacházejícího se v proluce tak, aby 
v budoucnu mohlo z hlediska urbanistického dojít k logickému uzavření zastavěného 
území s návazností na hranici zastavěného území u plochy BV.

8. Požadavek na vymezení zastavitelného území pro p.p.č. 4259/56 v k.ú. Týnec 
nad Sázavou (Chrást nad Sázavou) z NZO na RZ (13)
Návrh na změnu v severovýchodním cípu správního území města Týnec n/S za 
účelem vymezení nové plochy rekreace na ploše, která je podle platné ÚPD součástí 
nezastavitelných ploch zemědělské půdy NZO.
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9. Požadavek na změnu funkčního využití a v části na vymezení nového 
zastavitelného území pro p. p. č. 1159/3 k.ú. Čakovice u Řehenic z BI a NZ na BV 
(14)
Návrh v jižní části sídla Čakovice týkající se částečně změny funkčního využití
částečně je návrhem na vymezení nových zastavitelných ploch na nezastavitelných 
plochách zemědělské půdy, které jsou zbytkovou plochou vklíněnou mezi funkce 
bydlení v rodinných domech městského typu BI, plochy pobytové rekreace RA a vodní 
tok, a která by do budoucna byla nepochybně obtížně zemědělsky 
obhospodařovatelná. Pozemek je z hlediska limitů zasažen ochranným pásmem 
vodního toku (pravděpodobně občasného), které slouží k jeho zpřístupnění za účelem 
jeho údržby. Při prověřování návrhu na změnu funkčního využití z BI na BV se 
doporučuje z hlediska koncepčního řešení prověřit možnost změny funkčního využití 
v rámci celé plochy ZČ 8.

10. Požadavek na změnu funkčního využití pro p.p.č. 461 a stp. č. 978 k.ú. Týnec 
nad Sázavou (Brodce) z VD na BSV (16)
Návrh na změnu funkčního využití plochy z ploch výroby a skladování (VD) na plochy 
smíšené obytné venkovské (BSV) nacházející se uvnitř zastavěného území ve 
východní části Týnce nad Sázavou (Brodce).  
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11. Požadavek na změnu funkčního využití pro p. p. č. 3154/13, 3154/10, 3154/11 a 
stp. č. 344 k.ú. Podělusy z OVO na BSO (17)
Návrh na změnu funkčního využití z ploch občanského vybavení ostatního na plochy 
smíšené obytné městské se nachází uvnitř zastavěného území sídla Podělusy.  
Vzhledem k tomu, že plochy smíšené obytné městské BSO nejsou na území tohoto
sídla platnou ÚPD vůbec vymezeny, pořizovatel doporučuje prověřit možnost 
případného zařazení předmětného území do jiných funkčně odpovídajících ploch, 
které by z hlediska urbanistické koncepce vhodněji akceptovaly charakter území a 
zároveň ochránily stávající investici žadatelů.

12. Požadavek na vymezení zastavitelného území pro p. p. č. 3092/6 část k.ú. Týnec 
nad Sázavou z ZS na BI (25)
Návrh na vymezení nové zastavitelné plochy se nachází v severovýchodní   části 
uvnitř zastavěného území města Týnec nad Sázavou a limit, který bránil jeho 
zastavění (vedení VN včetně jeho ochranného pásma), byl již odstraněn.  
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13. Požadavek na vymezení zastavitelného území pro p. p. č. 589/5 a 589/26 k.ú. 
Krusičany z NZ na BV (26)
Návrh na vymezení nového zastavitelného, respektive zastavěného území se nachází 
v severovýchodní části uvnitř zastavěného území sídla Krusičany a lze jej vzhledem 
k tomu, že pozemky byly do platné ÚPD zařazeny v rozporu se stavem evidovaným 
v katastru nemovitostí označit za nápravu právního stavu. (dtto viz. návrh města 
označený pod číslem 73).

14. Požadavek na změnu funkčního využití pro p. p. č. 3115/137 k.ú. Týnec nad 
Sázavou (Chrást nad Sázavou) z BI na BV (31)

     Návrh na změnu funkčního využití z ploch bydlení v rodinných domech městského 
typu (BI) na plochy bydlení venkovského typu (BV) se nachází v severní části města 
Týnec nad Sázavou.  Z hlediska koncepčního řešení se v rámci navržení této změny 
doporučuje prověřit a provést návrh u celé plochy ZT 8, nikoliv pouze dílčí pozemkové 
parcely. 

15. Požadavek na změnu funkčního využití pro p. p. č. 3991 a stp.521 k.ú. Týnec 
nad Sázavou (Chrást nad Sázavou) z BI na BV (32)
Návrh na změnu funkčního využití z ploch bydlení v rodinných domech městského 
typu (BI) na plochy bydlení venkovského typu (BV) se nachází v severozápadní části 
uvnitř zastavěného území města Týnec nad Sázavou. Doporučuje se prověřit s tím, že 
v rámci navrhované změny bude vhodné provést prověření regulativů nastavených 
pro plochy bydlení, tak aby umožňovaly i tyto jiné funkce, slučitelné s bydlením. 
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16. Požadavek na změnu funkčního využití pro p. p. č. 4264/1, 4264/3, 4266/4 a stp. 
č. 1360  k.ú. Týnec nad Sázavou (Chrást nad Sázavou) z RB na BI (33)
Návrh na změnu funkčního využití z ploch pobytové rekreace (RB) na plochy bydlení 
v rodinných domech (BI) se nachází v severozápadní části uvnitř zastavěného území 
města Týnec nad Sázavou. Při prověřování návrhu změny bude zároveň nezbytné 
prověřit a potvrdit, že navrhovanou změnou nebudou dotčeny poměry týkající se 
zajištění přístupu k ostatním plochám, zejména k navazující zbytkové ploše RB. 

17. Požadavek na změnu funkčního využití pro p. p. č. 3142/6 a stp. 285 Podělusy z 
RB na BV (54)

     Návrh na změnu funkčního využití z ploch pobytové rekreace (RB) na ploch bydlení 
v rodinných domech (BV) se nachází v severozápadní části uvnitř zastavěného území 
města Týnec nad Sázavou. RB a z hlediska limitů využití území je pozemková parcela 
zhruba z poloviny dotčena vyhlášeným záplavovým územím včetně jeho aktivní zóny. 
Limitem návrhu na provedení změny bude respektování vyhlášeného záplavového 
území včetně jeho aktivní – tedy umístění RD mimo záplavové území. 

18. Požadavek lokality na vymezení zastavitelného území pro plochy ze ZK 2 a ZK 
14 k.ú. Krusičany, BV (57)

     Návrh na vymezení zastavitelného území se nachází v severní části sídla Krusičany a 
požaduje plochu smíšenou nezastavěného území – krajinná zeleň nacházející se 
v současné době již částečně uvnitř zastavěného území přičlenit k plochám bydlení. 
Jedná se tedy o nápravu právního stavu, respektive zpřesnění hranic pozemků
bydlení, které dělí pouze oplocení. Návrh této změny bude proveden po prověření 
skutečnosti, že zůstane zajištěna dopravní obslužnosti řešeného území.
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19. Požadavek na vymezení zastavitelného území pro p. p. č. 137/2 k.ú. Krusičany, z 
NZ a ZS na BV (58)

     Návrh na změnu je návrhem na rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení v proluce 
mezi zastavěným územím sídla Krusičany. Při prověření návrhu této změny je nutné 
prověřit a na základě výsledků prověření případně zohlednit existenci drobného 
vodního toku, který je v tomto území podle centrální evidence vodních toků 
registrován (pravděpodobně se bude jednat o příležitostný tok, jehož osa je však 
zakreslena i v katastru nemovitostí). 

20. Požadavek na vymezení – rozšíření  zastavitelného území pro část p. p. č. 1333 
k.ú. Pecerady z NL - Plochy lesní na možnost přístavby stávající myslivecké 
chaty - rekreace pobytová (62)

     Návrh na rozšíření zastavitelného území za účelem přístavby stávající myslivecké 
chaty se nachází na východní hranici města. 

21. Požadavek na změnu funkčního využití pro p. p. č. 126/10 a 126/27 k.ú. Pecerady 
z BV na NZO (63)
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     Požadavek na vypuštění návrhu nových zastavitelných ploch pro bydlení a jejich 
vrácení do ploch zemědělského půdního fondu se nachází východně od sídla 
Pecerady.

1.4 Dále v rámci změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou budou prověřeny a na 
základě výsledků prověření navrženy následující jednotlivé dílčí změny 
navrhované z vlastního podnětu města:
1. Návrh na vymezení plochy zastavitelného území pro výstavbu Skautské klubovny

(66)

2. Návrh  stanovit pro plochy BI i BV u nově dělených pozemcích jako min. výměra 
pozemku 800 m

2 
(67)

3. Návrh na změnu funkčního využití na Farském kopci v  k.ú. Týnec nad Sázavou
s požadavkem zařadit pozemky kolem domů jako BI nebo NZ, ZS (68)
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4. Prověřit a na základě výsledků prověření navrhnout pro plochy OV a OVO - nižší
procento ozelenění a vyšší procento zastavitelnosti (69)

5. Prověřit možnost omezení OP lesa Brdce na 15 - 20 m (70)

6. lesní pozemek  NL x chodník - komunikace - Zbořený Kostelec a Podělusy (71)
Jedná se o možnost výstavby nových chodníků, cyklostezek.

7. Město Týnec nad Sázavou, aktualizace čísel pozemků po novém dělení ZT11 (72)

8. 589/5 k.ú Krusičany - vypuštění části komunikace u Zahradníků (73) Poznámka 
souvisí s návrhem na změnu uvedeným pod bodem 1.2 a pořadovým číslem 13 –
náprava právního stavu
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9. Návrh na změnu funkčního využití v k.ú. Týnec nad Sázavou pro nový terminál 
funkční využití OVO nebo dopravní infrastruktura dle projektu dopravní terminál 
(74)

10. Úprava funkčního využití v k.ú Týnec nad Sázavou - Rondel - dle projektu Zelené 
sídliště (75)

11. Návrh na změnu funkčního využití za účelem vybudování dopravní infrastruktury 
na p.p.č. 4001/12, 4002/6, 4002/9, 4002/14 v k.ú. Týnec nad Sázavou (Chrást nad 
Sázavou) (76)

12. Návrh na změnu funkčního využití a částečně na vymezení zastavitelné plochy 
pro p. p. č. 4135/3, 4137/3-část k.ú Týnec nad Sázavou -(Chrást nad Sázavou) za 
účelem umístění sportoviště (77)
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13. Návrh na změnu funkčního využití pro Město Týnec nad Sázavou, část Chrást nad 
Sázavou z BI na BV (78)

14. Návrh na změnu (doplnění) funkčního využití pro umístění sběrného dvora
v areálu teplárny (79)

15. v k.ú. Týnec nad Sázavou – tábořiště z ZK na NSt (80) - rozšíření tábořiště na 
3068/11 a část 3068/1

16. návrh na změnu funkčního využití v zastavěné části k. ú. Týnec nad Sázavou za 
účelem umístění parkoviště u lékárny dle projektu odpočinková zóna (81)

17. 3115/18 v k.ú. Týnec nad Sázavou – řadové garáže – komunikace: konkrétně
stanovení podmínky pro výstavbu garáží až po vybudování komunikace mezi 
Týncem n.S a Chrástem n.S.(82)

18. Návrh na změnu funkčního využití pro p. p. č. 621/1, 4618/1 a 805 v k. ú. Týnec 
nad Sázavou z BI na BSV (83)

19. p.p.č. 3918 Týnec nad Sázavou – změna funkčního využití na BI (84)

20. Návrh na změnu funkčního využití pro p.p.č. 2007/3 v k.ú. Čakovice u Řehenic 
(před RD č.p. 25 komunikace a zbytek BV) (85)

21. Návrh na změnu funkčního využití pro p.p.č. 103/1 a 3763/4 v k. ú. Krusičany -
náprava právního stavu (má být ZK a je P část na BV pruh u RD č.p. 40) (86)

22. p.p.č. 2965/13 a 2948/5 v k.ú. Týnec nad Sázavou – ZK na BI a BV (87)
23. obecně nápravy právního stavu u dosud zjištěných a evidovaných nedostatků 

(p.p.č. 2076/7 v k.ú. Pecerady podle právního stavu má být RA a je NL; 1964/3, 
1964/13 a 1964/9 v k.ú. Pecerady má být ZS a je BV; p.p.č. 2073 v k.ú. Pecerady  
má být ZK a je ZS; 1953/1, 1953/3, 1953/4, 1952/1, 1952/2, 2081/3, část 2256/7 
v k.ú. Pecerady má být RA a je BSV), 2102/13, 2102, 2102/14, 2102/15 v k.ú. 
Pecerady má být ZK a je NZO1299/1 v k.ú. Čakovice u Řehenic má být BI a je 
NZ; p.p.č. 1094/2 v k.ú. Pecerady ZK na BSV)… (88 – 94)

24. Návrh na změnu funkčního využití pro p.p.č. 4350/3 v k.ú. Týnec nad Sázavou 
(Zbořený Kostelec) z BV na NZ (95)

25. p.p.č. 499, 496/1, 2927/1, 2927/3, 2927/4 v k.ú. Týnec nad Sázavou NZ na NL 
(les) (96) - Pozn.: Jedná se o pozemky, na kterých je fyzicky les, ale v ÚP jsou 
vedeny jako zeleň.
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26. revize stavebních pozemků v záplavovém území (97) - Pozn.: Jedná se o revizi
záplavového území a vyřazení pozemků, na kterých se z důvodu záplavy nesmí 
stavět.

27. Návrh na zapracování aktualizace trasy vodovodu Želivka (98)

1.5 Konkrétní rozsah návrhů jednotlivých dílčích změn bude vymezen 
v návrhu změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou na základě detailního 
prověření vazeb na okolní území a jejich vzájemného možného 
ovlivnění.

1.6 Změna č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou bude respektovat stanovené 
republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje vyplývající 
z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 ve znění Aktualizace 
č. 1 (dále jen aPÚR). Text priorit dotčených návrhem změny č. 1 bude 
součástí textové části odůvodnění. Z ostatních kapitol dokumentace 
aPÚR pro řešené území nevyplývají žádné další požadavky, které by již 
nebyly řešeny v platné územně plánovací dokumentaci a bylo by je 
nutné řešit ve změně č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou.

1.7 Změna č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou bude respektovat stanovené 
republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje vyplývající ze 
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 1 
(dále jen aZÚR). Text priorit dotčených návrhem změny č. 2 bude 
součástí textové části odůvodnění. Skutečnost, že k.ú. Čakovice u 
Řehenic, Pecerady, Podělusy a Týnec nad Sázavou jsou  součástí
rozvojové metropolitní oblasti OB1 Praha, nemá s ohledem na povahu 
pořizované změny zásadní vliv. Z ostatních kapitol dokumentace aZÚR 
pro řešené území nevyplývají žádné další požadavky, které by již 
nebyly řešeny v platné územně plánovací dokumentaci a bylo by je 
nutné řešit ve změně č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou.

1.8 Z aktualizovaných územně analytických podkladů obce s rozšířenou 
působností Benešov s datem 2016 žádné další požadavky na řešení 
předmětné změny nevyplývají.

1.9 Ve smyslu platného stavebního zákona bude v grafické části provedena 
aktualizace hranic zastavěného území obce, a to hlavně v návaznosti 
na řešené území s určením data, ke kterému bylo vymezení provedeno. 
V textové části změny územního plánu pak bude informace o nově 
provedené aktualizaci doplněna.

1.10 Z hlediska ochrany kulturního bohatství, návrh změny č. 2 ÚP Týnec 
nad Sázavou nezasahuje do nemovitých kulturních památek. Výčet 
nemovitých kulturních památek a způsob jejich ochrany se změnou 
neřeší, rovněž tak informace o existenci archeologických nalezišť 
nacházejících se v řešeném území, o jejich ochraně související s 
případným záměrem na zásah do tohoto kulturního dědictví a 
vyplývající z památkového zákona, neboť i tyto skutečnosti jsou 
součástí již platné územně plánovací dokumentace.
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1.11 Z hlediska širších územních vztahů s ohledem na charakteristiku 
jednotlivých prověřovaných návrhů nemůže změnou č. 2 ÚP Týnec nad 
Sázavou dojít k žádnému ovlivnění spolupůsobení v rámci okolních 
sídelních struktur.

Závěr: Veškeré výše uvedené požadavky plynoucí z nadřazené 
dokumentace aPÚR a aZÚR a rovněž tak z územně analytických 
podkladů jsou v již platné dokumentaci ÚP Týnec nad Sázavou řešeny a 
návrhem změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou zůstanou nedotčeny a tedy 
akceptovány. 

a.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn:
2.1 Obecně: Nadmístní vztahy uvedené v platné územně plánovací 

dokumentaci v kapitole Koncepce veřejné infrastruktury zůstávají 
zachovány beze změn. 

2.2 V rámci koncepce veřejné dopravní infrastruktury budou prověřeny a na 
základě výsledků prověření navrženy jednotlivé související dílčí změny 
popsané bodech 1.2 a 1. 3 kapitoly a.1) návrhu zadání.

2.3 V rámci koncepce veřejné technické infrastruktury budou v případě 
potřeby související s návrhem změn popsaných v bodech 1.2 a 1.3
kapitole a.1) návrhu zadání, provedeny její odpovídající návrhy.

2.4 Bude prověřen stávající způsob vymezení rozšíření ČOV Týnec nad 
Sázavou, případně prověřeny možnosti doplnění dalších zařízení pro 
ostatní sídla.

a.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření 
plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na 
prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je 
vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

           3.1 V rámci koncepce ÚSES budou v případě potřeby související s návrhem 
změn popsaných v bodech 1.2 a 1.3 kapitole a.1) návrhu zadání 
prověřena komplexnost řešení územního systému ekologické stability 
(dále jen ÚSES) vymezeného v platné územně plánovací dokumentaci –
tzn. zpřesnění biokoridorů a biocenter.

3.2 Změnou č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou nebudou měněny požadavky na 
koncepci uspořádání krajiny stanovenou v platné územně plánovací 
dokumentaci, vyjma výše uvedeného prověření prvků ÚSES. Rovněž není 
důvodné, aby se v platné územně plánovací dokumentaci prověřovaly
plochy, ve kterých by bylo vhodné vyloučit umísťování staveb a zařízení a 
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, neboť 
toto bylo provedeno v již platné ÚPD.
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b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na 
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit

Z vlastní povahy změny spočívající ve výše popsaných návrzích vyplývá, 
že v této kapitole není nutné stanovit žádné požadavky na vymezování ploch a 
koridorů územních rezerv. Rovněž tak z nadřazených dokumentací PÚR, ani 
ze ZÚR pro zpracování předmětné změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou žádný 
nový požadavek na vymezení ploch a koridorů územních rezerv nevyplývá. 
Bude prověřena aktuálnost ploch a koridorů územních rezerv vymezených v 
platné územně plánovací dokumentaci.

c) Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), 
veřejně prospěšných opatření (VPO) a asanací, pro které bude možné 
uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo – se návrhem zadání konkrétně 
nevymezují a budou stanoveny v průběhu prací na návrhu předmětné změny 
po konzultaci s určeným zastupitelem. Bude prověřena aktuálnost a případné 
doplnění či vypuštění jednotlivých VPS a VPO (např. ÚSES).

d) Požadavky na prověření a vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci – se 
návrhem zadání konkrétně nevymezují a v případě potřeby budou stanoveny 
v průběhu prací na návrhu předmětné změny po konzultaci s určeným 
zastupitelem. Budou prověřeny a aktualizovány podmínky vymezené pro 
zpracování regulačních plánů, územních studií a to včetně lhůt stanovených 
pro jejich zpracování.

e) Případný požadavek na řešení variant – se nestanovuje

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení

- Návrh změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou bude zpracován, a pro účely 
společného jednání podle § 50 stavebního zákona, odevzdán v celkovém 
počtu dvou kompletních vyhotovení (textová i grafická část) a dále na CD 
nosiči ve formátu *.pdf  .

- Návrh změny upravený na základě výsledků společného jednání s 
dotčenými orgány a po vydání stanoviska krajského úřadu bude 
odevzdán pro účely veřejného projednání podle § 52 stavebního zákona 
ve dvou kompletních vyhotoveních a dále na CD nosiči ve formátu *.pdf. 
Výsledný návrh změny bude odevzdán celkem ve čtyřech vyhotoveních. 
Výsledný návrh bude odevzdán spolu s datovým nosičem - digitální 
vyhotovení ve formátu *.pdf  + *. dgn nebo ( *. shp) předané na CD.

- Obsahový standard bude odpovídat ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky č.  
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky), a změna bude zpracována
v rozsahu přílohy č. 7 k této vyhlášce.

- Výkresy budou ve změnou dotčených částech ve smyslu ustanovení § 3 
vyhlášky zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku katastrální 
mapy a odevzdány v měřítku 1 : 5 000. Výkres širších vztahů pak bude 
zpracován v měřítku ZÚR Středočeského kraje.  Výkresy budou 
obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech bude 
vyznačena hranice řešeného území. 

- Součástí návrhu územního plánu (textové i grafické části) bude 
předtištěný „Záznam o účinnosti“, který bude pořizovatelem doplněn po 
vydání dokumentace. „Záznam o účinnosti“ bude obsahovat:

a) Označení správního orgánu, který územní plán vydal :………………..
b) Datum nabytí účinnosti územního plánu:……….
c) Jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby 

pořizovatele:
a případně kolonku pro otisk úředního razítka.

- Pořizovatel dále požaduje, aby v průběhu prací na návrhu územního 
plánu, projektant územní plán v jeho rozpracovanosti konzultoval s 
pořizovatelem a určeným zastupitelem.

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území

Případné požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území budou do výsledné verze zadání doplněny na 
základě stanovisek uplatněných dotčenými orgány v průběhu procesu 
projednávání návrhu zadání změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou podle § 47 
odst. 2 a 3 stavebního zákona. 
Změna č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou nebude mít zásadní významné dopady na 
ochranu a rozvoj území, neboť z hlediska jejího obsahu budou prověřovány 
plochy a změny, které svým charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací 
nelze z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné 
zdraví v řešeném území považovat za významné, ani se nepředpokládají 
významné střety v území z hlediska zájmů ochrany přírody. Jednotlivé dílčí 
návrhy určené k prověření v rámci změny č. 2 budou řešit především změny 
funkčního využití, nápravy právního stavu, prověření ÚSES či drobného 
rozšíření zastavitelných ploch ať již pro bydlení či rekreaci tedy z pohledu 
pořizovatele, plošně ani obsahově na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb., ve znění 
platných předpisů, požadavek na posouzení nezakládají. Z tohoto důvodu 
pořizovatel předepsání posuzování vlivů změny č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou 
na životní prostředí neočekává.

Pořizovatel dále konstatuje, že na správním území obce řešeném 
změnou č. 2 ÚP Týnec nad Sázavou se nachází evropsky významná lokalita 
(EVL) NATURA 2000  - Dolní Sázava CZ0213068, zvláště chráněné území 
přírody - přírodní rezervace Čížov a zvláště chráněné území přírody - přírodní 
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park Hornopožárský les včetně veškerých významných krajinných prvků a 
stávajících prvků zeleně v krajině. Ptačí oblast se v řešeném území ani v jeho 
bezprostřední blízkosti nenachází. Vlastní výše popsané jednotlivé dílčí 
záměry předmětné změny se nenachází v předmětu ochrany EVL NATURA 
2000 a ani v ptačí oblasti, ani v jejich bezprostřední blízkosti. Zájmy ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 
zvláštních zákonů. Na základě výše uvedeného pořizovatel očekává vyloučení 
významných vlivů na evropsky významné lokality NATURA a ptačí oblasti.




