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OBECNĚ ZÁVAZNÁ

VYHLÁŠKA
ob ce C hýně

č. 3/2004
kterou se vyhlašuje závazná část
územního plánu obce Chýně,
ve znění změn č. 1 až 3
územního plánu obce Chýně
(ÚPLNÉ ZNĚNÍ)

STAROSTKA OBCE CHÝNĚ
vyhlašuje
úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Chýně č. 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část
územního plánu obce Chýně, jak vyplývá z pozdějších změn

OBECNĚ ZÁVAZNÁ

vyhláška obce Chýně č. 3/2004,
kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Chýně,
ve znění
opatření obecné povahy č. 1/2010 (změna č. 1),
opatření obecné povahy č. 1/2014 (změna č. 2)
a opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP (změna č. 3)
úplné znění bylo zpracované podle § 55 odst. 5 a s použitím § 188 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů

**************************************************************
Zastupitelstvo obce Chýně schválilo na svém zasedání dne 11. 8. 2004 podle ust. § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 109/2001 Sb.), tuto obecně
závaznou vyhlášku obce Chýně.

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel vyhlášky
(1) Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu obce Chýně schváleného dne 11. 8. 2004
Zastupitelstvem obce Chýně.
(2) Závaznou část územního plánu tvoří kapitola C. označená jako Závazná část ve formě regulativů.
(3) Závazná část je závazným podkladem pro schvalování regulačních plánů a pro rozhodování
v území.
Článek 2
Územní rozsah platnosti Územního plánu obce
Tato vyhláška platí pro celé území obce Chýně, zahrnující katastrální území obce Chýně.
Článek 3
Lhůty aktualizace Územního plánu obce
Tato vyhláška platí pro návrhové období územního plánu obce, tj. do r. 2020, s tím, že po 4 letech bude posouzeno, zda se nezměnily podmínky, za kterých byl územní plán obce schválen, a zda
nejsou vzneseny nové požadavky na využití území, které neodporují stavebnímu zákonu ani jiným
právním předpisům, a měly by být prověřeny. Po provedeném posouzení může být platnost této
vyhlášky změněna pouze novou vyhláškou ke „Změně“ tohoto územního plánu dle § 30 stavebního
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zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 109/2001 Sb., na základě veřejného projednání a schválení změny územního plánu.
Článek 4
Závazné části územního plánu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Textová část:
urbanistická koncepce z hlediska regulace využití ploch a jejich uspořádání,
vymezení zastavitelného území,
změny v užívání staveb,
zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení,
vymezení Územního systému ekologické stability,
limity využití území,
plochy přípustné pro těžbu nerostů,
vymezení ploch veřejně prospěšných staveb,
vymezení ploch pro provedení asanací.
(2) Grafická část:
hlavní výkres – „Komplexní urbanistické řešení s vymezením ploch s rozdílným využitím a regulací“ – v měřítku 1 : 5000,
výkres „Návrh dopravního řešení“ – v měřítku 1 : 5000,
výkres „Koncepce řešení technického vybavení“ (výkresy „Zásobování vodou“, „Kanalizace“
a „Elektrická energie, plyn a spoje“) – v měřítku 1 : 5000,
výkres „Veřejně prospěšné stavby“ v měřítku 1 : 5000,
výkres „Limity využití území včetně Územního systému ekologické stability“ v měřítku 1 : 6000,
výkres „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond“ v měřítku 1 : 5000.

(3) Grafická část Změny č. 1 obsahuje tyto výkresy:
a) ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – v měřítku 1 : 5000,
b) HLAVNÍ VÝKRES – urbanistická koncepce s vymezením ploch rozdílným využitím – v měřítku 1 : 5000,
c) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB – v měřítku 1 : 5000.
(4) Grafická část Změny č. 2 obsahuje tyto výkresy:
a) Výkres základního členění území – v měřítku 1 : 5000,
b) Hlavní výkres – v měřítku 1 : 5000,
c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – v měřítku 1 : 5000.
(5) Grafická část Změny č. 3 obsahuje tyto výkresy:
a) B1 – Výřez č. 1 – Výkres základního členění – v měřítku 1 : 5000,
b) B2 – Výřez č. 1 – Hlavní výkres – v měřítku 1 : 5000,
c) B3 – Výřez č. 1 – Výkres veřejně prospěšných staveb – v měřítku 1 : 5000.
Článek 5
Veřejně prospěšné stavby
(1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby tvoří v obci Chýně následující objekty a plochy:
a) plocha 1 – vodní nádrž,
b) plocha 2 – dětské hříště,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

plocha 3 – dětské hřiště,
plocha 4 – rozšíření hřbitova,
plocha 5 – občanská vybavenost,
plocha 6 – škola,
plocha 7 – občanská vybavenost,
plocha 8 – občanská vybavenost,
plocha 9 – občanská vybavenost,
plocha 10 – retenční nádrž,
plocha 11 – rekultivace skládky odpadů,
silniční obchvat obce,
kruhové křižovatky,
místní komunikace,
polní cesty,
parkoviště,
rozšíření komunikace,
cyklistická stezka,
trasy nových inženýrských sítí,
automatická čerpací stanice,
čerpací stanice,
venkovní vedení elektrické energie VN 22 kV,
trafostanice.
(2) Tyto stavby jsou uvedeny ve výkresu „Veřejně prospěšné stavby“.

(3) Změnou č. 1 se doplňují veřejně prospěšné stavby vymezené ve výkresu č. 3 „Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“ Změny č. 1 takto:
a) zastávka ČD (Z1-2),
b) parkoviště (Z1-3),
c) autobusová točna (Z1-4).
(4) Změnou č. 2 se doplňují veřejně prospěšné stavby vymezené ve výkresu č. A3 „Veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“ Změny č. 2 takto:
a) VT1 – plocha technické infrastruktury – transformovna (Z2-A),
b) VD2 – plocha dopravní infrastruktury – vlaková zastávka (Z2-B).
(5) Změnou č. 3 se doplňují veřejně prospěšné stavby vymezené platným ÚPO Chýně o veřejně
prospěšnou stavbu „VSD – Plocha technické infrastruktury – sběrný dvůr“ v lokalitě Z3-2, pro
kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit podle § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., vymezenou ve výkresu č. B3 „Výkres veřejně prospěšných staveb“ Změny č. 3.
Článek 5a
Veřejná prostranství
V rámci Změny č. 1 se stanovují veřejná prostranství vymezená ve výkresu č. 3 „Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace“ Změny č. 1, pro které lze uplatnit předkupní
právo, jako „Veřejná parková zeleň – veřejné prostranství“ v lokalitě Z1-8 Změny č. 1.
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ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Článek 6
Základní regulace území
(1) Předmětem regulace je vymezení podmínek pro uskutečňování činností při využívání území
obce.
(2) Na území obce je možno umisťovat a povolovat stavby či jejich změny, změny jejich užívání, rozhodovat o změně využití území a o ochraně důležitých zájmů v území jen v souladu s regulativy uvedenými v této vyhlášce. Totéž platí o povolování terénních úprav, prací a zařízení.
(3) Navrhované využití území posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.
(4) Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu s regulativy, je nadále přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle § 86 až 97 (údržba
staveb a jejich odstraňování) a § 102 odst. 3 stavebního zákona (opatření týkající se činností, které
nad přípustnou míru poškozují životní prostředí).
(5) Využití území, řešeného územním plánem v navrhovaném období, je přípustné až po jeho
vybavení veškerou technickou a dopravní infrastrukturou (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, rozvody elektrické energie a telefonu, plynovod, bezprašné komunikace a chodníky a veřejné
osvětlení)
(6) V případě záměru výstavby mimo zastavitelné území nebo odlišného využití území, než je
stanoveno v regulativech, je potřeba tento případ řešit formou změny územního plánu obce.
Článek 7
Struktura funkčního využití území a vymezení pojmů
(1) Urbanizované území obsahuje současně zastavěné plochy a plochy určené územním plánem k budoucí zástavbě – tvoří je:
a) čistě obytná území (individuální rodinné domy i bytové domy),
1. čistě obytné území (individuální rodinné domy) – pouze pro Změnu č. 1,
2. čistě obytné území (bytové domy) – pouze pro Změnu č. 1,
3. čistě obytné území (individuální rodinné domy) – B – pouze pro Změnu č. 2,
4. čistě obytné území (individuální rodinné domy) – Z3-1, plocha 3.1 – pouze pro Změnu č. 3,
5. čistě obytné území (individuální rodinné domy) – Z3-1, plocha 3.2 – pouze pro Změnu č. 3,
6. čistě obytné území (bytové domy) – Z3-1, plocha 3.3 – pouze pro Změnu č. 3,
7. čistě obytné území (individuální rodinné domy) – Z3-1, plocha 3.4 – pouze pro Změnu č. 3,
b) historicky a architektonicky cenné objekty,
c) smíšené území (komerční aktivity s výrazným podílem zeleně),
d) areály a objekty občanské vybavenosti,
1. občanská vybavenost – pouze pro Změnu č. 1,
2. občanská vybavenost – O – pouze pro Změnu č. 2,
e) plochy pro volný čas, sport a rekreaci,
1. plochy pro volný čas, sport a rekreaci – pouze pro Změnu č. 1, doplněné Změnou č. 2,
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f) plochy výroby, skladů a služeb,
1. plocha výroby, skladů a služeb – V – pouze pro Změnu č. 2,
g) plochy technického vybavení,
1. technická infrastruktura – T – pouze pro Změnu č. 2,
2. technická infrastruktura pro VPS sběrného dvora – lokalita Z3-2 – pouze pro Změnu č. 3,
h) dopravní plochy,
1. komunikační obchvat obce – pouze pro Změnu č. 1,
2. místní komunikace – pouze pro Změnu č. 1,
3. vlaková zastávka – pouze pro Změnu č. 1,
4. parkoviště – pouze pro Změnu č. 1,
5. autobusová točna – pouze pro Změnu č. 1,
6. plocha dopravní infrastruktury – vlaková zastávka – D – pouze pro Změnu č. 2,
i) veřejná zeleň,
j) neveřejná zeleň – pouze pro Změnu č. 1.
(2) Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k výstavbě
(pole, louky a pastviny, zahrady a sady, lesy, krajinotvorná zeleň, vodní plochy a toky, neplodná
půda, ochranná a izolační zeleň – pouze pro Změnu č. 1, ochranná a izolační zeleň – Z – pouze pro
Změnu č. 2).
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

(3) Výstupní limity – podmínky pro využití ploch (od Změny č. 2):
Podél vodních toků je vymezeno nezastavitelné ochranné pásmo vodního toku o šíři 6 m.
Plochy přiléhající k vodním tokům budou vylučovat stavby pro skladování snadno odplavitelného zboží a pro uskladnění nebezpečných látek.
Pro plochy Z2-F, Z2-J, Z2-H bude proveden biologický průzkum před využitím konkrétního
záměru na dané ploše dle změny ÚP.
Záměry do meliorovaných ploch je nutné podmínit provedením předchozí revize odvodňovacího systému a provedením technické úpravy, která zajistí i následnou funkčnost celého odvodňovacího systému. Zásah je nutno koordinovat s vlastníky vodního díla.
U záměrů produkujících nadměrný hluk bude provedeno kontrolní akreditované měření vlivu
hluku na okolí a v případě překročení limitů budou realizována dodatečná protihluková opatření.
V rámci realizace ploch, jejichž součástí je ochranná a izolační zeleň bude vypracován návrh
sadových úprav, které budou v rámci realizace záměru provedeny. Výsadby vhodných dřevin
budou konzultovány s příslušným orgánem ochrany přírody.
Pro každý umisťovaný zdroj znečištění ovzduší bude společně s projektovou dokumentací
k územnímu řízení předložena rozptylová studie a odborný posudek, zpracovaný autorizovanou osobou dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, vhodná varianta řešení odvodu dešťových vod bude specifikována na základě hydrogeologického průzkumu provedeného na konkrétní lokalitě.
Článek 8
Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání
budoucích urbanizovaných území

(1) Území je členěno na následující plochy podle jejich funkčního využití a prostorového
uspořádání:
a) Čistě obytná území
1. Území zahrnují plochy určené výhradně pro bydlení, nenarušované žádnou výrobní činností s cílem zajistit na těchto plochách trvalý vysoký standard klidného bydlení v převážně individuálních rodinných domech. Na těchto plochách by kromě individuálních jed–5–
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nopodlažních obytných objektů a garáží neměla být žádná další stavba (např. pro průmyslovou výrobu, servisní opravnu aut, pro ustájení hospodářských zvířat apod.).
2. Na těchto plochách jsou přípustné umisťovat pouze individuální rodinné domy, které mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví, a dále bytové objekty se třemi podlažími a s podkrovím, a to pouze na plochách, které jsou vymezené v hlavním výkrese. Přípustné je zřizování pouze takových podnikatelských aktivit, které lze realizovat v jednotlivých domech (ordinace, ateliery, krejčovství, kadeřnictví, pedikúra, oprava elektroniky,
malá prodejna, penzion apod.). Pořadí výstavby bude řešit postupné zastavování ploch navazujících na současně zastavěné území.
3. Na těchto plochách jsou podmíněně přípustné umístění speciální stavby pro drobné podnikání, a to pouze v případě, že podnikání nelze zajistit v obytném objektu. Přitom tyto stavby se musejí umístit tak, aby svým vzhledem a účinky na okolí nenarušovaly obytné
a životní prostředí a podle charakteru podnikatelské činnosti splňovaly též požadavky na
dopravní obslužnost a parkování.
4. Na těchto plochách je nepřípustné budovat výrobní provozovny, které by narušovaly životní prostředí hlukem a exhalacemi, dále je zde nepřípustná velkovýrobní a skladovací
činnost a dopravní služby.
a1) Čistě obytné území (individuální rodinné domy) – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– bydlení v rodinných domech,
– místní komunikace,
– garáže v rámci vlastního pozemku rodinného domu;
2. Přípustné využití:
– podnikatelské aktivity v rámci obytného objektu,
– odstavná stání a parkoviště sloužící funkční potřebě území,
– veřejná zeleň a ochranná izolační zeleň,
– nezbytná technická infrastruktura;
3. Podmíněně přípustné využití:
– stavby pro drobné podnikání za podmínky, že svým umístěním, vzhledem a účinky na
okolí nenaruší obytné a životní prostředí;
4. Nepřípustné využití:
– výrobní provozy a aktivity ohrožující životní prostředí hlukem a exhalacemi a zvýšenými nároky na dopravu,
– vše ostatní;
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– maximální výška zástavby: u rodinných domů dvě nadzemní podlaží + obytné podkroví,
– v lokalitě Z1–12 navrhnout 30 % plochy lokality pro funkci veřejné zeleně; v rámci pořízení regulačního plánu lokality Z1–12 může být, se souhlasem orgánu ochrany přírody,
odboru živ. prostředí MěÚ Černošice, velikost plochy pro funkci veřejné zeleně zmenšena.
a2) Čistě obytné území (bytové domy) – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– bydlení v bytových domech,
– místní komunikace,
– garáže v rámci vlastního pozemku bytového domu;
2. Přípustné využití:
– bydlení v řadových domech,
– odstavná stání a parkoviště sloužící funkční potřebě území,
– veřejná zeleň a ochranná izolační zeleň,
– nezbytná technická infrastruktura;
–6–
OZV obce Chýně č. 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část ÚPO Chýně (úplné znění po změně č. 3)

3. Nepřípustné využití:
– vše ostatní;
4. Podmínky prostorového uspořádání:
– maximální výška zástavby: 3 nadzemní podlaží + obytné podkroví,
– 10 % rozlohy lokality Z1-1 bude využito pro realizaci sadových úprav.
a3) Čistě obytné území (individuální rodinné domy) – B, Z2-C (severní plocha), Z2-D, Z2-E,
Z2-J, Z2-G, Z2-K – pouze pro Změnu č. 2
1. Hlavní využití:
– bydlení v rodinných domech;
2. Přípustné využití:
– stavby pro ubytování, penziony,
– místní a účelové komunikace,
– veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
– zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény apod.),
– doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže apod.),
– stavby a zařízení technického a dopravního vybavení převážně místního významu;
3. Podmíněně přípustné využití:
– za předpokladu, že uvedená funkce nebude svými negativními vlivy, které překračují
nad zákon či vyhlášku stanovené limity, omezovat plochy hlavního a přípustného využití – tedy bydlení v individuálních rodinných domech. Negativními vlivy se rozumí
zejména hlukové, dopravní, emisní a imisní zatížení plochy;
– stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby,
– stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2 zastavěné plochy
(např. opravny osobních vozidel, řemeslnické dílny, prodejny spotřebního zboží, kadeřnictví apod.),
– stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení;
4. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
5. Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
– využití stavebního pozemku pro stavbu nesmí přesáhnout 30 % jeho rozlohy,
– výměra stavebních pozemků musí činit 600 až 1200 m2 (vyjma ploch Z2-K, Z2-G),
– rodinné domy by měly tvořit individuální jednopodlažní objekty s obytným podkrovím
(výjimečně dvoupodlažní),
– parkovací plochy pro dvě vozidla na každém stavebním pozemku,
– výšková hladina nepřekročí dvě nadzemní podlaží a podkroví.
a4) Čistě obytné území – individuální rodinné domy – lokalita Z3-1 (plocha 3.1) – pouze pro
Změnu č. 3
1. Hlavní využití:
– bydlení v rodinných domech o jedné bytové jednotce,
– místní komunikace,
– garáže v rámci vlastního pozemku rodinného domu;
2. Přípustné využití:
– rodinné dvojdomy (oplocení předzahrádek je nepřípustné) o jedné bytové jednotce,
– rodinné trojdomy (oplocení předzahrádek je nepřípustné) o jedné bytové jednotce,
– všechny rodinné domy mohou mít pouze jednu bytovou jednotku,
– stavby pro účelové komunikace,
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– veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
– zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény apod.),
– doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže apod.),
– stavby a zařízení technického a dopravního vybavení převážně místního významu;
3. Podmíněně přípustné využití:
– stavby pro drobné podnikání za podmínky, že svým umístěním, vzhledem a účinky na
okolí nenaruší obytné a životní prostředí;
4. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– parkovací plochy pro dvě vozidla na každém stavebním pozemku,
– výšková hladina nepřekročí dvě nadzemní podlaží a podkroví,
– prokázání splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru budoucích staveb pro bydlení, které by mohly být zatíženy nadměrným hlukem z komunikace
Rudenská (silnice III/00518), dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
– možná dostavba doplňkových staveb do 3 % z plochy pozemku nezastavěného hlavní
stavbou; za doplňkové stavby se nepovažují parkovací stání, přístupové chodníky a stání
pro nádoby na domovní odpad;
a5) Čistě obytné území – individuální rodinné domy – lokalita Z3-1 (plocha 3.2) – pouze pro
Změnu č. 3
1. Hlavní využití:
– bydlení v rodinných domech o jedné bytové jednotce,
– místní komunikace,
– garáže v rámci vlastního pozemku rodinného domu,
2. Přípustné využití:
– objekty občanské a technické vybavenosti: stavby pro školství, stavby pro obchod, stavby
zdravotní a sociální péče, vodojem,
– všechny rodinné domy mohou mít pouze jednu bytovou jednotku,
– stavby pro účelové komunikace,
– veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
– zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény apod.),
– doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže apod.),
– stavby a zařízení technického a dopravního vybavení převážně místního významu;
3. Podmíněně přípustné využití:
– stavby pro drobné podnikání za podmínky, že svým umístěním, vzhledem a účinky na
okolí nenaruší obytné a životní prostředí;
4. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– využití stavebního pozemku pro stavby (ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů), nesmí přesáhnout 30 % jeho rozlohy,
– výměra stavebních pozemků musí činit 600 – 1200 m2,
– parkovací plochy pro dvě vozidla na každém stavebním pozemku,
– výšková hladina nepřekročí dvě nadzemní podlaží a podkroví,
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– prokázání splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru budoucích staveb pro bydlení, které by mohly být zatíženy nadměrným hlukem z komunikace
Rudenská (silnice III/00518), dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
– z plochy stavebního pozemku min. 70 % zeleň a max. 20 % hlavní stavba, tato podmínka
se nepoužije u stavebních pozemků občanské vybavenosti, mateřské školy (plocha 3.4)
a technické infrastruktury;
a6) Čistě obytné území – bytové domy – lokalita Z3-1 (plocha 3.3) – pouze pro Změnu č. 3
1. Hlavní využití:
– bydlení v bytových domech,
– místní komunikace,
– garáže v rámci vlastního pozemku bytového domu,
2. Přípustné využití:
– řadové rodinné domy (oplocení předzahrádek je nepřípustné) o jedné bytové jednotce,
– všechny rodinné domy mohou mít pouze jednu bytovou jednotku,
– odstavná stání a parkoviště sloužící funkční potřebě území,
– veřejná zeleň a ochranná izolační zeleň,
– nezbytná technická infrastruktura;
3. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
4. Podmínky prostorového uspořádání:
– maximální výška zástavby: 3 nadzemní podlaží + obytné podkroví,
– možná dostavba doplňkových staveb do 3 % z plochy pozemku nezastavěného hlavní
stavbou; za doplňkové stavby se nepovažují parkovací stání, přístupové chodníky a stání
pro nádoby na domovní odpad;
a7) Čistě obytné území – individuální rodinné domy – lokalita Z3-1 (plocha 3.4) – pouze pro
Změnu č. 3
1. Hlavní využití:
– bydlení v rodinných domech o jedné bytové jednotce,
– místní komunikace,
– garáže v rámci vlastního pozemku rodinného domu;
2. Přípustné využití:
– mateřská škola, dětské hřiště, parkové plochy,
– všechny rodinné domy mohou mít pouze jednu bytovou jednotku,
– stavby pro účelové komunikace,
– veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
– zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény apod.),
– doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže apod.),
– stavby a zařízení technického a dopravního vybavení převážně místního významu;
3. Podmíněně přípustné využití:
– stavby pro drobné podnikání za podmínky, že svým umístěním, vzhledem a účinky na
okolí nenaruší obytné a životní prostředí;
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4. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– využití stavebního pozemku pro stavby (ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů), nesmí přesáhnout 30 % jeho rozlohy,
– výměra stavebních pozemků musí činit 600 – 1200 m2,
– parkovací plochy pro dvě vozidla na každém stavebním pozemku,
– výšková hladina nepřekročí dvě nadzemní podlaží a podkroví,
– prokázání splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru budoucích staveb pro bydlení, které by mohly být zatíženy nadměrným hlukem ze železniční
trati č. 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy, dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů,
– pro přípustné využití mateřská škola – prokázání splnění hygienických limitů hluku ze
železniční dopravy u předškolního zařízení, mateřské školy, které by mohlo být zatíženo
nadměrným hlukem ze železniční trati č. 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy, dle
požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
– z plochy stavebního pozemku min. 70 % zeleň a max. 20 % hlavní stavba, tato podmínka
se nepoužije u stavebních pozemků občanské vybavenosti, mateřské školy (plocha 3.4)
a technické infrastruktury.
b) Historicky a architektonicky cenné objekty
1. Plochy jsou určené pro historicky nejcennější objekty města.
2. Na těchto plochách je nepřípustný:
– vznik nových staveb v jejich okolí, nebo provádění úprav, které by jejich hodnotu,
event. dominantu narušily,
– změna základního hmotového řešení staveb, které jsou typu přízemních staveb s podkrovím,
– změna tvaru střechy, která musí zůstat sedlová (polovalbová, valbová), symetrická, o sklonu 38-45°C, s okapovým přesahem cca 40-50 cm a se štítovým přesahem do 30 cm,
– zavádění etnicky cizích a módních prvků na štítové ploše domů (půlené štíty, loggie,
balkóny apod.),
– změna výšky oken a charakteru dveří, které musejí zůstat výplňové (bez šikmých prosklení apod.),
– změna umístění komínu, který musí být situován u hřebene střechy, s dostatečným odsazením od štítu objektu,
– změna typu omítky, která musí být hladká vápenná, s dřevěnými obklady v ucelených
plochách,
– vnější obklady z glazované keramiky, umělé plochy nebo plechu,
– plechová nebo laminátová střešní krytina,
– stavět doplňkové a hospodářské stavby takového charakteru, že by nebyly materiálově
jednotné se stavbou hlavní.
c) Smíšené území (komerční aktivity s výrazným podílem zeleně)
1. Území zahrnují plochy určené pro polyfunkční využití s cílem řešit aktuální požadavky
investorů, avšak s ohledem na zachování přírodních a obytných hodnot území obce, především prostřednictvím výrazného zastoupení zeleně (40 % rozlohy daného smíšeného území).
2. Na těchto plochách je přípustná výstavba areálů komerční vybavenosti, areálů skladového
hospodářství a areálů sportovně zábavních aktivit. Řešení jednotlivých komplexů musí být
uzpůsobeno tak, aby byly dostatečně prostoupené a vzájemně oddělené kompaktní vícepa– 10 –
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trovou izolační zelení uspořádanou do systému. Tento systém by měl zajistit, aby zeleň byla
v daném prostoru určujícím výtvarným prvkem celého území.
3. Na těchto plochách jsou podmíněně přípustné vícepatrové objekty, které převýší průměrnou 12 m hladinu zástavby o jedno 3metrové podlaží.
4. Na těchto plochách jsou nepřípustné výrobní provozovny, které by hlukem, prašností,
zápachem a nadměrnými nároky na dopravu rušily převážně parkově řešené čisté komerční
prostředí s náročnou výtvarnou kompozicí.
d) Areály a objekty občanské vybavenosti
1. Plochy jsou určené pro zařízení občanské vybavenosti a pro specifické komerčně zaměřené
služby.
2. Na těchto plochách je přípustné budování školských a zdravotnických zařízení a objektů
pro stravování a ubytování obyvatel a dalších staveb určených pro veřejně prospěšné služby.
3. Na těchto plochách jsou podmíněně přípustné komerční služby, avšak v takovém rozsahu, aby svými škodlivinami negativně neovlivňovaly obytné prostředí.
4. Na těchto plochách je nepřípustná výstavba objektů občanské vybavenosti, které by neměly
veškeré vstupy řešeny jako bezbariérové pro bezproblémový přístup osobám s omezenou
pohyblivostí, a realizace objektů nadměrně převyšujících výškovou hladinu okolní zástavby.
d1) Občanská vybavenost – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– školství, vzdělávání,
– veřejná prostranství a parkoviště;
2. Přípustné využití:
– nezbytná dopravní a technická infrastruktura;
3. Nepřípustné využití:
– objekty, které by svým výtvarným řešením narušovaly stávající architektonicko-urbanistickou hodnotu obce a jejího okolí,
– vše ostatní, co nesouvisí s hlavním a přípustným využitím;
4. Podmínky prostorového uspořádání:
– výška objektů max. 10 m po hřeben střechy,
– zpřístupnění areálu pro automobilovou i pěší dopravu.
d2) Občanská vybavenost – O, Z2-C (západní a východní plocha) – pouze pro Změnu č. 2
1. Hlavní využití:
– občanská vybavenost;
2. Přípustné využití:
– stavby a zařízení školství a výchovy,
– stavby a zařízení kultury a osvěty,
– stavby církevní,
– stavby a zařízení zdravotnictví a sociální péče,
– stavby a zařízení veřejného stravování a ubytování,
– stavby a zařízení služeb, maloobchodu do 700 m2 zastavěné plochy,
– byty správců, sociální byty, malometrážní byty,
– provozy nezbytných garáží (nutné pro provoz areálu),
– stavby a zařízení technického vybavení,
– místní a účelové komunikace s parkovišti,
– veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury
a uličním mobiliářem,
– zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény),
– vodní plochy, retenční nádrže;
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3. Podmíněně přípustné využití:
– za předpokladu, že uvedená funkce nebude svými negativními vlivy, které překračují
nad zákon či vyhlášku stanovené limity, omezovat plochy hlavního a přípustného využití – tedy bydlení v individuálních rodinných domech. Negativními vlivy se rozumí
zejména hlukové, dopravní, emisní a imisní zatížení plochy;
– stavby a zařízení řemeslných provozů (např. instalatérství, pokrývačství, truhlářství,
klempířství apod.),
– stavby a zařízení nerušící výroby, sklady do 450 m2 zastavěné plochy (např. opravny,
servisní provozovny apod.),
– hřiště,
– sběrné dvory;
4. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
5. Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
– výšková hladina zástavby nepřekročí 2 nadzemní podlaží + podkroví.
e) Plochy pro volný čas, sport a rekreaci
1. Plochy jsou určené pro odpočinek, sport a rekreaci s cílem umožnit regeneraci pracovních
sil a aktivní trávení volného času.
2. Na těchto plochách je přípustné budování hřišť pro klasické míčové hry (fotbal, odbíjená,
košíková), dále dětských hřišť apod.
3. Na těchto plochách je podmíněně přípustné zřizování tenisových kurtů a hřišť pro moderní sporty, např. skateboarding, „U rampa“ a další, které vykazují zvýšenenou hlučnost.
4. Na těchto plochách je nepřípustná činnost či realizace staveb, které by narušovaly nebo
omezovaly rekreační funkci těchto ploch.
e1) Plochy pro volný čas, sport a rekreaci – pouze pro Změnu č. 1, doplněné Změnou č. 2
1. Hlavní využití:
– hřiště,
– veřejná zeleň,
– parkoviště,
– sportovní plochy a zařízení;
2. Přípustné využití:
– dětská hřiště,
– odpovídající sociální zázemí,
– nezbytná dopravní a technická infrastruktura,
– stavby a zařízení tělovýchovy – otevřená i krytá sportoviště s nezbytným příslušenstvím,
– stavby a zařízení školství a výchovy,
– plavecké bazény a aquaparky,
– stavby a zařízení technického vybavení,
– stavby a zařízení veřejného stravování a ubytování,
– stavby a zařízení služeb, maloobchodu do 300 m2 zastavěné plochy,
– místní a účelové komunikace,
– veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury
a uličním mobiliářem,
– vodní plochy, retenční nádrže,
– stavby a zařízení technických sportů,
– stavby a zařízení technického vybavení,
– parkoviště,
– vodní plochy, retenční nádrže;
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3. Podmíněně přípustné využití:
– hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou hlučnost
(například tenisové kurty, skateboarding, „U rampa“ a další);
4. Nepřípustné využití:
– stavby, které by narušovaly nebo omezovaly rekreační funkci těchto ploch,
– vše ostatní, co nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím,
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím;
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– minimálně 30 % rozlohy plochy Z1-9 bude využito pro veřejnou zeleň,
– výšková hladina pro školu nepřekročí 15 m, pro ostatní budovy 10 m s výjimkou bodových dominant (např. věž).
f) Plochy pro výrobu, sklady a služby
1. Plochy jsou určené pro výrobní zařízení průmyslové výroby a skladového hospodářství.
2. Na těchto plochách jsou přípustné výrobní a skladovací provozy neohrožující životní prostředí.
3. Na těchto plochách jsou podmíněně přípustné větší skladovací a prodejní zařízení za
předpokladu vybudování odpovídajících parkovišť a odstavných ploch.
4. Na těchto plochách je nepřípustné budování zařízení pro strojírenský průmysl, papírenský
průmysl, hutě a výrobu celulózy.
f1) Plocha výroby, skladů a služeb – V, Z2-F, Z2-H – pouze pro Změnu č. 2
1. Hlavní využití:
– nerušící výroba a skladování (nerušící výrobou se rozumí takové funkční využití, které
nevyžaduje stanovení žádných ochranných pásem, nebude mít negativní vliv na životní
prostředí obce svým dopravním zatížením, emisemi a imisemi, hlukem). Jde například
o zámečnické dílny, výrobu automobilových dílů na bázi plastů apod.),
2. Přípustné využití:
– stavby a zařízení pro zemědělské a lesní hospodářství (pěstování a zpracování),
– agrofarmy,
– stavby a zařízení velkoobchodu a maloobchodu potravinářského charakteru do 500 m2
zastavěné plochy,
– stavby a zařízení technického vybavení,
– místní a účelové komunikace,
– veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
– parkoviště,
– sběrné dvory,
– stavby a zařízení výroby elektrické energie a tepla (např. fotovoltaické a malé vodní
elektrárny, kotelny a generátory, kogenerační jednotky),
– v ploše Z2-H přípustné pouze parkoviště a plochy pro manipulaci materiálu;
3. Podmíněně přípustné využití:
– rozumí se stavby a takové funkční využití, které nebudou ve svém důsledku znamenat
omezení funkcí ploch výroby a skladování a které v případě bytů a sportu, mají vyřešenou ochranu před nadlimitním hlukem vůči plochám výroby a skladování,
– stavby pro lokálně poskytované služby, místně využívané pro potřeby pracovníků areálu (sportovní plochy apod.),
– stavby a zařízení stravovacích služeb,
– stavby a zařízení pro administrativu,
– byty majitelů a správců (za splnění podmínky emisní, imisní a hlukové zátěže v chráněném prostoru);
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4. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím,
– rodinné domy, nebo stavby pro bydlení;
5. Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
– výšková hladina zástavby nepřekročí 10 metrů s výjimkou technologických celků,
– vyhradit na plochách pro výrobu, sklady a služby minimálně 20 % ploch pro vnitřní
a odvodnou zeleň,
– parkovací místa v normovém množství budou umístěna na pozemku stavby,
– podél hranic areálů, které jsou zároveň hranicemi plochy, musí být umístěna ochranná
zeleň v šířce min. 10 m, která je podmínkou stavby (umístěna na řešeném pozemku)
s výjimkou plochy Z2-H, kde postačí 3 metry.
g) Plochy pro technickou vybavenost
1. Na těchto plochách je přípustná modernizace čistírny odpadních vod, výstavba regulační
stanice plynu, vodovodních řadů, kanalizačních sběračů, plynovodních rozvodů, elektrických rozvodů, trafostanic a spojových kabelů.
2. Na těchto plochách je podmíněně přípustná výstavba dočasných stavebních zařízení po
dobu realizace plánovaných investic.
3. Na těchto plochách jsou nepřípustné stavby a zařízení, které by výstavbu technické vybavenosti na těchto plochách znemožňovaly nebo omezily.
g1) Technická infrastruktura – T, včetně plochy Z2-A – pouze pro Změnu č. 2
1. Hlavní využití:
– využití a umístění staveb technické infrastruktury;
2. Přípustné využití:
– vodovod, vrty, vodojemy, akumulační nádrže a stavby a zařízení s nimi související,
– kanalizace, čistírny odpadních vod a stavby a zařízení s nimi související,
– čerpací stanice odpadních vod,
– kalové a sedimentační nádrže,
– elektrické vedení, rozvodny, trafostanice a stavby s nimi související,
– regulační stanice plynovodu a stavby a zařízení s nimi související,
– telekomunikační zařízení,
– veřejná a vyhrazená zeleň, liniová stromořadí,
– nezbytné technické a dopravní zázemí (komunikace apod.),
– sběrné dvory,
– plochy pro odkládání inertního a biologického odpadu, sběrné dvory;
3. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím;
4. Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
– stavby a zařízení budou minimalizovat negativní dopad na krajinný ráz,
– výšková hladina zástavby nepřekročí 8 metrů, stavby vyšší budou podléhat posouzení
vlivu na krajinný ráz podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
– jednotlivé stavby budou zpřístupněny prostřednictvím dostatečné kapacity komunikací,
– bude zajištěna dostatečná kapacita parkovacích stání.
g2) Plocha technické infrastruktury pro VPS sběrného dvora – lokalita Z3-2 – pouze pro
Změnu č. 3
1. Hlavní využití:
– sběrný dvůr;
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2. Přípustné využití:
– využití a umístění staveb technické infrastruktury,
– veřejná a vyhrazená zeleň, stromořadí,
– nezbytná technická a dopravní infrastruktura;
3. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
4. Podmínky prostorového uspořádání:
– stavby a zařízení budou minimalizovat negativní dopad na krajinný ráz,
– výšková hladina zástavby nepřekročí 8 metrů, stavby vyšší budou podléhat posouzení
vlivu na krajinný ráz podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
– jednotlivé stavby budou zpřístupněny prostřednictvím dostatečné kapacity komunikací,
– bude zajištěna dostatečná kapacita parkovacích stání,
– prokázání splnění hygienických limitů hluku z provozu sběrného dvora vůči nejbližší
obytné zástavbě dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
– z plochy lokality Z3-2 min. 35 % zeleň a max. 35 % zastavěnost hlavní stavbou.
h) Dopravní plochy
1. Na těchto plochách je přípustná výstavba komunikačního obchvatu obce, místních komunikací a polních cest a dále autobusových zastávek, parkovišť apod. Režim využívání těchto
ploch je dán příslušnými normami. Pro tyto stavby je nutno rezervovat plochy vymezené
územním plánem v plném rozsahu.
2. Na těchto plochách je podmíněně přípustná výstavba cykloturistických tras, které však
nesmějí omezovat autobusovou, popř. pěší dopravu.
3. Na těchto plochách je nepřípustná jakákoliv výstavba, která by realizaci těchto staveb
znemožňovala nebo omezila.
h1) Komunikační obchvat obce – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– doprava osobními a nákladními vozidly,
– doprava zemědělské techniky;
2. Přípustné využití:
– mostky a propustky,
– parkoviště,
– podzemní vedení technické infrastruktury;
3. Podmíněně přípustné využití:
– cyklistická doprava, pokud v místě nejsou cyklostezky,
– pěší doprava, pokud v místě nejsou chodníky,
– veřejné osvětlení,
– realizace komunikačního obchvatu je podmíněna hlukovou studií, která prokáže splnění
hygienických limitů hluku u staveb pro bydlení v lokalitě Z1-12 z komunikačního obchvatu obce dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací;
4. Nepřípustné využití:
– vše ostatní.
h2) Místní komunikace – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– příjezdy k objektům,
– parkování;
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2. Přípustné využití:
– vozovky,
– chodníky,
– veřejné osvětlení,
– stojany na kola,
– mobiliář,
– odvodnění,
– podzemní vedení technické infrastruktury,
– bezbariérové přechody pro chodce;
3. Nepřípustné využití:
– vše ostatní.
h3) Vlaková zastávka – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– železniční zastávka;
2. Přípustné využití:
– lavičky,
– tabule pro umístění jízdního řádu;
3. Podmíněně přípustné využití:
– nezbytné sociální zázemí (WC),
– občerstvení;
4. Nepřípustné využití:
– jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití;
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– 10 % rozlohy plochy Z1-2 bude využito pro zeleň a výsadbu listnatých stromů,
h4) Parkoviště – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– parkování osobních vozidel;
2. Přípustné využití:
– lavičky,
– veřejná zeleň,
– veřejné osvětlení,
– odvodnění;
3. Podmíněně přípustné využití:
– nezbytné sociální zázemí (WC);
4. Nepřípustné využití:
– jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– 10 % rozlohy plochy Z1-3 bude využito pro zeleň a výsadbu listnatých stromů,
h5) Autobusová točna – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– obratiště autobusů;
2. Přípustné využití:
– lavičky,
– veřejná zeleň,
– veřejné osvětlení,
– odvodnění;
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3. Podmíněně přípustné využití:
– nezbytné sociální zázemí (WC)
– parkování autobusů;
4. Nepřípustné využití:
– jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– součástí autobusové točny na ploše Z1-4 bude jednostranný min. 2 m široký zelený pás
s výsadbou listnatých stromů domácího původu.
h6) Plocha dopravní infrastruktury – vlaková zastávka – D, Z2-B – pouze pro Změnu č. 2
1. Hlavní využití:
– doprava železniční;
2. Přípustné využití:
– železniční dráha a stavby s ní související,
– železniční zastávky,
– místní a účelové komunikace,
– cyklostezky, chodníky,
– technická infrastruktura,
– odvodnění tělesa, území (dešťové koryto),
– parkoviště,
– liniová stromořadí, veřejná zeleň;
3. Nepřípustné využití:
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím, přípustným a podmíněně přípustným využitím.
i) Veřejná zeleň
1. Na těchto plochách je přípustná parková úprava ploch s květinovou výzdobou, lavičkami
a s dětskými hřišti, přičemž květinová výzdoba a výsadba dřevin musí vycházet ze speciální studie.
2. Na těchto plochách je podmíněně přípustné zřizování menších hřišť pro míčové hry (odbíjená, malý fotbal) a zookoutků.
3. Na těchto plochách je nepřípustné zřizování včelínů (včetně pojízdných), parkování vozidel a zřizování objektů, které neslouží pro ukrytí obyvatel před deštěm a před sluncem.
j) Neveřejná zeleň – pouze pro Změnu č. 1
1. Hlavní využití:
– zahrady a sady,
– rezervní plocha pro zahradu mateřské školy;
2. Přípustné využití:
– drobné stavby pro uskladnění ovocných a zeleninových výpěstků a nářadí,
– oplocení;
3. Podmíněně přípustné využití:
– vodní nádrž pro závlahy,
– mobilní WC,
– chov včel,
– podsklepení;
4. Nepřípustné využití:
– neprůhledné oplocení,
– fotovoltaické články;
5. Podmínky prostorového uspořádání:
– zpevněné plochy max. 20 %,
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– zastavěná plocha max. 5 %,
– max. výška staveb 2,5 m.
Článek 9
Regulativy pro neurbanizovaná území
(1) V neurbanizovaném území je
a) přípustná:
1. pouze zemědělská a lesní výroba realizovaná dle zásad optimálního využití zemědělské a
lesní půdy a veškerých vodních toků a vodních ploch, s ohledem na ekologickou stabilitu,
biologický potenciál a vodohospodářské funkce území obce. V neurbanizovaném území je
nutno chránit krajinný ráz prostředí před činností snižující jeho estetickou a celkovou přírodní hodnotu. Zejména je nutná ochrana ploch zeleně zahrnující lesy a další významné plochy krajinné zeleně přírodního charakteru,
2. při hospodaření na plochách zeleně respektování stávajících, případně navržených prvků
územního systému ekologické stability (ÚSES) a v zónách zemědělské výroby vytvoření
předpokladů pro realizaci prvků ÚSES,
3. v ochranných pásmech vodních zdrojů přizpůsobení způsobu využití těchto zón zemědělské výroby podmínkám jejich ochrany.
b) podmíněně přípustná:
1. využití pozemků podle stávající kultury (orná půda, louka, pastvina apod.) pouze do doby
zpracování dokumentace Komplexních pozemkových úprav.
c) nepřípustná:
1. na plochách s krajinou zelení jakákoliv výstavba vyjma účelových komunikací, pěších a cyklistických stezek a účelových zařízení sloužících lesnímu hospodářství a myslivosti (skládky dřeva, krmelce, oplocenky apod.),
2. v zónách zemědělské výroby oplocování pozemků a jakákoliv jiná zástavba, vyjma zařízení
technické infrastruktury, jejichž výstavba mimo tyto zóny by byla nemožná nebo neekonomická. Zároveň je nutno chránit i veškeré drobné stavby lidové architektury, které jsou v krajině rozptýleny – křížky, kapličky, pomníky, informační tabule, turistická značení a podobně,
3. v inundačním území Litovického potoka a v oblasti s trubními závlahami jakákoliv nová
výstavba,
4. na plochách určených pro ÚSES jakákoliv investiční výstavba, ale i jakákoliv změna kultur, nebo jiná rekultivační, meliorační a zejména devastační činnost.
(2) Ochranná a izolační zeleň – pouze pro Změnu č. 1
a) Přípustné využití: stromová a keřová společenstva na protihlukových valech a v jejich bezprostřední blízkosti podél železniční trati;
b) Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura;
c) Nepřípustné využití: jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití.
(3) Ochranná a izolační zeleň – Z – pouze pro Změnu č. 2
a) Hlavní využití:
1. ochranná zeleň se specifickou ochrannou funkcí;
b) Přípustné využití:
1. sady,
2. zahrady,
3. liniové a plošné keřové, nelesní a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště…),
4. technické stavby pro hygienickou ochranu zástavby,
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5. nezbytně nutná technická infrastruktura;
c) Podmíněně přípustné využití:
1. za předpokladu, že uvedená funkce nebude svými negativními vlivy omezovat či snižovat
účinnost ochranné funkce zeleně,
2. komunikace pěší, cyklistické stezky, účelové a místní komunikace,
3. stavby a zařízení technického vybavení,
4. vodohospodářské úpravy (zdrže, vodní plochy, poldry…);
d) Nepřípustné využití: veškeré neuvedené stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím.
Článek 10
Regulativy pro stávající obytná území obce
Tyto regulativy je nutné uplatňovat zejména na plochách určených pro bydlení a občanskou
vybavenost. V tomto současně obytném území je
a) přípustné – realizovat výstavbu dalších obytných objektů, pouze v případě, že budou dodrženy
vzájemné odstupy staveb a další požadavky uvedené v rámci čistě obytného území,
b) podmíněně přípustné – využít některé původní hospodářské objekty pro drobné podnikatelské, event. komerční aktivity, které však nebudou zhoršovat kvalitu životního a obytného prostředí, především hlukem, exhalacemi a nevhodnými architektonickými úpravami původních
objektů. V případě zřizování drobných podnikatelských aktivit musí být zároveň zajištěno dopravní napojení těchto objektů, včetně parkovacích ploch, na pozemku majitele, aby nebyly
parkovanými vozidly zatěžovány komunikace a veřejná prostranství v obci.
c) nepřípustné – zvyšování stávající výškové hladiny zástavby a povolování staveb, které by
svým výtvarným řešením narušily stávající architektonicko-urbanistický výraz obytného území
obce a těžko by se integrovaly do jeho současného obytného prostředí.
Článek 11
Regulativy pro stávající výrobní území obce
Plochy jsou určené pro stávající výrobu, sklady a služby, kde je přípustná jejich modernizace
s cílem zlepšit vzhled a úpravu jednotlivých objektů a manipulačních ploch. Na těchto plochách je
nezbytná výsadba nové zeleně.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 12
Uložení Územního plánu
a)
b)
c)
d)

Územní plán obce Chýně bude uložen:
na Obecním úřadě Chýně,
na Městském úřadě Hostivice (stavební úřad),
na Městském úřadě Čemošice (odbor životního prostředí),
na Krajském úřadě Středočeského kraje (odbor územního a stavebního řízení).
Článek 13
Zrušující ustanovení

Zrušují se:
a) obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 1/97 k závazné části Územního plánu obce Chýně,
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b) vyhláška o změně etapizace, druhu zástavby a regulativu ÚPnSÚ obce Chýně,
c) obecně závazná vyhláška č. 01/99, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 1/97.
Článek 13a
Přechodná ustanovení
(1) Správní řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti změny č. 3
ÚPO Chýně, se dokončí podle právního stavu ÚPO Chýně, platného ke dni, v němž byla zahájena.
(2) Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí účinnosti změny č. 3
ÚPO Chýně, se dokončí podle právní stavu ÚPO Chýně, platného ke dni, v němž byly zahájeny.
Článek 14
Účinnost
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. 8. 2004.
* * *
Změna č. 1 územního plánu obce Chýně, vydaná jako opatření obecné povahy č. 1/2010,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Chýně, nabyla účinnosti dne 8. června 2010.
Změna č. 2 územního plánu obce Chýně, vydaná jako opatření obecné povahy č. 1/2014,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Chýně, ve znění opatření obecné povahy č. 1/2010, nabyla účinnosti dne 11. prosince 2014.
Změna č. 3 územního plánu obce Chýně, vydaná jako opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Chýně, ve znění opatření obecné povahy č. 1/2010 a č. 1/2014,
nabyla účinnosti dne 29. ledna 2019.
* * *
V Chýni dne 11. ledna 2019
Mgr. Anna Chvojková v. r.
starostka obce

Zpracoval:
Ing. Ladislav Vich,
PRISVICH, s.r.o.;
výkonný pořizovatel změny č. 3
ÚPO Chýně
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Záznam o účinnosti
Správní orgán, který vydal Změnu č. 3 ÚPO
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Datum nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚPO

Oprávněná úřední osoba pořizovatele

starostka obce, Obecní úřad Chýně

Podpis

Otisk úředního razítka

* NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ

HRANICE OBCE

STAV

NÁVRH

STAV

NÁVRH

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(aktualizace k 21. 2. 2018)

POLE

ŽELEZNICE (OP 60 m)

HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
(aktualizace k 21. 2. 2018)

LOUKY,PASTVINY

SILNICE III. TŘÍDY (OP 15m)

ZAHRADY

KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT OBCE

ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ
(INDIVIDUÁLNÍ RODINNÉ DOMY)

LESY

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ
(BYTOVÉ DOMY)

VÝRAZNÁ KRAJINOTVORNÁ ZELEŇ

POLNÍ CESTY

SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ OBYTNÉ ÚZEMÍ
(PŮVODNÍ VENKOVSKÁ ZÁSTAVBA)

OSTATNÍ KRAJINOTVORNÁ ZELEŇ

CYKLOSTEZKA

* URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ
STAV

* TECHNICKÁ VYBAVENOST

NÁVRH

© GeddesKaňka, s.r.o.
Objednatel

SMÍŠENÉ OBYTNÉ A REKREAČNÍ ÚZEMÍ

NEPLODNÁ PŮDA

SMÍŠENÉ ÚZEMÍ (KOMER. AKTIVITY
S VÝRAZNÝM PODÍLEM ZELENĚ)

OBČANSKÁ VYBAVENOST
HISt. A ARCH. CENNÉ OBJEKTY
(VYŽADUJÍCÍ OBNOVU, PŘEDEVŠÍM
VRATA A ULIČNÍ PRŮČELÍ)

VODNÍ PLOCHY

PARKOVIŠTĚ

VODNÍ TOKY

AUTOBUSOVÁ TOČNA

Hlavní 200,
253 01 Chýně, Česká republika
T:
+420 311 514 365
ou@chyne.cz
http://www.chyne.cz
Přizovatel

Obecní úřad Chýně

* ÚSES
STAV

Obec Chýně

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE

MOST, MOSTEK

NÁVRH

Hlavní 200,
253 01 Chýně, Česká republika
T: +420 311 514 365
ou@chyne.cz
http://www.chyne.cz

PLOCHY PRO VOLNÝ ČAS,
SPORT A REKREACI

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM (RBC)

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR (RBK)

VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
ENERGIE VVN 110 kV (OP 15m)

VEŘEJNÁ PARKOVÁ ZELEŇ

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR (RBK)
ČÁSTEČNĚ FUNKČNÍ

VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
ENERGIE 22 kV (OP 10m)

Nad Orionem 140,
252 06 Davle, Česká republika
T: +420 241 444 053

OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ ZELEŇ

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM (LBC)

VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ
ENERGIE 22 kV - NÁVRH KE ZREUŠENÍ

prisvich@prisvich.cz
www.prisvich.cz

Výkonný pořizovatel

Projektant

VEŘEJNÁ ZELEŇ S NÁROČNOU
PARKOVOU ÚPRAVOU

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR (LBK)

TRAFOSTANICE

HŘBITOV

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR (LBK)
ČÁSTEČNĚ FUNKČNÍ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)

PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
VLAKOVÁ ZASTÁVKA

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP)

VODOJEM

ÚZEMÍ VÝROBY,SKLADŮ A SLUŽEB

OCHRANNÁ ZÓNA NRBK

VYÚSTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
PRO VPS SBĚRNÉHO DVORA

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ VTL (BP 15m)

PRISVICH, s.r.o.

GeddesKaňka, s.r.o.
Pod Hybšmankou 2339/19,
150 00 Praha 5, Czech Republic
T: +420 257 210 364
info@geddeskanka.cz
www.geddeskanka.cz
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