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ZMĚNA Č. 1 – VÝROKOVÁ ČÁST 

a) Změny textové části výroku opatření obecné povahy 

1) kap. a), odstavec první na str. 1 - text celého odstavec se mění na text“ Zastavěné 

území bylo vymezeno podle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. a zachycuje stav ke dni 

16.3.2018. Je zakresleno ve výkresové dokumentaci ve výkresech č. 01 Základní 

členění území a č. 02 Hlavní výkres”. 

2) kap. b.1, odstavec druhý na str. 1 – text „Rekreační lokality budou stabilizovány bez 

dalšího extenzivního rozvoje.“ je nahrazen textem: „Rekreační lokality jsou 

stabilizovány, v lokalitě Na rovinách jsou vymezeny tři zastavitelné plochy.“ 

3) kap. c.1, na konec pátého odstavce na str. 2 je vložena věta – text „V lokalitě Na rovinách 

je vymezena plocha pro rozhlednu (Z22).” 

4) kap. c.1, odstavec druhý na str. 3 – v poslední větě odstavce je vypuštěn text „podle 

předchozího územního plánu“. 

5) kap. c.2, věta třetí – číslice 21 je nahrazena číslicí 23 

6) kap. c.2, str. 5, popis zastavitelné plochy Z 03 – text „plocha OV je určená pro 

výstavbu obecní požární zbrojnice“ se mění na text „plocha OV je určená např. pro 

výstavbu obecní požární zbrojnice či školského zařízení (např. mateřské či základní 

školy)“. Jako čtvrtá odrážka je doplněn text „zástavba doprovodnými stavbami (šatny, 

pohostinství) v ploše OS je podmíněna realizací vlastních hřišť a sportovišť“. 

7) kap. c.2, str. 5, popis zastavitelné plochy Z 05 – navržené využití se mění z „BV“ na 

„BV1“. Dále je text v první odrážce doplněn o větu „, uvedená podmínka neplatí pro 

realizaci školského zařízení, která je v rámci regulativu BV1 v ploše Z 05 umožněna“. 

8) kap. c.2, str. 6, popis zastavitelné plochy Z 06 – v navrženém využití se ruší způsoby 

využití „OH“ a „PV“. 

9) kap. c.2, str. 8, popis zastavitelné plochy Z 16 – celý text se ruší. 

10) kap. c.2, str. 9, popis zastavitelné plochy Z 21 – text „plocha vymezená pro technickou 

infrastrukturu – areál čistírny odpadních vod a její provozní zázemí“ je nahrazen 

textem „plocha vymezená pro technickou infrastrukturu – technické zázemí obce – 

manipulační dvůr, zařízení technické údržby (např. stavby pro uskladnění provozní 

techniky (např. sekačky, stroje pro zimní údržbu apod.) a provozního materiálu), 

maximální zastavitelnost 30 % a oplocení“. Za první odrážku je nově vložena odrážka 

s následujícím textem „nebude sloužit pro nakládání s odpady (např. sběrný dvůr)“. 

Jako čtvrtá odrážka je vložen text „bude umožněna údržba břehů vodotečí“. 

11) kap. c.2, str. 9, za popis zastavitelné plochy Z 21 se vkládá popis zastavitelných ploch 

Z22, Z23, Z24 a Z25 – text 

„Z 22 Navržené využití: RX 

 Podmínky využití: 

 plocha vymezená pro stavbu rozhledny o maximální výšce 45 m 

 součástí objektu i technické zázemí, infocentrum, mobilní WC 

 součástí je travnaté parkoviště pro maximálně 5 stání (zejm. pro účely zásobování, 
parkování invalidů) 

Z 23 Navržené využití: RI, OV, PV 

 Podmínky využití: 
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 plocha vymezená pro rodinnou rekreaci a občanskou vybavenost 

 přístup po stávající komunikaci (část vymezena jako VPS WD20), přicházející 
jako lesní cesta ze sousedního k. ú. Stříbrná Lhota; nová přístupová cesta z jihu 
vymezena jako VPS WD22 

 případná vnitřní parcelace a oplocení umožní dopravní obsluhu a přístup na 
všechny okolní pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci 

 zástavba bude v minimální vzdálenosti 30 metrů od hranice lesního pozemku, nové 
oplocení bude od hranice lesního pozemku vzdáleno minimálně 5 metrů 

  podmínkou využití plochy je napojení na splaškovou kanalizaci pro veřejnou 
potřebu zakončenou centrální ČOV a na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu 
(odpadní jímky, studny a domovní ČOV nejsou přípustné ani jako stavby dočasné) 

 v ploše OV je možné zřídit pouze lesní školku 

 dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku 

Z 24 Navržené využití: OS1 

Podmínky využití: 

 v rámci OS1 je přípustná realizace otevřeného hřiště a sportoviště, max. 1 hřiště o 

rozměrech volejbalového hřiště a 1 okružní cesty max. 3 m šíře s povrchem 

umožňující vsak dešťových vod a dále umístění objektu pro základní údržbu, 

obsluhu a využívání sportoviště, popř. přístřešek jako možnost ochrany před 

deštěm 

 v rámci OS2 je možné umístit vodní nádrž 

 koeficient zeleně KZ minimálně 0,80 

Z 25 Navržené využití: ZS 

Podmínky využití: 

 platí podmínky pro způsob využití „ZS“ 

12) kap. d.1, odstavec šestý na str. 11 – ve větě třetí je slovo „je“ nahrazeno slovem „bude“. 

13) kap. d.3, odstavec sedmý na str. 14 – text poslední věty je za slovem „plocha“ nahrazen 

textem „pro občanskou vybavenost, např. pro výstavbu obecní požární zbrojnice či 

školského zařízení (např. mateřské či základní školy). V plochách Z03 a Z05 a Z23 je 

umožněna realizace školského zařízení. V lokalitě Podevsí je řešen návrh plochy pro 

sportoviště (Z24) a plocha pro rozhlednu (Z22).“ 

14) kap. e.4, str. 18, odstavec první v kapitole e.4 – za poslední větu je doplněna věta „Pro 

zachování dobré prostupnosti je řešeno oplocování ploch ve volné krajině.“ 

15) kap. f, str. 20, do části Definice pojmů jsou doplněny tyto odrážky – 

 Koeficientem zastavitelnosti vyjádřeným v procentech se rozumí maximální 

podíl zastavěné plochy pozemku ku ploše stavebního pozemku. 

 Veřejnou technickou infrastrukturou se rozumí vedení a stavby a s nimi 

provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, 

vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení 

území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s 

odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační 

sítě, produktovody (viz § 2, odstavec (1), písmeno k) zákona č. 183/2006 Sb.). 
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16) kap. f, str. 20, za Definici pojmů je vložen text 

„Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem 

využití: 

 Umísťovat veřejnou technickou infrastrukturu (kromě staveb a zařízení pro 

nakládání s odpady) lze na celém území obce. 

 V nezastavěném území se výslovně vylučuje umístění staveb (v souladu s § 

18 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb.): 

- pro lesnictví jinde než v lese (PUPFL) a do vzdálenosti 50 m od okraje 

lesa; podmínka se netýká oplocení; 

- pro zemědělství, a to kromě nepodsklepených staveb do 50 m2 a do 4 m 

výšky (typu přístřešky pro zvířata, kůlny apod.). 

 Oplocení pozemků, staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 

odst. (5) stavebního zákona je výslovně vyloučeno, a to kromě ploch do 

2 000 m2, pro jejichž způsob využití je nezbytné (např. specifické způsoby 

hospodaření na zemědělské půdě jako některé typy ovocnářství, zelinářství; 

lesní, ovocné, okrasné a jiné školky; výběhy pro chovnou zvěř; výzkumné 

plochy; dočasně plochy nově založených prvků ÚSES aj.), příp. jako ochrana 

před zvěří (zejm. divoká prasata). Oplocení musí vždy souviset s využitím 

uvedeným v předchozí větě a může být realizováno po dobu trvání tohoto 

využití.“ 

17) kap. f, str. 21 – do přípustného využití způsobu využití BV se jako poslední odrážka 

vkládá text „V plochách se způsobem využití BV1 lze realizovat školská zařízení 

(např. mateřskou či základní školu).“ 

18) kap. f, str. 22 – do podmínek prostorového uspořádání způsobu využití BV se za 

poslední odrážku vkládají tyto dvě odrážky 

 Minimální velikost pozemku pro stavbu rodinného domu v zastavitelných 

plochách činí 700 m2. 

 Maximální výška oplocení činí 2 m. 

19) kap. f, str. 23 – za způsob využití RI a před způsob využití OV se vkládá nový způsob 

využití RX s následujícím textem: 

„RX Plochy staveb pro rekreaci se specifickým využitím - rozhledna 

Hlavní využití: 

 Objekt rozhledny. 

Přípustné využití: 

 Technické zázemí rozhledny, infocentrum, mobilního WC. 

 Inženýrské sítě související s provozem rozhledny a jejího zázemí. 

 Maximálně 5 zatravněných parkovacích stání. 

Nepřípustné využití: 

 Veškeré činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním využitím. Nepřípustné 

je restaurační ani ubytovací zařízení. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
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 Maximální celková výška rozhledny 45 m nad terénem. 

 Maximální zastavitelnost 30 %.“ 

20) kap. f, str. 23 – do hlavního využití způsobu využití OV se za text „sociální služby“ 

vkládá text „školství, církev“. 

21) kap. f, str. 24 str. 25 - za způsob využití OS a před způsob využití OH vložen nový 

způsob využití OS1 s následujícím textem: 

OS1 Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - specifické 

Hlavní využití: 

 Pozemky staveb pro tělovýchovu a sport, otevřená sportoviště a hřiště. 

Přípustné využití: 

 Objekt pro základní údržbu, obsluhu a využívání sportoviště (např. ukládání 

sportovních potřeb, nářadí pro údržbu hřiště), popř. přístřešek jako možnost 

ochrany před deštěm. 

 Veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a 

ploch veřejné zeleně, včetně drobného mobiliáře (např. lavičky). 

Podmínky využití: 

 Provoz na těchto plochách, včetně související dopravní obsluhy, nesmí narušit 

užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesmí snižovat kvalitu prostředí 

souvisejícího území. 

Nepřípustné využití: 

 Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

 Parkoviště. 

 Motoristický sport. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 Otevřeného hřiště a sportoviště - maximálně 1 hřiště o rozměrech 

volejbalového hřiště. 

 1 okružní cesta max. 3 m šíře s povrchem umožňující vsak dešťových vod. 

 Koeficient zeleně KZ minimálně 0,80. 

22) kap. f, str. 25 - za způsob využití OS a před způsob využití OH vložen nový způsob 

využití OS2 s následujícím textem: 

„OS2 Občanské vybavení – nezastavěné plochy pro tělovýchovu a sport 

Hlavní využití: 

 pobytové louky, veřejná zeleň, nepobytová rekreace. 

Přípustné využití: 

 Vodní nádrže. 

 Stavby technické infrastruktury. 

Nepřípustné využití: 

 Veškeré činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 
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 Motoristický sport. 

 Parkoviště, oplocení. 

 Nelze provádět změnu vodního režimu pozemků a dále činnosti, které by 

negativně ovlivnily odtokové poměry v území, vyjma realizace vodní nádrže. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 Nejsou stanoveny.“ 

23) kap. f, str. 28 – podmínky pro způsob využití TI jsou zcela nahrazeny následujícím 

textem: 

„TI Technická infrastruktura - inženýrské sítě 

Hlavní využití: 

 Areály technické infrastruktury. 

 Zařízení na sítích technické infrastruktury. 

 Technické zázemí obce – manipulační dvůr, zařízení technické údržby (např. 

stavby pro uskladnění provozní techniky (např. sekačky, stroje pro zimní 

údržbu apod.) a provozního materiálu). 

 Veřejná technická infrastruktura - vedení a stavby a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, 

kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území 

živelními nebo jinými pohromami, trafostanice, energetické vedení, 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody apod. 

Přípustné využití: 

 Plochy související dopravní infrastruktury. 

 Izolační zeleň. 

 Oplocení. 

Nepřípustné využití: 

 Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním využitím. 

 Nakládání s odpady (např. sběrný dvůr). 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 Nejsou stanoveny. 

24) kap. f, str. 29 – v přípustném využití způsobu využití VZ je rušena třetí odrážka 

„Pohotovostní nebo služební byty.“ 

25) kap. f, str. 31 – do přípustného využití způsobu využití NZ se na konec první odrážky 

doplňuje text „Platí podmínky uvedené v úvodu kapitoly f), odstavec Podmínky 

plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití (vycházející 

z § 18, odstavce 5 stavebního zákona).“ 

26) kap. f, str. 32 – do přípustného využití způsobu využití NL se věta v první odrážce 

doplňuje textem „platí podmínky uvedené v úvodu kapitoly f), odstavec Podmínky 

plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití (vycházející 

z § 18, odstavce 5 stavebního zákona).“ 
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27) kap. f, str. 33 - do přípustného využití způsobu využití NSx se na konec první odrážky 

doplňuje věta „platí podmínky uvedené v úvodu kapitoly f), odstavec Podmínky 

plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití (vycházející 

z § 18, odstavce 5 stavebního zákona).“ Za index „v“ se doplňuje index „w

 vodohospodářské (určeno pouze pro suché poldry)“. 

28) kap. g, str. 34 – celá kapitola je rušena a nahrazena textem následujícího znění. Dále 

jsou rušeny přílohy č. 1, 2, 3 a 4 

g.1) Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění i 

uplatnění předkupního práva podle §170 a §101 stavebního zákona 

Označení Typ Popis 
Předkupní právo 

ve prospěch 

Katastrální 

území 
Pozemky č. 

WD01 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace, úprava a 

doplnění místních 

obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 165/1 

WD08 
Dopravní 

infrastruktura 

Nová propojovací 

silnice 
Obec Kytín Kytín 423/5 

WD09 
Dopravní 

infrastruktura 

Nová propojovací 

silnice 
Obec Kytín Kytín 412/4 

WD10 
Dopravní 

infrastruktura 

Nová místní 

komunikace 
Obec Kytín Kytín 

338/1, 370/4, 

370/5 

WT05 
Technická 

infrastruktura 

Areál čistírny 

odpadních vod, 

technické zázemí 

obce 

Obec Kytín Kytín 

460/7, 460/8, 

460/22, 460/26, 

460/27, 460/28, 

460/29, 460/36, 

463/11, st. 621 

 

g.2) Plochy veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění podle §101 

stavebního zákona 

Označení Typ Popis 

WU01 ÚSES Lokální biocentrum č. 200 

WU02 ÚSES Lokální biocentrum č. 201 

WU03 ÚSES Lokální biocentrum č. 202 

WU04 ÚSES Lokální biocentrum č. 205 

WU05 ÚSES Lokální biokoridor č. 177 

WU06 ÚSES Lokální biokoridor č. 178 

WU07 ÚSES Lokální biokoridor č. 176 

WU08 ÚSES Lokální biokoridor č. 173 

WU09 ÚSES Lokální biokoridor č. 174 

WU10 ÚSES Lokální biokoridor č. 175 

WU11 ÚSES Lokální biokoridor č. 180 
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g.3) Plochy veřejně prospěšných staveb s možností uplatnění předkupního práva 

podle §101 stavebního zákona 

Označení Typ Popis 
Předkupní právo 

ve prospěch 

Katastrální 

území 
Pozemky č. 

WD11 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 

413/2, 414/6, 

414/10, 414/13, 

414/18, 414/19, 

414/22, 414/25, 

414/46, 414/69, 

414/78, 414/79, 

414/80, 

414/107, 

414/114, 

414/116, 416/2, 

419/3 

WD13 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 

403, 405/1, 

406/5, 406/6, 

407 

WD14 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 615/27 

WD15 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 615/33 

WD16 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 

630/6, 630/39, 

630/40, 630/45, 

630/56, 

630/118, 

630/129, 

630/143, 

630/163, 

630/164, 

630/166, 

630/168, 

630/170, 

630/171, 

630/172, 

630/174, 

630/175, 

630/179, 645/1 

WD17 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 651/38 

WD18 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 651/18 

WD19 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 

653/1, 653/9, 

653/10, 653/11, 

653/12, st. 128 

WD20 
Dopravní 

infrastruktura 

Stabilizace a úprava 

místních obslužných 

komunikací 

Obec Kytín Kytín 622/23 

WD21 
Dopravní 

infrastruktura 

Nová místní 

komunikace 
Obec Kytín Kytín 630/6, 630/39 
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WD22 
Dopravní 

infrastruktura 

Nová místní 

komunikace 
Obec Kytín Kytín 630/58, 630/136 

PO03 
Občanská 

vybavenost 

Sportovní fotbalový 

areál 
Obec Kytín Kytín 

419/3, 422/16, 

st. 569 

PO04 
Občanská 

vybavenost 

Nová hasičská 

zbrojnice, školské 

zařízení 

Obec Kytín Kytín 412/4 

PO05 
Občanská 

vybavenost 

Nový sportovní 

areál 
Obec Kytín Kytín 412/4 

 

29) kap. e. 2), str. 16 – za plochu K10 se vkládá plocha K11 s následujícím textem: 

„K 11 Navržené využití: OS2 

 Poloha: Podevsí 

 Podmínky využití:  

Plocha občanského vybavení – nezastavěné plochy pro tělovýchovu a sport, nepobytová 

rekreace.” 

30) kap. c.2, str. 10 a 11, u ploch Z17, Z18, Z19 a Z23 formulace „při umisťování nových 

nadzemních staveb bude minimální vzdálenost od hranice lesního pozemku 30 metrů“ 

nahrazena textem „zástavba bude v minimální vzdálenosti 30 metrů od hranice lesního 

pozemku”. Ke stejnému nahrazení došlo v kap. f, u regulativu RI Plochy staveb pro 

rodinnou rekreaci, str. 26. 

31) kap. f, str. 28, změna hlavního využití regulativu OS Občanské vybavení - 

tělovýchovná a sportovní zařízení, kdy Stavby pro pohostinství byly doplněny mezi 

příklady nezbytného zázemí uvedené v závorce, jako samostatná položka byly 

škrtnuty. 

b) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 

Textová část návrhu změny č. 1 územního plánu Kytín obsahuje 10 číslovaných stran 

výroku a 10 číslovaných stran odůvodnění. Přílohou odůvodnění je Srovnávací text 

měněného výroku opatření obecné povahy o 42 číslovaných stranách. 

Grafická část výroku návrhu změny č. 1 územního plánu Kytín obsahuje 3 výkresy: 

1 B1. Základní členění území     1:5000 

2 B2. Hlavní výkres      1:5000 

3 B3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanací  1:5000 

Grafická část odůvodnění návrhu změny č. 1 územního plánu Kytín obsahuje 2 výkresy: 

4 D1. Koordinační výkres      1:5000 

5 D3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1:5000 

Přílohou textové části odůvodnění je srovnávací text původního a nového znění 

výroku. 

 

 

…………………..      …………………… 

Místostarosta obce      Starosta obce  
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