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-výměra plochy Z5.06 se mění z „3,93 ha“ na „2,76ha“ 
- výměra celkem zastavitelné plochy Z5 se mění z „23,87 ha“ na „22,45ha“ 

 
4) upravuje tabulka zastavitelných ploch „Z7 – lokalita Líšnice – jih“ takto: 

-vypouští se celý řádek: 

Z7.04. BII,  
PV, případně ZV 

0,59 
 

Doplnění zastavitelných ploch na západním okraji 
části Líšnice - jih 

-výměra plochy Z7.05 se mění z „1,19 ha“ na „0,14 ha“ 
       -doplňuje se řádek: 
Označení plochy  Navržené využití  Výměra [ha]  Podmínky využití  
Z7.07. BII,  

-Bydlení 
v rodinných 
domech – typ II. 

0,39 Doplně ní zastavitelných ploch Z7.05 na 
západním okraji části Líšnice – jih 

-výměra celkem zastavitelné plochy Z7se mění z „8,19 ha“ na „6,94ha“ 
 
 5) upravuje tabulka zastavitelných ploch „Z9 – lokalita Vandrlice a Spálený mlýn“ takto: 
 -doplňují se 2 řádky tohoto znění: 
Označení plochy Navržené využití Výměra [ha] Podmínky využití 
Z9.03. SV  

– plochy smíšené 
obytné venkovské  

0,43 Plocha pro 1 zem ědělskou usedlost (bydlení a 
drobná zem ědělská výroba) v části Vandrlice, př i 
zástavb ě plochy je podmínkou nenarušení 
krajinného rázu 

Z9.04. 
 

PV 
 – plochy 
veřejných 
prostranství  

0,02 Příjezdová komunikace k RD  

-výměry celkem zastavitelné plochy Z9 se mění z „0,50 ha“ na „0,95ha“ 
 
E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
NEROSTŮ A PODOBNĚ 

E.3.) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Změnou č. 1 se do kap. E.3) doplňuje subkapitola „E.3.3) Regionální prvky ÚSES“ tohoto znění: 

„Katastrem Líšnice prochází na jeho jihovýchodním okraji v oblasti Vandrlic regionální biokoridor 
RK 1202.“ 
 
F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
 
Změnou č. 1 se v kapitole F), subkapitole F1 ve „Výkladu pojm ů“ nahrazuje zn ění 1. odstavce 
textem tohoto znění: 

 „koeficient zastav ěné plochy je v procentech uvedený maximální možný poměr zastavěné 
plochy k celkové ploše stavebního pozemku“  

Změnou č. 1 se v kapitole F), subkapitole F1, upravují a dopl ňují podmínky pro využití ploch a 
podmínky prostorového uspo řádání takto: 
 
Pro plochy BI Bydlení – typ I. se doplňují tyto položky: 

 do odstavce Podmínky: 
 „všechny nové stavby v zastavitelných plochách musí být napojeny na centrální ČOV 
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 „obytná výstavba je podmíněna vybudováním vodovodu, kanalizace, napojením na kapacitní 
ČOV a zajištěním likvidace dešťových vod v rámci zastavitelných ploch BI“ 

 stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání 
stavby  

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“  
 „min. koeficient zeleně pro pozemky BD: 30%“ 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2 

 Do odrážky: „minimální velikost pozemku rodinných domů je 800 m2,  tato výměra bude dodržena 
i při dělení existujících stavebních pozemků; v 15% plochy jsou však možné RD i na ploše min. 
600 m2“se doplňuje text: „tato podmínka platí pro nový RD s 1 bytem“   

 
Pro plochy BII Bydlení v rodinných domech – typ II. se doplňují tyto položky: 
Doplňuje se odstavec Podmínky: 

 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání 
stavby “ 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
 „jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí 

respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na 
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i 
parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet 
z hmotového tvarosloví venkovské architektury)“ 

 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“ 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2 
 Do odrážky: „minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku RD je 800 m2 ; tato 

výměra bude dodržena i při dělení stávajících pozemků (v ploše Z5.06 min. 900 m2)“ se doplňuje 
text: „tato podmínka platí pro nový RD s 1 bytem“   

do odstavce Nepřípustné využití: 
 „umisťování staveb typu městské a příměstské architektury“ 

 
Pro plochy SC Plochy smíšené obytné – zástavba centra obce se doplňují tyto položky: 
do odstavce Podmínky: 

  „v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí v rámci projektové přípravy území být 
hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách 
HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“ 
 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání 

stavby “ 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
 „min. koeficient zeleně pro pozemky RD v zastavitelných plochách: 40%“  
a položka  
„koeficient zastavěné plochy pro stavby pro sport činí max.60%, pro ostatní druhy staveb činí 
max.40%“ se nahrazuje položkou: „koeficient zastavěné plochy pro ostatní druhy staveb činí max 
40%“ 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2 

 Do odrážky: „minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra 
bude dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí 
pro nový RD s 1 bytem“   
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 „jakékoli stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí 
respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na 
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i 
parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet 
z hmotového tvarosloví venkovské architektury)“ 

do odstavce Nepřípustné využití: 
 „umisťování staveb typu městské a příměstské architektury“ 
 

Pro plochy SV Plochy smíšené obytné – venkovské se doplňují tyto položky: 
do odstavce Přípustné využití: 

 „plocha Z9.03 je určena pro 1 zemědělskou usedlost (rodinné bydlení, drobná zemědělská výroba 
a samozásobitelské zázemí)“ 

do odstavce Podmínky: 
 „stavba 3. bytu u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení užívání 

stavby “ 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
 „jakékoliv stavby a jejich změny (nástavby, přístavby), stavební úpravy a terénní úpravy musí 

respektovat krajinný ráz, urbanistické a architektonické hodnoty území, zejména v návaznosti na 
historicky utvářenou urbanistickou strukturu původního sídla (tj. především tvar a členění domů i 
parcel, tvarové a hmotové uspořádání budov na pozemku a měřítko zástavby bude vycházet 
z hmotového tvarosloví venkovské architektury)“ 

 „koeficient zastavěné plochy v ploše Z9.03: max. 20%“ 
  „min. koeficient zeleně pro pozemky RD v zastavitelných plochách: 40%“  
 „maximální výška staveb v ploše Z9.03: 7,5 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu“ 
 „maximální výška staveb v ploše Z9.03: 7,5 m vzhledem k nejnižší části rostlého terénu“ 
 „v ploše Z9.03 bude zachována stávající vzrostlá zeleň po jejím obvodě“ 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2 
 Do odrážky: minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra 

bude dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí 
pro nový RD s 1 bytem“   

 
Pro plochy SB Plochy smíšené obytné – s ob čanskou vybaveností se doplňují tyto položky: 
do odstavce Podmínky: 

 „stavba 3. bytové jednotky u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení 
užívání stavby “ 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
 „min.koeficient zeleně pro pozemky RD: 40%“  
 „min.koeficient zeleně pro všechny ostatní pozemky a areály: 30%“ 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2 
 Do odrážky: minimální velikost nově oddělovaného stavebního pozemku je 800 m2 tato výměra 

bude dodržena i při dělení existujících stavebních pozemků“ se doplňuje text: „tato podmínka platí 
pro nový RD s 1 bytem“   

 
Pro plochy SR Plochy smíšené obytné – rekrea ční se doplňují tyto položky: 
do odstavce Podmínky: 

 „stavba 3. bytové jednotky u 1 rodinného domu je podmíněna uplynutím lhůty 5 let od povolení 
užívání stavby “ 

 „min. velikost pozemku pro nový RD se 2 byty: 1100m2 
 „min. velikost pozemku pro nový RD se 3 byty: 1400m2 
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 Do odrážky: minimální velikost pozemku umožňujícího změny ve způsobu užívání staveb pro 
rodinnou rekreaci na trvalé bydlení, popřípadě stavbu rodinného domu je 700 m2“ se doplňuje 
text: „tato podmínka platí pro RD s 1 bytem“   

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
 „min.koeficient zeleně: 40%“ 

položka „koeficient zastavěné plochy max. 15%, na území Varadova 20 %“ se nahrazuje položkou: 
 koeficient zastavěné plochy max. 20 % 

 
Pro plochy OV Občanské vybavení – ve řejná infrastruktura se doplňuje tato položka: 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
 „min. koeficient zeleně: 15%“ 

 
Pro plochy OS Občanské vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení se doplňuje tato položka: 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
 „min. koeficient zeleně: 15%“ 

do odstavce Nepřípustné využití: 
 „ubytovací zařízení a bydlení ve služebních bytech bez prokazatelného vztahu k  tělovýchově a 

sportu v ploše OS nebo golfovému hřišti v ploše RN“ 
 
Pro plochy NZ Plochy zem ědělské – orná p ůda se doplňují tyto položky: 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
  „v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území 

hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách 
HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“ 

 
Pro plochy NS Plochy smíšené nezastav ěného území se doplňují tyto položky: 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
  „v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území 

hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách 
HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“ 

Pro plochy NSZ Plochy smíšené nezastav ěného území- zem ědělské se doplňují tyto položky: 

do odstavce Podmínky prostorového uspořádání: 
  „v ochranném pásmu (PHO) vodních zdrojů musí být v rámci projektové přípravy území 

hydrogeologem odborně posouzen možný vliv na množství a kvalitu podzemní vody ve studnách 
HL-1 a HL-2 a vyloučeno ohrožení vydatnosti a kvality vody těchto vodních zdrojů“ 

 
 
G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚPROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB 
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

G.1) Veřejně prosp ěšné stavby, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit 
Změnou č.1 se ze všech tabulek VPS v subkapitole G.1 vypouští výčet pozemků dle KN. 
 
Změnou č.1 se do tabulky Dopravní infrastruktura – silniční doplňuje řádek s položkou: 
Označení Popis VPS 
WD 6.5 Prodloužení místní obslužné komunikace v ploše Z9.04, příjezdová komunikace k RD 

(vynětí z PUPFL)  

G.2) Veřejně prosp ěšná opat ření, pro které lze vyvlastnit 
Změnou č.1 se ze všech tabulek VPO v subkapitole G.2 vypouští výčet pozemků dle KN. 
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Změnou č.1 se z výčtu veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit, 
vypouštějí z tabulky i z výkresu VPS všechny prvky Územního systému ekologické stability (WU1 až 
WU9).  
 
Změnou č.1 se do subkapitoly G.2) doplňuje tato část tabulky (přesunuto z kapitoly H):  
Zeleň s prvky protihlukové ochrany 

PP9 Plochy izolační zeleně podél R4, v nichž se předpokládá též realizace protihlukových opatření 
(především PP9.1 a PP 9.2) 

Vypouští se text poznámky pod tabulkou: „Poznámka: pro všechny veřejně prospěšné stavby a opatření 
uvedené v kapitolách G.1) a G.2) lze též uplatnit předkupní právo.“ 

Název kapitoly H) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo se změnou č. 1 upravuje na: 
H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÁ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
 
Změnou č.1 se vypouští text „Kromě veřejně prospěšných staveb zmíněných v kap. G.1) a G.2), lze 
předkupní právo uplatnit ještě pro tyto stavby a plochy“  a nahrazuje se textem:  

„P ředkupní právo lze uplatnit pro stavby a plochy uvedené v tabulce. P ředkupní právo je z řizováno 
ve prosp ěch obce Líšnice, Líšnice č.p.175, 252 10 Mníšek pod Brdy, I Č 00241440.“ 
 
Změnou č.1 se doplňuje název části tabulky „Veřejná zeleň“ o text „ na ve řejných prostranstvích “ 
Změnou č.1 se vypouští část tabulky „Zeleň s prvky protihlukové ochrany“ (VPO PP9) a přesouvá se do 
kapitoly G, resp.G2. 

I) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULA ČNÍHO PLÁNU 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ) 
 
Změnou č.1 se za poslední větu doplňuje text: 
„Vydání regula čních plán ů RP1, RP2, RP3, RP4 a RP5 je na žádost.“ 
 
K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ 
STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 
Změnou se v tabulce upravuje lhůta pro pořízení územní studie US1: „ do 31.12.2018“   
 
3) Změnou č.1 se upravuje Zadání regula čního plánu RP5 Líšnice-sever takto: 
 
Změnou č.1 se v Zadání regulačního plánu RP5 Líšnice-sever do kapitoly 1) Vymezení řešeného území 
doplňuje text: 
„Řešené území regula čním plánem je vymezeno ve výkrese č.1 Základního členění území a 
v grafických p řílohách č.1-Z1, č.2-Z1 a č. 3-Z1 tohoto zadání “ 
 
Změnou č.1 se dále v Zadání regulačního plánu RP5 Líšnice-sever v kapitole 1) Vymezení řešeného 
území v tabulce „Vymezení řešených pozemků“ ve sloupci „řešená výměra“ mění:  
výměra v řádku pozemku č. 346 dle KN z „0,9010 ha“ na „0,4510 ha“ 
výměra v řádku pozemku č. 343/1 dle KN z „0,9478 ha“ na „0,4670 ha“ 
v řádku Celková plocha řešených pozemků  RP-05  se mění výměra z „21,9614 ha“  na „21,0306 ha“ 
 
Změnou se vypouští grafické přílohy„Zadání RP5 Líšnice-sever“ a nahrazují se novými přílohami: 
Příloha č. 1-Z1: širší vztahy 
Příloha č. 2-Z1: vymezení řešeného území na podkladě výřezu koordinačního výkresu ÚP Líšnice, měřítko 
1:5000 
Příloha č. 3-Z1: vymezení řešeného území na podkladě výřezu výkresu základního členění území Z1 ÚP 
Líšnice, měřítko 1:5000 
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4) Změnou č.1 se aktualizuje názvosloví dopravní stavby v textové i grafické části územního plánu 
takto: 
Dle zákona č. 268/2015 Sb. se ruší pojem "rychlostní silnice R4" a ve všech částech ÚP se nahrazuje 
označením „dálnice D4“.  

 
5) Grafická část ÚP Líšnice se zm ěnou č. 1  dopl ňuje o vý řezy změnou dot čených výkres ů takto: 
Výkres 1    VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ 1   1: 5000 
Výkres 1    VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ 2   1: 5000 
Výkres 1    VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZY 3 A 4   1: 5000 
Výkres 2  HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 1      1: 5000 
Výkres 2  HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 2      1: 5000 
Výkres 2  HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZY 3 A 4      1: 5000 
Výkres 3  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE – VÝŘEZ 2 1: 5000  
Výkres 3  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE – VÝŘEZ 3 1: 10000  
 
Grafické přílohy Zadání RP5 Líšnice-sever:  
1-Z1: širší vztahy 
2-Z1: vymezení řešeného území na podkladě výřezu koordinačního výkresu ÚP Líšnice 
3-Z1: vymezení řešeného území na podkladě výřezu výkresu základního členění území Z1 ÚP Líšnice 
Samostatný výkres: Výkres 1- VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ   1: 5000 
 
6) Údaje o po čtu list ů změny č. 1 Územního plánu Líšnice 
 Návrh změny: 7 listů textové části, 11 listů grafické části, 1 samostatný výkres  
 Odůvodnění změny: 14 listů textové části, 2 listy grafické části 
Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem a přílohy: 10 listů 
 Přílohy odůvodnění změny č. 1 ÚP Líšnice 1- textová část ÚP Líšnice po změně č.1  
      2- textová část Zadání RP5 po změně č.1  
 
Poučení: 
 
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v 
přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. 
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. 
Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je podle § 101a zákona č. 150/2002 Sb. soudní 
řád správní, oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným 
správním orgánem, zkrácen. Pokud je podle zákona současně oprávněn ve věci, ve které bylo opatřením 
obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může navrhnout zrušení 
opatření obecné povahy jen společně s takovým návrhem. Návrh lze podat do 3 let ode dne, kdy návrhem 
napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. 
O námitkách rozhoduje podle § 172 odst. 5 správního řádu správní orgán, který toto opatření obecné 
povahy vydává. 
Proti rozhodnutí o námitkách se podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat rozklad. 
Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné 
povahy. 
Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí podle § 173 odst. 1 
správního řádu veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření 
obecné povahy vydal. 
 
 
…………………..       …………………… 
 
Jan Abt         Hana Navrátilová 
místostarosta obce       starostka obce 
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