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ÁST A – Návrh

A/I -Textová ást

A/I.1 Vymezení zastav ného území
Územní plán Chýn (dále také jen „ÚP Chýn “ nebo „ÚP“ nebo „územní plán“) vymezuje na katastrálním území Chýn (dále také jen „ ešené území“) zastav né území k datu 1.1.2021.

A/I.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
A/I.2a - Základní koncepce rozvoje území obce
Koncepce rozvoje obce Chýn :
l
l
l
l
l

postupná organizovaná p em na sídla na malé m sto i m stys p i zachování prvk venkovského charakteru sídla i krajiny
malé sob sta né a samostatné sídlo v dosahu Prahy s vyváženou skladbou bydlení, krátkodobé rekreace a možností pracovních p íležitostí
zastavení dosavadního nekoordinovaného rozvoje území
stabilizace a posílení p írodní složky nezastav ného území, v etn její krajinné a rekrea ní funkce
volná krajina jako prvek odd lující vlastní sídlo od okolních obcí a Prahy

A/I.2b Ochrana a rozvoj hodnot
Ochrana a rozvoj hodnot:
l
l
l

l
l
l

stabilizace a rozvoj p írodního prost edí a krajiny - ochrana pozemk zem
lského p dního fondu a
krajinné zelen , vymezení a dopln ní prvk územního systému ekologické stability
ochrana nezastav ného území p ed umis ováním staveb, za ízení a opat ení, které nejsou v souladu
s venkovským a reziden ním charakterem obce
zástavba v zastav ném území i v rozvojových plochách bude smíšená (polyfunk ní), p emž se nebude navzájem negativn ovliv ovat a nebude ani vizuáln ovliv ovat architektonický a urbanistický
ráz sídla
respektovat ve ejná prostranství a plochy zelen v zastav ném území a podpo it jejich rozši ování
ochrana charakteru historické zástavby a urbanistické struktury p vodní obce
zástavba v rozvojových plochách nesmí negativn vizuáln ovliv ovat architektonické dominanty a charakter stabilizovaného území

A/I.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen
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A/I.3a - Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce:
l
l
l
l
l
l

l
l

Organizované dopln ní zástavby v dosud nezastav ných ástech vlastního sídla
Vytvo ení centrálních prostor obce
Definována jsou ve ejná prostranství a ve ejná zele jako významný prvek urbanistického charakteru
sídla
Respektování charakteru historické zástavby a urbanistické struktury
St ední objemy staveb v plochách OK, OV, menší objemy v SV, BI
Plochy SV jsou charakteristické zástavbou s p evládajícími sedlovými st echami. Pokud se v tradi ní
struktu e vyskytují valbové st echy, tak výhradn nad velkými stavbami (ne nad jednopodlažními domy),
jsou v tších sklon , a dohromady se zd nou ástí tvo í velké objemy staveb
Pr
rná výšková hladina zástavby v rámci ploch OK je 10m nad p irozeným (p vodním) terénem
Nová zástavba v zastav ném území i v rozvojových plochách nesmí negativn architektonicky a vizuáln ovliv ovat charakter stabilizovaného území
Základní urbanistická koncepce obce Chýn je také patrná z následujícího schématu.
V n m jsou zobrazeny:
zástavba p ím stského typu
dotvo ení centra obce (budoucího malého m sta i m styse) – zejména plochami OK, OV
centrální ást obce (budoucího malého m sta i m styse) se zahušt nou strukturou
venkovské zástavby – v plochách SV
velké vodní plochy
páte ní sí park a zelených pás prolínajících se zástavbou nebo v p ímém
kontaktu se zástavbou
dotvo ení sít základní prostupnosti (jedná se o dotvo ení prostupnosti významné pro
celou obec)
návaznosti na schéma koncepce uspo ádání krajiny
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A/I.3b - Vymezení A/I.3b – Vymezení zastavitelných ploch
ÚP Chýn vymezuje následující zastavitelné plochy:
Ozna ení plochy, název lokality

Vým ra (ha)

B y d l e n í v r o d i n n ý c h d o m e c h (BI)
Z1

„Kamenice“

0,09

Z2a

„Kamenice“

0,34

Z3

„Kamenice“

0,82

Z6a

„Za Ov ínem“

0,48

Z6b

„Za Ov ínem“

1,14

Z6c

„Za Ov ínem“

0,08

Z7a

„Háje“

0,19

Z8b

„Opatovka“

0,08

Z8c

„Opatovka“

0,09

Z8d

„Opatovka“

0,36

Z8e

„Opatovka“

0,08

Z8f

„Opatovka“

0,27

Z8g

„Opatovka“

0,75

Z8j

„Opatovka“

0,36

Z8k

„Opatovka“

0,25

Z9a

„Opatovka“

0,59

Z9b

„Opatovka“

0,28

Z9c

„Opatovka“

0,37

Z9d

„Opatovka“

0,91

Z9e

„Opatovka“

1,38

Z9f

„Opatovka“

0,34

Z9g

„Opatovka“

1,06

Z9i

„Opatovka“

0,43

Z9j

„Opatovka“

0,91

Z11a

„V Roklích 2“

2,56

Z11b

„V Roklích 2“

1,75

Z11c

„V Roklích 2“

0,26

Z12e

„V Roklích 1“

0,21

Z12f

„V Roklích 1“

0,75

Z12g

„V Roklích 1“

0,33

Z12i

„V Roklích 1“

0,80

Z12j

„V Roklích 1“

2,04

Z12k

„V Roklích 1“

2,34
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Z13a „Pod družstvem“

2,50

Z22

„Nad Baštou“

0,20

Z30a „Pod zahradnictvím“

0,15

Z31

„Opatovka“

0,32

Z33

„Kamenice“

0,47

Z35

„Kamenice“

0,14

Z38

„Opatovka“

0,93

Celkem

27,44

Smíšené obytné m
Z16

s t s k é (SM)

„P i malém okruhu“

0,51

Z17a „Pod horou“

0,29

Z17b „Pod horou“

0,56

Z17d „Pod horou“

13,53

Celkem

14,89

S m í š e n é o b y t n é v e n k o v s k é (SV)
Z21b

„Starý mlýn“

0,87

Celkem

0,87

Ob

anské vybavení - komer

n í (OK)

Z12n „V Roklích 1“

0,72

Z18

„U k ižovatky“

1,14

Z30b „Zahradnictví“

0,67

Celkem

2,53

Ob

a n s k é v y b a v e n í - v e e j n á v y b a v e n o s t (OV)

Z7b

„Háje“

0,17

Z8a

„Opatovka“

0,40

Z8h

„Opatovka“

0,75

Z11g

„V Roklích 2“

0,12

Z21a

„Starý mlýn“

0,41

Z21c

„Starý mlýn“

0,35

Z36

„Pod horou“

3,53

Celkem

5,73

Ob

a n s k é v y b a v e n í - h b i t o v y (OH)

Z23

„Nový h bitov“

0,36

Z29

„Nový h bitov“

1,29

Celkem

1,65

Ve ejná prostranství - ve ejná zele
Z4

„Park Na Kališti“
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Z5

„Park Na Kališti“

0,09

Z8i

„Opatovka – park na sídlišti“

0,76

Z9h

„Opatovka – park, workoutové h išt “

0,15

Z11h

„V Roklích 2 – park“

0,04

Z11i

„V Roklích 2 – park“

0,06

Z12p

„V Roklích 1 – park“

0,11

Z20

„H išt “

1,30

Celkem

2,65

V e e j n á p r o s t r a n s t v í - v e e j n é p r o s t o r y (PV)
Z2b

„Kamenice – cesta“

0,01

Z6d

„Za Ov ínem – cesta k parku“

0,01

Z7c

„Opatovka – ulice“

0,04

Z9k

„Opatovka – ulice, parkovišt , chodník“

2,27

Z11e

„V Roklích 2 – propojka ven“

0,02

Z11f

„V Roklích 2 – propojka vnit ní“

0,04

Z12l

„V Roklích 1 - ulice“

0,34

Z13b

„Pod družstvem - vnit ní páte ní sí místních komunikací“

0,41

Z15

„Malý okruh – prostranství“

0,47

Z24a „Prostranství – rozší ení“

0,02

Z24b „Prostranství – propojka“

0,03

Z24d „Prostranství – rozší ení“

0,01

Z24e „Prostranství – rozší ení“

0,02

Z24f

„Opatovka - propojka“

0,01

Z28

„H išt “

0,48

Z37

Opatovka - chodník

0,16

Z39

„Opatovka - propojka“

0,07

Celkem

4,75

Dopravní infrastruktura - silni

n í (DS)

Z25a „Cesta – na západ “

0,17

Z25b „Cesta – na západ “

0,07

Z25c „Cesty - k Újezdu“

2,09

Z25d „Cesty – jižní p ší okruhy“

0,45

Z26

„Parkovišt u vlaku“

0,33

Z27

„Silni ní obchvat“

0,84

Z32

„Cyklostezka“

0,13

Celkem

4,09
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Technická infrastruktura - inženýrské sít
Z19

(TI)

„Rozší ení OV“

0,20

Celkem

0,20

Celkem zastavitelné plochy

cca 64,79

A/I.3c - Vymezení ploch p estavby
Navržena je p estavba v plochách P1, P2, P3. ÚP Chýn navrhuje p estavbu sb rného dvora (P3) s
tím, že je možné jeho dosavadní využití. S využitím p estavbové plochy P1 je neslu itelná p estavba na rodinné
i bytové domy a nakládání s odpady.
ÚP Chýn vymezuje následující plochy p estavby:
Ozna ení plochy, název lokality
Ob
P1

anské vybavení - komer

Vým ra (ha)
n í (OK)

„Hájek“

3,19

Celkem

3,19

Ob

a n s k é v y b a v e n í - v e e j n á v y b a v e n o s t (OV)

P2

„U h bitova“

0,20

P3

„U h bitova“

0,42

Celkem

0,62

Celkem plochy p estavby

3,81

A/I.3d - Systém sídelní zelen
Systém sídelní zelen je vymezen zejména jako sou ást stabilizovaných ploch PV, ZV, OV, NS a ZP. Nové
samostatné plochy sídelní zelen jsou vymezeny zejména jako návrh zastavitelných ploch ZV - Z4, Z5, Z8i, Z9h,
Z11h, Z11i, Z12p, Z20. Systém Základní systém je také zobrazen ve schématu urbanistické koncepce.

A/I.4 Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
A/I.4a - Koncepce dopravní infrastruktury
l

Silni ní doprava

Koncepce silni ní dopravy je dána uspo ádáním a rozvojem komunika ní sít . ÚP Chýn respektuje
stávající komunika ní systém tvo ený silnicemi III. t ídy. ešeným územím prochází silnice III/0056, III/00521,
III/00518, III/00514 a III/00513. ÚP Chýn navrhuje zastavitelnou plochy dopravní infrastruktury DS – Z27 pro
vn jší silni ní obchvat (p eložka silnice III/00514). Územním plánem jsou dále vytvo eny podmínky pro realizaci
opat ení pro zklidn ní dopravy v pr jezdních úsecích silnic.
l

Místní komunikace, ú elové komunikace

Sí místních a ú elových komunikací zásadních pro prostupnost a dopravní obslužnost území v etn
zastav ného je stabilizována zejména v plochách PV (více charakteru ve ejných prostranství) a DS (více charakteru dopravního). Ostatní místní a ú elové komunikace jsou p ípustné v plochách s rozdílným zp sobem
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využití (dopravní infrastruktura slu itelná s hlavním využitím). Navrženy jsou zastavitelné plochy PV - Z13b,
Z17c pro realizaci vnit ní páte ní sít místních komunikací v etn prostoru pro realizaci dopravních napojení
na nad azený komunika ní systém. Navržena je k dopln ní sí ulic PV – Z7c (mezi ulicemi Bolzanova a U
Dráhy/To ivá, Z24f (úprava stání a propojení na prodlouženou ulici Ecksteinova) Z9k (prodloužení ulice
Ecksteinova), Z12l mezi ulicemi Turonská - Pražská. Navrženy jsou plochy pro zajišt ní pot ebných parametr skladebných prvk místních komunikací - Z24a, Z24d, Z24e. Pro zajišt ní dopravní obslužnosti se dále
územním plánem nenavrhují jiné samostatné zastavitelné plochy dopravní infrastruktury (související dopravní
infrastruktura bude ešena v rámci ploch s rozdílným zp sobem využití). Páte ní sí cest v krajin je stabilizována v plochách DS a dopln na o zastavitelné plochy DS - Z25a – Z25d.
l Doprava v klidu
Doprava v klidu je ešena v rámci jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití v souladu s jejich
regulativy (zejména PV, DS). P i vlakové zastávce je navržena plocha DS – Z26 a v lokalit Opatovka ást
plochy PV – Z9k, kde se uvažuje prodloužení ulice Ecksteinova rozší it o plochy pro osobní automobily.
ÚP Chýn nenavrhuje další samostatné zastavitelné plochy ur ené k hromadnému parkování – bude ešeno
evážn ve stabilizovaných plochách DS, PV. Stupe automobilizace v území (dle SN 73 6110) je 1 : 1,43
pro bytové domy a 1 : 2,5 pro rodinné domy. Stání pro bytové domy – požadováno je minimáln 2 stání / 1 byt,
pokud normový výpo et nestanoví více. Pro ostatní typy zástavby se stupe automobilizace odvodí dle stavu
v území. V návaznosti na stání pro rodinné a bytové domy budou vymezena ve ejná stání pro návšt vy ve
ve ejném prostranství v po tu 1 stání na každých zapo atých 10 byt v bytových nebo rodinných domech.
l Cyklistická doprava
Cyklistická doprava je stabilizována v plochách s rozdílným zp sobem využití (zejména DS, PV a v
plochách nezastav ného území). Pro cyklistiku budou využity také navrhované cesty v krajin Z25a – Z25d.
Další rozvoj je umožn n v rámci jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití v souladu s jejich regulativy.
Vybraný úsek cyklostezky je také navržen jako zastavitelná plocha DS – Z32. Je navržen prostor pro z ízení
chodníku s cyklostezkou podél západního okraje dráhy Z37 k vlakové zastávce Chýn - jih. Je požadováno
zajistit soub žné vedení cyklotrasy „Pražské kolo“ (formou cyklostezky apod.) mimo vozovku silnice III/00513.
Základní koncepce cyklodopravy obce Chýn je také patrná z následujícího schématu.
V n m jsou zobrazeny:
vytvo ení samostatných tras (stezek apod.) pro cyklisty (zejména jejich vymíst ním z
etížených silni ních úsek do samostatných tras)
vytvo ení samostatné páte ní trasy („Pražské kolo“) pro cyklisty (vymíst ním z p etížených
silni ních úsek do samostatných tras)
podpora opat ení pro cyklistiku ve vlastním sídle a v p ímé návaznosti na n j
(v etn zajišt ní návazností v rámci stabilizovaných ploch na trasy mimo vlastní sídlo)
vedení tras pro cyklisty západn od obce

Územní plán Chýn

str. 12

l

ší doprava

Provoz p ších je stabilizován a navrhován v plochách s rozdílným zp sobem využití (zejména PV, ZV,
DS). Pro zajišt ní p ší prostupnosti (a zlepšení podmínek pro pohyb p ších) jsou také navrženy plochy PV –
Z2b, Z6d, Z8i, Z37, Z11e, Z11f, Z14b, Z24b. V krajin jsou navrženy cesty DS - Z25a – Z25d. Schéma cyklodopravy obdobn platí i pro p ší dopravu. Je navržen prostor pro z ízení chodníku s cyklostezkou podél západního okraje dráhy Z37 k vlakové zastávce Chýn - jih.
l Hromadná doprava
Návrh ÚP Chýn stabilizuje plochy pro stavby a za ízení hromadné dopravy (autobusové zastávky)
v rámci ploch s rozdílným zp sobem využití, zejména v plochách – DS, PV. V zastavitelných plochách je t eba
zohlednit podmínky pro realizaci zastávek p i zohledn ní celkové sít hromadné dopravy.
l Železni ní doprava
Návrh ÚP Chýn stabilizuje železni ní dráhu celostátní (tra
v plochách DZ.

. 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy)

l Letecká doprava
Na celém katastrální území obce je:
-

ochranné pásmo p ehledového za ízení s výškovým omezením staveb a ochranné pásmo se zákazem
laserových za ízení ve ejného mezinárodního letišt Praha - Ruzyn (spravuje Letišt Praha, a.s.).

-

vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby - vymezené území leteckých zabezpe ovacích za ízení Ministerstva obrany (spravuje Ministerstvo obrany).

Na území obce jsou ochranná pásma leteckých pozemních za ízení kabelové trasy leteckých za ízení
etn jejich ochranných pásem (spravuje ízení letového provozu, a.s.)
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A/I.4b - Koncepce technické infrastruktury
l Vodní hospodá ství - zásobování vodou
Základní systém zásobování vodou: obec Chýn je a nadále bude zásobována z ve ejného vodovodu
a z individuálních zdroj . V sou asné dob je v provozu nová stavba vodojemu, zajiš ující dostate nou akumulaci ze systému pražského vodovodu. Rozvoj do nových zastavitelných lokalit je umožn n v rámci jednotlivých
ploch s rozdílným zp sobem využití v souladu s jejich regulativy s napojením z ve ejného vodovodu, tak i
zásobováním z vlastních studní. Obec bude rozd lena do dvou tlakových pásem. V ploše SM je pro zajišt né
dostate ného tlaku z dolního tlakového pásma nutno sou asn se zprovozn ním ad uvést do provozu i AT
stanici. Výstavba v ploše Z17d je možná pouze po vybudování dolního tlakového pásma a lokální AT stanice.
l

Vodní hospodá ství - kanalizace

Základní systém likvidace splaškových vod: obec Chýn je v sou asné dob odkanalizována splaškovou kanaliza ní sítí ( áste
gravita ní, áste
tlaková), event. výjime
individuáln . Splaškové vody
z kanalizace jsou odvád ny na OV Chýn . OV je momentáln kapacitn vy erpaná (i když byla v minulosti
intenzifikována na 6 000 EO). ÚP Chýn navrhuje další intenzifikaci OV – navržena je plocha TI Z19. P edpokládaná intenzifikace OV je na 9900 EO. Do doby vybudování celkové kanaliza ní sít se u stávajících
objekt (tj. ke dni vydání územního plánu zkolaudovaných a s již povoleným individuálním odkanalizováním)
ipouští likvidace splaškových odpadních vod individuálním zp sobem. Individuální likvidaci splaškových vod
je v ostatních p ípadech nep ípustná. Rozvoj kanalizace je ešen v rámci jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití v souladu s jejich regulativy. Likvidace deš ových vod – p ednostn zasakováním na jednotlivých pozemcích. Jestliže z hydrogeologických a hydrologických d vod není možné na lokalit zasakovat, je
nutno srážkové vody, co nejvíce zadržovat a poté je ízen odvád t.
l

Energetika - zásobování el. energií

Zásobování el. energií – ÚP Chýn vytvá í podmínky pro stabilizaci stávajících vedení a za ízení distribu ní soustavy. Rozvoj distribu ní soustavy je umožn n v rámci jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem
využití v souladu s jejich regulativy. Rozvoj sít VN pro kapacitn náro né plochy musí být ešen p i v dalších
stupních.
Ve ejné osv tlení – ÚP Chýn vytvá í podmínky pro stabilizaci stávajících vedení ve ejného osv tlení.
Samostatné plochy technické infrastruktury pro ve ejné osv tlení se územním plánem nevymezují. Rozvoj soustavy ve ejného osv tlení je umožn n v jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití v souladu s jejich
regulativy. Ve ejným osv tlením musí být vybavena ve ejná prostranství, která to z povahy užívání vyžadují
(komunikace, chodníky, parkové cesty v zastav ném území),
l

Energetika - zásobování plynem

ÚP Chýn vytvá í podmínky pro rozvoj vedení a za ízení plynárenské soustavy a vytvá í podmínky pro
plynofikaci obce. Samostatné plochy technické infrastruktury pro plynovod se územním plánem nevymezují.
Trasy VTL, STL a NTL plynovod mohou být umíst ny v rámci jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití
v souladu s jejich regulativy.
l

Energetika - zásobování teplem

V ešeném území se nenachází objekty soustavy zásobování teplem a ÚP Chýn nejsou navrhovány
samostatné plochy pro zásobování teplem.
l

Elektronické komunikace

Územní plán Chýn

str. 14

ÚP Chýn vytvá í podmínky pro stabilizaci stávajících komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít
a elektronických komunika ních za ízení ve ejné komunika ní sít . Nové plochy nejsou navrhovány. Rozvoj je
ešen v rámci jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem využití v souladu s jejich regulativy.
l

Nakládání s odpady

Likvidace komunálního odpadu je zajiš ována stávajícím zp sobem (prost ednictvím individuálních
nádob a sb rných míst). Stávající sb rné místo je umíst no v ploše OV – P3. ÚP Chýn navrhuje p esunutí
sb rného dvora (P3) s tím, že je možné jeho dosavadní využití. Stavby, za ízení a terénní úpravy pro sb r,
íd ní a recyklaci tuhého komunálního odpadu (sb rné dvory apod.) a pro nakládání s biologickým odpadem
(komunitní kompostárna, kompostárna, apod.) jsou umožn ny v rámci ploch TI, V, OK, event. OV. Maximální
kapacita t chto staveb, za ízení i terénních úprav musí odpovídat pot ebám obce Chýn . Umíst ní za ízení
pro nakládání s biologickým odpadem (kapacitn pro pot eby obce) je p ípustné i v nezastav ném území v
souladu s §18 odst. 5 stavebního zákona v souladu s charakterem konkrétního území.

A/I.4c - Koncepce ob anského vybavení
ÚP Chýn stabilizuje stávající plochy základního (ve ejného) ob anského vybavení v plochách OV a BI
(mate ské školy apod.). Stabilizace i rozvoj ob anské vybavenosti v obci jsou p ípustné v rámci jednotlivých
ploch s rozdílným zp sobem využití v souladu s jejich regulativy a charakterem – plochy BH, BI, SM, SV, OK a
OV, a to stabilizované i návrhové. ÚP Chýn navrhuje pro další rozvoj ob anského vybavení plochy OV (event.
OK) - Z7b, Z8a (mate ská (základní) škola Ecksteinova), Z8h (škola, soc. vybavenost Uherova/Rudenská),
Z11g (mate ská škola Pražská), Z12n, Z21a, Z21c, Z36 a P2, P3 a vymezuje plochy OK (stabilizované i
návrhové pro postupnou p em nu území na budoucí centrum obce (také s odpovídajícím ob anským vybavení
– nap . základní školou, apod.) Objekty a za ízení hromadné rekreace, t lovýchovy a sportu a ob anského
vybavení musí být vždy slu itelné s charakterem konkrétního území (tj. s venkovským charakterem, charakterem ploch pro bydlení, apod.). H bitov v obci je stabilizován v rámci ploch OH, další rozvoj (tj. nové h bitovy) je
navržen jako zastavitelné plochy OH – Z23, Z29, event. v rámci p estavby sb rného dvora (OV – P3). V plochách ob anského vybavení není p ípustné bydlení.

A/I.4d - Koncepce ve ejných prostranství
Vymezená ve ejná prostranství a plochy ve ejné zelen (PV, ZV - stabilizované i navrhované) jsou
ur eny p edevším pro zajišt ní základní prostupnosti území pro p ší, základní dopravní obslužnost (v etn
obslužnosti zastavitelných ploch) a inženýrské sít . Ve ejná prostranství jsou p ípustnou funkcí ploch s rozdílným zp sobem využití, a je t eba respektovat i ta prostranství, která nejsou stabilizována v plochách PV, ZV a
DS. Je t eba respektovat a zachovat stávající systém cest zvykov takto užívaných, a to i t ch, které nemají
oporu v katastru nemovitostí (nebo nejsou sou ástí základní kostry prostupnosti ve ejných prostranství stabilizovaných v rámci ploch PV, ZV a DS). Navržena je k dopln ní sí ulic i komunika ních propojení PV – Z7c,
Z9k, Z37, Z12l, Z39, dopln na je vnit ní páte ní komunikace obce (také s významnou funkcí celkové prostupnosti vlastního sídla) návrhem ploch PV - Z13b, Z17c. ÚP Chýn vymezuje zastavitelné plochy ve ejných prostranství zejména jako PV – Z15, a ZV - Z4, Z5, Z8i, Z20, Z9h, Z11h, Z11i, Z12p. Sou ástí ve ejných prostranství a ve ejné zelen mohou být i slu itelné stavby i za ízení (autobusové zastávky, d tská h išt , apod).
Plocha ZV – Z20 je navržena jako ve ejné prostranství s vesnickým fotbalovým h išt m, plocha PV - Z28 pro
sportovišt v krajin .

A/I.5 Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost a
podobn
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V návrhu ÚP Chýn jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití v krajin a jsou stanoveny
koncep ní podmínky pro jejich využití v etn vymezení územního systému ekologické stability krajiny a vylouení staveb podle § 18, odst. 5 stavebního zákona.

A/I.5a - Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny:
l krajina jako nezastav né území obce venkovského charakteru
l stabilizace a rozvoj p írodního prost edí a krajiny - ochrana pozemk zem
lského p dního fondu a
krajinné zelen , vymezení a dopln ní prvk územního systému ekologické stability
l revitalizace krajiny (stabilizace krajiny z ekologického a produk ního hlediska, eliminace d sledk nevhodného zem
lského obhospoda ovávání)
l stanovení drobn jšího m ítka krajiny
l jasný charakter m ítka krajiny v plochách NS (stabilizované m ítko krajiny) a NZ (více charakteru
produk ní krajiny s pot ebou dopln ní zelen )
l ochrana p írodn i krajinn rozmanitých formací a nejhodnotn jších ástí v plochách NS a ZP, v etn
zákazu zales ování v t chto plochách
l vytvo ení podmínek pro ochranu krajiny p ed zales ováním v blízkosti sídla
l zajišt ní p ší prostupnosti okolo sídla, v okolí sídla i do navazujícího území
l krajina jako rekrea ní zázemí obce Chýn i Prahy
l ochrana nezastav ného území p ed oplocováním
l ochrana krajinného rázu obce p ed stavbami, za ízeními a opat eními, které snižují nebo do budoucna
mohou snižovat venkovský charakter území, v etn t ch staveb, za ízení a opat ení, které v dnešní
dob nejsou známy
l vylou ení dobývání nerost a t žby

Základní koncepce uspo ádání krajiny obce Chýn je také patrná z následujícího schématu.
V n m jsou zobrazeny:
zelené body a linie a jejich prostupnost z obce do krajiny
velké vodní plochy
základní sm ry a prostupnost v krajin
posílení atraktivity ur ených míst ve vazb na plánované zelené pásy okolo Prahy
uzlové body (vybrané ásti ploch ZP a W) a plochy (ur ený celek plochy NS)
posíleného rekrea ního režimu hromadné rekreace v krajin
(v režimu dle §18 odst. 5 stavebního zákona)
návaznosti na schéma urbanistické koncepce

Územní plán Chýn

str. 16

Návrhem ÚP Chýn jsou posíleny významné body a sm ry v krajin návrhem ploch OH - Z23 (nový
bitov), OK - P1 (p estavba areálu u silnice na Újezd) a ZP – K6 (kultivace Horky).
ÚP Chýn navrhuje tyto plochy zm n v krajin :
Ozna ení plochy, název lokality
Zele

Vým ra (ha)

p í r o d n í h o c h a r a k t e r u (ZP)

K1

„LBK 25 – na sever“

2,01

K2

„LBC 1“

1,17

K3

„LBK 25 – na západ“

4,22

K4

„RBK 1142“

K5

„LBK 1 – v Roklích“

0,11

K6

„Horka“

1,72

K7

„LBK 1 – u nové školy“

0,35

K8

„Na rohu k nové škole“

0,07

cca 3,18

Celkem
Plochy smíšené nezastav
K9

cca 12,63
n é h o ú z e m í (NS)

„Pod Horkou“

1,01

Celkem

1,01

Celkem plochy zm n v krajin

cca 13,64

A/I.5b - Územní systém ekologické stability
V návrhu ÚP Chýn jsou vymezeny prvky regionálního a lokálního ÚSES, p evážn na p irozených
funk ních spole enstvech. Prvky jsou tvo eny biocentry a biokoridory nivního až kombinovaného typu (vodní
toky, plochy a zamok ené plochy, krajinná zele , extenzivn udržované trvalé travní porosty). V ÚP Chýn jsou
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na ešeném území vymezeny: regionální biokoridor RBK 1142, lokální biocentra LBC 1, LBC 42, LBC 43
Rybník Bašta a lokální biokoridory LBK 25 a LBK 1.

NÁVRH CHYB JÍCÍCH PRVK
chyb jící ásti biocenter a biokoridor

Ozna ení a název lokality
podmínka pro využití
K1
K2
K3
K4
K5
K7

Založení
Založení
Založení
Založení
Založení
Založení

chyb jící v
LBC 1
chyb jící v
chyb jící v
chyb jící v
chyb jící v

ÚSES–ZALOŽENÍ PRVK

ÚSES

Charakteristika lokality, p ípadné podmínky pro využití lokality,
poznámka

tve LBK 25
tve LBK 25
tve RBK 1142
tve LBK 1
tve LBK 1

em nit ornou p du na trvalé travní porosty a doplnit stanovištn vhodnými nelesními d evinami

A/I.5c - Prostupnost krajiny
Návrhem ÚP Chýn jsou vytvo eny podmínky pro prostupnost krajiny. V krajin je t eba respektovat a
zachovat stávající systém cest zvykov takto užívaných, a to i t ch, které nemají oporu v katastru nemovitostí
(nebo nejsou sou ástí základní kostry prostupnosti krajiny stabilizované v rámci ploch PV a DS). Prostupnost
krajiny je chrán na také zákazem oplocování v plochách nezastav ného území. (Vylou eno není pastevní
oplocení, oplocenky lesních školek, oplocení pro založení prvk ÚSES, apod.) Ke zlepšení prostupnosti krajiny
jsou navrženy základní cesty v krajin DS - Z25a - Z25d také prvky ÚSES K1 – K5, K7. Základní sm ry a
prostupnost v krajin jsou patrné také ze schématu uspo ádání krajiny.

A/I.5d - Protierozní opat ení a ochrana p ed povodn mi
Jako protierozní opat ení a opat ení ke zlepšení reten ních schopností krajiny jsou vymezovány plochy
NS, ZP, NP a W, a to stabilizované i návrhové (K1 - K9). Realizaci technických opat ení eliminujících erozní
ohrožení umož ují i ostatní plochy s rozdílným zp sobem využití, nejsou tedy navrhovány další samostatné
plochy.
Samostatná protipovod ová opat ení nejsou navrhována.

A/I.5e - Rekreace
Návrh ÚP Chýn stabilizuje plochy W, ZP, NZ a NS (v souladu s charakterem území) jako rekrea ní
zázemí obce Chýn i regionu Prahy. V krajin je preferována hromadná rekreace - v souladu s charakterem a
regulativy jednotlivých ploch. P ípustný zp sob a m ítko hromadné rekreace v krajin p edstavují stavby, zaízení, opat ení a terénní úpravy, jako jsou ve ejné rozhledny na významných vrcholcích, cyklo-, hypo- a lyža ské b žecké trasy, neoplocená lanová centra, d tské tábory, apod. Nep ípustné je využití krajiny pro golfová
išt . Uzlové body (vybrané ásti ploch ZP, W) a plochy (ur ený celek plochy NS) posíleného rekrea ního
režimu hromadné rekreace v krajin (jak vyplývá ze schématu uspo ádání krajiny) p edstavují nejhodnotn jší
místa pro hromadnou rekreaci, s maximálním vylou ením oplocení, zato s preferencí za ízení hromadné rekreace.

A/I.5f - Dobývání ložisek nerostných surovin

Územní plán Chýn
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Územní plán Chýn nevymezuje žádné plochy t žby nerost (tedy plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin, t žbu nerost , pozemky povrchových dol , lom a pískoven, pozemky staveb a technologických
za ízení pro t žbu, apod.).

A/I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín
p ípustného využití
chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních
podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních
pozemk a intenzity jejich využití)
A/I.6a - Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
ÚP Chýn vymezuje následující plochy s rozdílným zp sobem využití:
Název plochy s rozdílným zp sobem využití

Kód plochy

Plochy REKREACE
PLOCHY REKREACE - individuální

RI

Plochy BYDLENÍ
BYDLENÍ – v bytových domech

BH

BYDLENÍ – v rodinných domech

BI

Plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské

SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - m stské

SM

Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ

V

Plochy OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
OB ANSKÉ VYBAVENÍ – komer ní

OK

OB ANSKÉ VYBAVENÍ – ve ejná vybavenost

OV

OB ANSKÉ VYBAVENÍ – h bitovy

OH

Plochy VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ – ve ejné prostory

PV

VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ – ve ejná zele

ZV

Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silni ní

Územní plán Chýn
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - železni ní

DZ

Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – inženýrské sít

TI

Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ

W

Plochy ZEM

NZ

LSKÉ

Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

NS

Plochy ZELEN
ZELE - p írodního charakteru

ZP

A/I.6b - Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v . stanovení
podmínek prostorového uspo ádání
V ÚP Chýn jsou v Hlavním výkrese (výkres . A/II.2) vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití. V uvedených plochách platí stanovené regulativy (Hlavní využití, P ípustné využití, Podmín
ípustné využití, Podmínky prostorového uspo ádání, Nep ípustné využití, v etn vylou ení umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona).
Koncep ní teze jmenované v kapitolách výroku definují charakter nezastav ného území ve smyslu §
18 odst. 5 stavebního zákona.

RI – PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ

Hlavní využití

Individuální rekreace

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní využití,
s výjimkou staveb pro reklamu
Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení pro zem
Zahrady a extenzivn využívaný zem
Zem

lství

lský p dní fond

lství slu itelné s hlavním využitím

Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou samostatn stojících fotovoltaických elektráren, apod.
Ve ejná prostranství, zele

Nep ípustné
využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné
Nep ípustné využití jsou také rodinné domy, bytové domy

Podmínky prostorového
uspo ádání

Územní plán Chýn

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku, zastaná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 30 % z celkové plochy stavebního pozemku.
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Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Výšková hladina: Maximální výška je max. 9m od p vodního terénu, u stávajících staveb o v tší
výšce jsou nep ípustné zm ny stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tyto výškové limity.
Po et nadzemních podlaží: Max 1 nadzemní podlaží + podkroví. U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.
Pro každou stavbu pro rodinnou (individuální) rekreaci (resp. ubytovací jednotku) musí být z ízena
2 stání na pozemku mimo uli ní prostor ve ejné komunikace.
Stavby, jejich zm ny a úpravy a zm ny užívání s požadavkem navyšujícím kapacitu splaškové kanalizace nad již povolený / kolaudovaný stav je možné realizovat po intenzifikaci OV na 9900 EO.

BH - BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH

Hlavní využití

Bydlení v bytových domech

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití, s výjimkou staveb pro reklamu
Bydlení v rodinných domech, zm na užívání bytových dom na adové rodinné domy.
Ob anské vybavení slu itelné s hlavním využitím
lovýchova a sport slu itelné s hlavním využitím
Hromadná rekreace slu itelná s hlavním využitím
Chovatelské a p stitelské zázemí pro samozásobení
Nevýrobní služby slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod.
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím
Ve ejná prostranství, zele

Nep ípustné
využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné

Podmínky
prostorového
uspo ádání

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku, zastaná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 30 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Maximální po et byt v bytovém dom musí být menší než velikost pozemku / 150m2 (jeden byt na
150m2 stavebního pozemku).
Výšková hladina: Maximální výška objektu je 15m od p vodního terénu, u stávajících staveb o v tší
výšce jsou nep ípustné zm ny stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tento výškový limit.

Územní plán Chýn
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Po et nadzemních podlaží: Max 3 nadzemní podlaží + podkroví. U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.
Navýšení po tu stávajících byt jejich rozd lením je nep ípustné.
Pro rodinné domy v ploše BH se uplatní regulativy pro rodinné domy plochy BI. Tyto regulativy se
neuplatní p i zm
užívání stávajících bytových dom na rodinné domy. Sou ástí této zm ny užívání nesmí být sou asn zm ny t chto staveb (p ístavby, nástavby).
Ke každému bytu musí být z ízena 2 stání na pozemku mimo uli ní prostor ve ejné komunikace
Sou ástí ve ejných komunikací ur ených pro obsluhu p ilehlých bytových nebo rodinných dom budou ve ejná stání pro návšt vy ve ve ejném prostranství v po tu 1 stání na každých zapo atých 10
byt v bytových domech nebo rodinných domech.
Pozemky p edzahrádek u bytových a adových rodinných dom jsou neoplotitelné (prostor mezi
uli ní fasádou a komunikací).
Ploty sousedící s uli ním nebo ve ejným prostranstvím max. výška 1,6m. Nejsou p ípustné betonové
a zd né pln nepr hledné ploty.
Stavby, jejich zm ny a úpravy a zm ny užívání s požadavkem navyšujícím kapacitu splaškové kanalizace nad již povolený / kolaudovaný stav je možné realizovat po intenzifikaci OV na 9900 EO.

BI – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH

Hlavní využití

Bydlení v rodinných domech

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu
Ob anské vybavení slu itelné s hlavním využitím
lovýchova a sport slu itelné s hlavním využitím
Hromadná a individuální rekreace slu itelné s hlavním využitím
Chovatelské a p stitelské zázemí pro samozásobení
Nevýrobní služby slu itelné s hlavním využitím s výjimkou samostatn stojících fotovoltaických elektráren, apod.
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím
Ve ejná prostranství, zele

Podmín
p ípustné využití

Pro plochu Z12i: Umožnit p ší propojení z plochy DS (ul. Pražská) do plochy ZP. (P itom se nazapo ítávají propojení umíst ná v koncových úsecích plochy)
U staveb v plochách Z8b, Z9a, Z9b, Z9d, Z9f, Z31, Z38 bude prokázáno spln ní venkovních limit
hluku z železni ní dopravy.
Objekty v plochách Z11a, Z8j musí být umíst ny tak, aby byly spln ny hygienické limity v chrán ném
venkovním prostoru staveb z provozu komunikace III/00518 Rudenská.

Územní plán Chýn
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Objekty v plochách Z12h, Z12j, Z12i, Z11b, Z11c, Z12d, Z11a musí být umíst ny tak, aby byly splny hygienické limity v chrán ném venkovním prostoru staveb z provozu ul. Pražská a plánované
páte ní místní komunikace na plochách Z13b a Z17c.
Objekty ur ené k bydlení v plochách Z13a musí být umíst ny tak, aby byly spln ny hygienické limity v v
chrán ném venkovním prostoru staveb z provozu na páte ní komunikaci.

Nep ípustné využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné
Nep ípustné využití jsou také bytové domy
adové rodinné domy o po tu v tším než 2 domy v jedné ad jsou nep ípustné.

Podmínky
prostorového
uspo ádání

Výšková hladina, objemové ešení a m ítko zástavby budou respektovat charakter p evládající
okolní zástavby
Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku, zastaná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 30 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Výšková hladina: Maximální výška objektu se šikmou st echou se sklonem nad 40 stup je 12m
od p vodního terénu, jinak max. 10m, u stávajících staveb o v tší výšce jsou nep ípustné zm ny
stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tyto výškové limity.
Po et nadzemních podlaží: Max. 1 nadzemní podlaží + podkroví nebo 2 nadzemní podlaží bez podkroví. U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou plochu podlaží
v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.
Maximální po et byt v rodinném dom musí odpovídat min. velikosti pozemku:
Rodinný d m s 1 bytem musí mít stavební pozemek o min. velikosti 800 m2.
Rodinný d m se 2 byty musí mít stavební pozemek o min. velikosti 1100 m2.
Rodinný d m se 3 byty musí mít stavební pozemek o min. velikosti 1500 m2.
Min. velikost pozemk pro dvojd m (tj. v sou tu pro dva rodinné domy, které mezi sebou nevytvá ení
volný prostor) je 1300m2. Dvojdomy mohou mít pouze jeden byt jednotku v každém z dom .
Pozemky p edzahrádek u adových rodinných dom jsou neoplotitelné (prostor mezi uli ní fasádou
a komunikací).
Ploty sousedící s uli ním nebo ve ejným prostranstvím max. výška 1,6m. Nejsou p ípustné betonové
a zd né pln nepr hledné ploty.
Ke každému bytu musí být z ízena 2 stání na pozemku mimo uli ní prostor ve ejné komunikace
Sou ástí ve ejných komunikací ur ených pro obsluhu p ilehlých bytových nebo rodinných dom budou ve ejná stání pro návšt vy ve ve ejném prostranství v po tu 1 stání na každých zapo atých 10
byt v bytových domech nebo rodinných domech.
Stavby, jejich zm ny a úpravy a zm ny užívání s požadavkem navyšujícím nároky na kapacitu splaškové kanalizace nad již povolený nebo kolaudovaný stav je možné realizovat nejd íve po intenzifikaci
OV na 9900 EO.
Užívánístaveb rodinných dom v ploše Z31 je podmín no umíst ním a povolením komunikace
v ploše Z9k propojující ulici Ecksteinova a U Dráhy a vy ešením ve ejného prostoru tak, aby byl
zajišt n p ístup ke všem i k zem
lsky obd lávaným pozemk m. Kolaudace této komunikace je
podmínkou pro kolaudaci rodinných dom .

Územní plán Chýn
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V plochách Z9a – Z9j, Z8j je možné umístit stavby až po intenzifikací

OV Chýn na 9900 EO.

V plochách Z11b, Z12k, Z12j, Z12i je po et rodinných dom stanoven stávající parcelací pozemk
pro rodinné domy provedené na podklad územních rozhodnutí vydaných p ed ú inností územního
plánu, min. velikost pozemku pro rodinný d m se stanovuji pro tyto plochy 200m2. Podmínky pro
pozd jší zm ny parcelace, zm ny stavebních povolení a navazující umís ování staveb a jejich
zm ny se ídí dle regulativ plochy BI bez výjimek a podmínkami dokon ení park v plochách Z11h,
Z11i, Z12p, kolaudací mate ské školky v ploše Z11g i Z11c a kolaudací komunikace v ploše Z13b.
Užívání staveb rodinných dom v plochách Z11b, Z12k, Z12j, Z12i a jejich zm n je podmín no dokon ením (kolaudací) park v plochách Z11h, Z11i, Z12p, kolaudací mate ské školky v ploše Z11g
i Z11c a kolaudací komunikace v ploše Z13b.
Užívání staveb rodinných dom v ploše Z11c je podmín no kolaudací chodníku podél této plochy
(soub žn s vozovkou komunikace) a v ploše Z11e a je podmín no dokon ením park v plochách
Z11h, Z11i, Z12p, kolaudací mate ské školky v ploše Z11g i Z11c a kolaudací komunikace v ploše
Z13b.
Užívání staveb rodinných dom v plochách Z9a, Z9b, Z9c, Z9d, Z9e, Z9f je podmín no dokon ením
(kolaudací) parku v ploše Z8i a kolaudací dvou vodovodních ad mezi vodojemem a ulicí Severní
pro horní a dolní tlakové pásmo a posílením intenzifikací OV Chýn na 9900 EO.
Užívání staveb rodinných dom v plochách Z9g, Z9i, Z9j (nevztahuje se na pozemky 156/754,
156/755, 156/756, 156/757, 156/758, 156/801) je podmín no dokon ením (kolaudací) workoutového
išt v ploše Z9h a posílením intenzifikací OV Chýn na 9900 EO.
Užívání staveb rodinných dom v ploše Z35 je podmín no odd lením pozemku pro plochu Z24b a
kolaudací chodníku v ploše Z24b.

SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ

Hlavní využití

Bydlení v rodinných domech

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu
Ob anské vybavení slu itelné s hlavním využitím
lovýchova a sport slu itelné s hlavním využitím
Hromadná a individuální rekreace slu itelné s hlavním využitím
Zem

lství slu itelné s hlavním využitím

Výrobní a nevýrobní služby slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou samostatn stojících fotovoltaických elektráren, apod.
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím
Ve ejná prostranství, zele

Nep ípustné
využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné
Nep ípustné využití jsou také bytové domy, adové domy, dvojdomy

Územní plán Chýn
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Podmínky
prostorového
uspo ádání

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku, zastaná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 30 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Výšková hladina: Maximální výška objektu se šikmou st echou se sklonem nad 40 stup je 12m
od p vodního terénu, jinak max. 10m, u stávajících staveb o v tší výšce jsou nep ípustné zm ny
stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tyto výškové limity.
Po et nadzemních podlaží: Max 2 nadzemní podlaží + podkroví. U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.
Rodinný d m s 1 bytem musí mít stavební pozemek o min. velikosti 800 m2.
Rodinný d m se 2 byty musí mít stavební pozemek o min. velikosti 1100 m2.
Rodinný d m se 3 byty musí mít stavební pozemek o min. velikosti 1500 m2.
Ke každému bytu musí být z ízena 2 stání na pozemku mimo uli ní prostor ve ejné komunikace.
Sou ástí ve ejných komunikací ur ených pro obsluhu p ilehlých rodinných dom budou ve ejná stání
pro návšt vy ve ve ejném prostranství v po tu 1 stání na každých zapo atých 10 byt v rodinných
domech.
Pozemky p edzahrádek u adových rodinných dom jsou neoplotitelné (prostor mezi uli ní fasádou
a komunikací).
Ploty sousedící s uli ním nebo ve ejným prostranstvím max. výška 1,6m. Nejsou p ípustné betonové
a zd né pln nepr hledné ploty.
Stavby, jejich zm ny a úpravy a zm ny užívání s požadavkem navyšujícím kapacitu splaškové kanalizace nad již povolený / kolaudovaný stav je možné realizovat po intenzifikaci OV na 9900 EO.
Pro plochu Z21b:
Maximální po et rodinných dom : 9. Všechny domy v t chto plochách budou o jednom byt . Užívání
staveb rodinných dom v této ploše je podmín no umíst ním a povolením komunikace propojující
ulici Rybni ní a Ke školce. Kolaudace této komunikace je podmínkou pro kolaudaci rodinných dom .

SM – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – M STSKÉ

Hlavní využití

Bydlení v rodinných domech

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití, s výjimkou staveb pro reklamu
Bydlení v bytových domech slu itelné s hlavním využitím
Ob anské vybavení slu itelné s hlavním využitím
lovýchova a sport slu itelné s hlavním využitím
Hromadná a individuální rekreace slu itelné s hlavním využitím
Chovatelské a p stitelské zázemí pro samozásobení

Územní plán Chýn
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Nevýrobní služby slu itelné s hlavním využitím s výjimkou samostatn stojících fotovoltaických elektráren, apod
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím
Ve ejná prostranství, zele

Podmín
ípustné využití

Pro plochy Z17b, Z17d: Umožnit soub žné vedení cyklotrasy „Pražské kolo“ (formou cyklostezky
apod.) mimo silnici III/00513

Nep ípustné
využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné

Podmínky
prostorového
uspo ádání

Pro bydlení v rodinných domech:

Objekty v plochách Z17b, Z17d musí být umíst ny tak, aby byly spln ny hygienické limity v chrán ném venkovním prostoru staveb z provozu komunikace III/00513 (ul. U Chýn ).

-

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku,
zastav ná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 30 % z celkové plochy stavebního pozemku.

-

Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.

-

Výšková hladina: Maximální výška objektu se šikmou st echou se sklonem nad 40 stup
je 12m od p vodního terénu, jinak max. 10m, u stávajících staveb o v tší výšce jsou nep ípustné zm ny stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tyto výškové limity.

-

Po et nadzemních podlaží: Max. 1 nadzemní podlaží + podkroví nebo 2 nadzemní podlaží
bez podkroví. U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.

Pro bydlení v bytových domech:
-

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku,
zastav ná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 30 % z celkové plochy stavebního pozemku.

-

Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.

-

Výšková hladina: Maximální výška objektu je 15m od p vodního terénu, u stávajících staveb o v tší výšce jsou nep ípustné zm ny stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad
tento výškový limit.

-

Po et nadzemních podlaží: Max 3 nadzemní podlaží + podkroví. U stávajících staveb
s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.

Pro ob anské vybavení:

Územní plán Chýn

-

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 50 % z celkové plochy stavebního pozemku,
zastav ná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.

-

Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 30 % z celkové plochy stavebního pozemku.

-

Výšková hladina: Maximální výška objektu je max. 12m, u stávajících staveb o v tší výšce
jsou nep ípustné zm ny stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tento výškový limit.
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-

Po et nadzemních podlaží: Max 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží
ustoupené pod úhlem 45 stup . U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné
navyšovat p dorysnou plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.

Navýšení po tu stávajících byt v bytových domech jejich rozd lením je nep ípustné
Ke každému bytu musí být z ízena 2 stání na pozemku mimo uli ní prostor ve ejné komunikace.
Sou ástí ve ejných komunikací ur ených pro obsluhu p ilehlých bytových nebo rodinných dom budou ve ejná stání pro návšt vy ve ve ejném prostranství v po tu 1 stání na každých zapo atých 10
byt v bytových domech nebo rodinných domech.
Pozemky p edzahrádek u adových rodinných dom jsou neoplotitelné (prostor mezi uli ní fasádou
a komunikací).
Ploty sousedící s uli ním nebo ve ejným prostranstvím max. výška 1,6m. Nejsou p ípustné betonové
a zd né pln nepr hledné ploty.
Stavby, jejich zm ny a úpravy a zm ny užívání s požadavkem navyšujícím kapacitu splaškové kanalizace nad již povolený / kolaudovaný stav je možné realizovat po intenzifikaci OV na 9900 EO.
Uvedené regulativy se neuplatní pro stavbu základních, mate ských a speciálních škol.

OK – OB ANSKÉ VYBAVENÍ – KOMER NÍ

Hlavní využití

Ob anské vybavení, výrobní a nevýrobní služby

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu, samostatn stojících fotovoltaických elektráren, apod.
Základní ve ejné vybavení obce (jako jsou základní školy, apod.)
lovýchova a sport slu itelné s hlavním využitím
Zem

lství a lesnická výroba slu itelné s hlavním využitím

Stavby a za ízení sloužící ke sb ru, t íd ní a recyklaci odpadu a nakládání s biologickým odpadem,
slu itelné s hlavním využitím
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím
Ve ejná prostranství, zele

Podmín
p ípustné využití

Pro plochu P1: Vylou eny jsou stavby a za ízení sloužící ke sb ru, t íd ní a recyklaci odpadu
a nakládání s biologickým odpadem
Pro plochu Z30b: Vylou eno je služební i pohotovostní bydlení
Objekty ur ené pro služební i pohotovostní bydlení nebo ubytování v plochách Z18 musí být umíst ny
tak, aby byly spln ny hygienické limity v chrán ném venkovním prostoru staveb.
Pro plochu Z11c: Umožnit p ší propojení z plochy DS (ul. Pražská) do plochy ZP. (P itom se nazapo ítávají propojení umíst ná v koncových úsecích plochy)
Pro plochu Z12n: Umožnit prostupnost z plochy DS (ul Pražská) do všech ploch (stabilizovaných

Územní plán Chýn
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i návrhových) PV, které navazují na tuto plochu (Z12n). Užívání staveb v ploše Z12n je podmín no
dokon ením park v plochách Z11h, Z11i, Z12p, kolaudací mate ské školky v ploše Z11g i Z11c
a kolaudací komunikace v ploše Z13b
V halových objektech není p ípustná zm na užívání na jakýkoliv zp sob bydlení nebo ubytování.

Nep ípustné využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné
Nep ípustné využití jsou také rodinné a bytové domy, byty v nebytových domech

Podmínky
prostorového
uspo ádání

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 50 % z celkové plochy stavebního pozemku, zastaná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 20 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Výšková hladina: Maximální výška objektu je max. 12m od p vodního terénu, u stávajících staveb o
tší výšce jsou nep ípustné zm ny stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tento výškový limit.
Po et nadzemních podlaží: Max 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží ustoupené
pod úhlem 45 stup . U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou
plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.
Po et stání je dán pro p íslušné stavby normovými hodnotami. Stání musí být umíst na na pozemku
stavby, nikoliv ve ve ejném prostranství pozemních komunikací.
Stavby, jejich zm ny a úpravy a zm ny užívání s požadavkem navyšujícím kapacitu splaškové kanalizace nad již povolený / kolaudovaný stav je možné realizovat po intenzifikaci OV na 9900 EO.

V – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ

Výrobní a nevýrobní služby
Hlavní využití

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné
využití, s výjimkou staveb pro reklamu, fotovoltaických elektráren, apod.
Služební a pohotovostní bydlení (max. 3 byty a budovu, pokud je budova sou ástí jednoho areálu
pak max. 3 byty na areál.
Ob anské vybavení slu itelné s hlavním využitím
Zem

lství a lesnická výroba slu itelné s hlavním využitím

Stavby a za ízení sloužící ke sb ru, t íd ní a recyklaci odpadu a nakládání s biologickým odpadem,
slu itelné s hlavním využitím
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím
Ve ejná prostranství, zele

Nep ípustné
využití

Územní plán Chýn

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné
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Nep ípustné využití jsou také rodinné a bytové domy

Podmínky
prostorového
uspo ádání

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 50 % z celkové plochy stavebního pozemku, zastaná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 20 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Výšková hladina: Maximální výška objektu je max. 10m od p vodního terénu, u stávajících staveb
o v tší výšce jsou nep ípustné zm ny stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tento výškový
limit.
Po et nadzemních podlaží: Max 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží ustoupené
pod úhlem 45 stup . U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou
plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.
Po et stání je dán pro p íslušné stavby normovými hodnotami. Stání musí být umíst na na pozemku
stavby, nikoliv ve ve ejném prostranství pozemních komunikací.
Stavby, jejich zm ny a úpravy a zm ny užívání s požadavkem navyšujícím kapacitu splaškové kanalizace nad již povolený / kolaudovaný stav je možné realizovat nejd íve po intenzifikaci OV na
9900 EO.

OV – OB ANSKÉ VYBAVENÍ – VE EJNÁ VYBAVENOST

Hlavní využití

Ob anské vybavení, t lovýchova a sport

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné ( i podmín
ípustné) využití, s výjimkou staveb pro reklamu
Zem

lství slu itelné s hlavním využitím

Výrobní a nevýrobní služby slu itelné s hlavním využitím
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod.
Ve ejná prostranství, zele

Podmín
p ípustné využití

Pro plochu P3: Dosavadní využití, tedy stavby a za ízení sloužící ke sb ru, t íd ní a recyklaci odpadu a
nakládání s biologickým odpadem
Pro plochu P3: Ve ejná poh ebišt
Plocha p estavby P3 musí být umíst na tak, aby byly spln ny hygienické limity hluku z provozu sb rného
dvora k nejbližší obytné zástavb .
Objekty v plochách Z8a musí být umíst ny tak, aby byly spln ny hygienické limity v chrán ném venkovním prostoru staveb z provozu železni ní trat .

Nep ípustné využití

Územní plán Chýn

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné
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Nep ípustné využití jsou také rodinné a bytové domy

Podmínky prostorového
uspo ádání

Zastav ná plocha stavbami nesmí p esáhnout 50 % z celkové plochy stavebního pozemku, zastaná plocha hlavní stavbou nesmí p esáhnout 40 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Minimální plocha zelen na rostlém terénu je 30 % z celkové plochy stavebního pozemku.
Výšková hladina: Maximální výška objektu je max. 12m od p vodního terénu, u stávajících staveb
o v tší výšce jsou nep ípustné zm ny stavby navyšující jakoukoliv ást objektu nad tento výškový
limit.
Po et nadzemních podlaží: Max 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží ustoupené
pod úhlem 45 stup . U stávajících staveb s vyšší podlažností není p ípustné navyšovat p dorysnou plochu podlaží v podlažích p evyšujících takto definovanou podlažnost.
Po et stání je dán pro p íslušné stavby normovými hodnotami. Parkovací stání musí být umíst na
na pozemku stavby, nikoliv ve ve ejném prostranství pozemních komunikací.
Stavby, jejich zm ny a úpravy a zm ny užívání s požadavkem navyšujícím kapacitu splaškové kanalizace nad již povolený / kolaudovaný stav je možné realizovat po intenzifikaci OV na 9900 EO.
Uvedené regulativy se neuplatní pro stavbu základních, mate ských a speciálních škol.

OH – OB ANSKÉ VYBAVENÍ – H BITOVY

Hlavní využití

Ve ejná poh ebišt

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod.
Ve ejná prostranství, zele
i vymezování rozsahu území h bitova musí být zachována nebo nov vymezena plocha pro p ístup k navazujícím zem
lsky využívaným pozemk m min. v ší ce stávajících p ístupových pozemk .

Nep ípustné
využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné

ZV – VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ – VE EJNÁ ZELE

Hlavní využití

Územní plán Chýn

Parky a ve ejná zele
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ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní
i p ípustné ( i podmín
p ípustné) využití, s výjimkou staveb pro reklamu
lovýchova, sport a rekreace slu itelné s ú elem ve ejného prostranství
Dopl kové stavby a za ízení ve ejného prostranství
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod.
Ve ejná prostranství

Podmín
ípustné využití

Nep ípustné
využití

Pro plochu Z20: Plocha je ur ena pro vesnické fotbalové h išt v etn odpovídajícího zázemí
Stavby stravovacích služeb a stavby pro obchod (stánky, kavárny) na dobu ur itou s demontovatelnou,
emístitelnou nebo mobilní konstrukcí hlavní stavby a zastav nou plochou hlavní stavby do 40m2.

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné

PV – VE EJNÁ PROSTRANSTVÍ – VE EJNÉ PROSTORY

Hlavní využití

Ve ejná prostranství

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu
lovýchova, sport a rekreace slu itelné s ú elem ve ejného prostranství
Dopl kové stavby a za ízení ve ejného prostranství
Dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou fotovoltaických elektráren, apod.
Zele

Podmín
p ípustné využití

Pro plochu Z17c: Umožnit soub žné vedení cyklotrasy „Pražské kolo“ (formou cyklostezky apod.)
mimo silnici III/00513

Nep ípustné využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné

Územní plán Chýn
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Podmínky prostorového uspo ádání

Sou ástí ve ejných komunikací ur ených pro obsluhu p ilehlých bytových nebo rodinných dom budou ve ejná stání pro návšt vy ve ve ejném prostranství v po tu 1 stání na každých zapo atých 10
byt v bytových domech nebo rodinných domech.

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNI NÍ

Hlavní využití

Pozemní komunikace v etn jejich sou ástí a p íslušenství

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu
Ostatní dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou fotovoltaických, solárních a slune ních elektráren, v trných elektráren, apod.
Ve ejná prostranství v etn za ízení pro ve ejnou rekreaci a sport v rámci ve ejných prostranství,
zele

Podmín
p ípustné využití

U ploch Z12o, Z13b, Z17c a Z27 musí být dodrženy hygienické limity v chrán ném venkovním prostoru stávajících i budoucích staveb nejbližší obytné zástavby dle Na ízení.

Nep ípustné využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné

DZ – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNI NÍ

Hlavní využití

Železni ní dráha v etn staveb dopravního za ízení a dopravního vybavení

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu
Související ob anské vybavení a nevýrobní služby slu itelné s hlavním využitím
Ostatní dopravní a technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím,
s výjimkou fotovoltaických, solárních a slune ních elektráren, v trných elektráren, apod.
Ve ejná prostranství, zele
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Nep ípustné
využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍT

Hlavní využití

Stavby a za ízení pro energetiku, komunikace, vodovod a kanalizaci

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu a fotovoltaických, solárních a slune ních elektráren,
trných elektráren, apod.
Stavby a za ízení sloužící ke sb ru, t íd ní a recyklaci odpadu a nakládání s biologickým odpadem,
slu itelné s hlavním využitím
Dopravní a ostatní technická infrastruktura a vodohospodá ství slu itelné s hlavním využitím
Ve ejná prostranství, zele

Nep ípustné
využití

Všechny ostatní innosti, stavby, za ízení a terénní úpravy a opat ení, které nesouvisí s hlavním a
ípustným i podmín
p ípustným využitím jsou nep ípustné

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ

Hlavní využití

Vodní plochy a toky

ípustné využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné využití,
s výjimkou staveb pro reklamu
Dopravní a technická infrastruktura slu itelná s hlavním využitím
Doprovodná zele , ÚSES

Nep ípustné využití, v etn vylouení umís ování
staveb, za ízení a
jiných opat ení
pro ú ely uvedené v §18 odst. 5
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Stavby, za ízení a jiná opat ení pro t žbu nerost
Fotovoltaické, solární a slune ní elektrárny, v trné elektrárny, apod.
Stavby pro zem

lství i lesnictví, pokud se nejedná o drobné stavby do asného charakteru

Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, za ízení a jiných opat ení pro ve ejnou technickou infrastrukturu a vodní hospodá ství
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stavebního zákona

Pozemní stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, pokud
jsou umíst né mimo uzlové body a plochy posíleného rekrea ního režimu hromadné rekreace v krajin (dle schématu koncepce uspo ádání krajiny)

NZ – PLOCHY ZEM

Hlavní využití

ípustné
využití

Zem

LSKÉ

lský p dní fond

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné
využití, s výjimkou staveb pro reklamu
Dopravní a technická infrastruktura slu itelná s hlavním využitím
Zele a ÚSES
Vodní toky, malé vodní plochy
stební plochy, stromové školky

Nep ípustné využití, v etn vylou ení umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro
ely uvedené v
§18 odst. 5 stavebního zákona

Stavby, za ízení a jiná opat ení pro t žbu nerost
Fotovoltaické, solární a slune ní elektrárny, v trné elektrárny, apod.
Stavby pro zem

lství i lesnictví, pokud se nejedná o drobné stavby do asného charakteru

Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, za ízení a jiných opat ení pro ve ejnou technickou infrastrukturu
a vodní hospodá ství a s výjimkou sezónního oplocení p stebních ploch (od výsevu po sklize )
Ekologická a informa ní centra
Pozemní stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu

NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

Hlavní využití

ípustné
využití

Extenzivn udržovaný zem

lský p dní fond a zele obhospoda ována p írod

blízkým zp sobem
Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné
využití, s výjimkou staveb pro reklamu
Dopravní a technická infrastruktura slu itelná s hlavním využitím
ÚSES
Vodní toky, malé vodní plochy
stební plochy, stromové školky
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Podmín
p ípustné využití

Nep ípustné využití, v etn vylou ení umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro
ely uvedené v
§18 odst. 5 stavebního zákona

Dosavadní zp sob organizace ZPF za p edpokladu nenarušení biodiverzity
a ekologicko-stabiliza ní funkce krajiny

Zales ování (PUPFL)
Stavby, za ízení a jiná opat ení pro t žbu nerost
Fotovoltaické, solární a slune ní elektrárny, v trné elektrárny, apod.
Stavby pro zem

lství i lesnictví, pokud se nejedná o drobné stavby do asného charakteru

Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, za ízení a jiných opat ení pro ve ejnou technickou infrastrukturu
a vodní hospodá ství a s výjimkou sezónního oplocení p stebních ploch (od výsevu po sklize )
Ekologická a informa ní centra
Pozemní stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, pokud
jsou umíst né mimo uzlové body a plochy posíleného rekrea ního režimu hromadné rekreace v krajin
(dle schématu koncepce uspo ádání krajiny)

ZP - ZELE – P ÍRODNÍHO CHARAKTERU

Hlavní využití

Zele obhospoda ována p írod blízkým zp sobem a ÚSES

ípustné
využití

Stavby, za ízení, terénní úpravy a opat ení související a podmi ující hlavní i p ípustné
využití, s výjimkou staveb pro reklamu
Dopravní a technická infrastruktura slu itelná s hlavním využitím
Vodní toky, malé vodní plochy

Nep ípustné využití, v etn vylou ení umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro
ely uvedené v
§18 odst. 5 stavebního zákona

Zalesn ní (PUPFL)
Stavby, za ízení a jiná opat ení pro t žbu nerost
Fotovoltaické, solární a slune ní elektrárny, v trné elektrárny, apod.
Stavby pro zem

lství i lesnictví, pokud se nejedná o drobné stavby do asného charakteru

Oplocení, s výjimkou oplocení staveb, za ízení a jiných opat ení pro ve ejnou technickou infrastrukturu
a vodní hospodá ství
Ekologická a informa ní centra
Pozemní stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, pokud
jsou umíst né mimo uzlové body a plochy posíleného rekrea ního režimu hromadné rekreace v krajin
(dle schématu koncepce uspo ádání krajiny)

VŠECHNY OSTATNÍ INNOSTI, STAVBY, ZA ÍZENÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY A OPAT ENÍ, KTERÉ NESOUVISÍ S HLAVNÍM, P ÍPUSTNÝM A PODMÍN
P ÍPUSTNÝM VYUŽITÍM, JSOU NEP ÍPUSTNÉ
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VYMEZENÍ POUŽITÝCH POJM

Výrobní služby – výkony ur ené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statk
Nevýrobní služby – výkony ur ené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statk
Související, souvislost - vzájemný vnit ní vztah, p inná a významová spojitost mezi funkcemi, jevy
Podmi ující, podmín nost – vlastnost funkce platící za ur itých podmínek nebo závislost na spln ní ur itých
podmínek
Slu itelný, slu itelnost – schopnost vzájemné koexistence (snášenlivosti, správné innosti a systémové
spolupráce funkcí) bez nežádoucího vzájemného ovliv ování
Služební bydlení - slouží k trvalému i do asnému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím
Pohotovostní bydlení - slouží k do asnému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím
Halový objekt – budova nebo ást budovy tvo ená zast ešeným prostorem v tších rozm ; stavebn , konstruk
i provozn je ur en pro výrobu, skladování, ob anské vybavení sport, apod.
Zele v souvislých plochách – nejedná se o zele liniového charakteru (nebo výrazn podlouhle obdélného
tvaru) p i pozemních komunikacích
Zele a ÚSES – jedná se také o vzrostlou ke ovou a stromovou zele
Charakter p evládající okolní zástavby – jedná se o výškovou hladinu, objemové ešení a m ítko
evládající okolní zástavby; jedná se také o soubor p evládajících znak (architektonických,
urbanistických, krajinných), a to i v etn detail
Výšková hladina, výška – je vztažena ke stávajícímu (p vodnímu) terénu,
Podkroví – prostor v rámci budovy p evážn v prostoru pod šikmou st echou. Svislý úhel st ešní roviny výrazn ustupuje od svislé roviny fasády (pokud toto není p im en spln no, považuje se podkroví již
za podlaží)
Plocha zelen na rostlém terénu - je plochou na stavebním pozemku, na které se vyskytuje vegetace na
dní vrstv , pod kterou není konstrukce stavby. Do ploch zelen se po ítá vodní plocha (zahradní
jezírko) nebo tok. Zele na konstrukci (nap . zatravn ná st echa), v nádobách nebo zatrav ovací dlaždice se do plochy zelen nezapo ítává.
Zele obhospoda ovávaná p írod blízkým zp sobem. Extenzivn udržovaný zem
lský p dní fond –
s tímto zp sobem hospoda ení je neslu itelné intenzivní obhospoda ovávání orné p dy
Drobné stavby do asného charakteru – jedná se o stavby, jako jsou krmelce, posedy, apod.
Pozemní stavby, které zlepší podmínky využití území pro ú ely rekreace a cestovního ruchu - jedná se
vysloven o stavby pozemní; nejedná se tedy o stavby dopravní i inženýrské (jako jsou cyklostezky
apod.) i o terénní úpravy
Fotovoltaické, solární a slune ní elektrárny – nejedná se o za ízení umíst ná na st echách budov ur ená
pro pot eby vlastní budovy, event. s budovou souvisejícího areálu
Oplocení – nejedná se o pastevní oplocení, lesní oplocenky a oplocení obor, oplocení pro založení prvk
ÚSES, apod.

A/I.7 Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a
opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
A/I.7a - Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), pro které lze práva k pozemm a stavbám vyvlastnit

Ozna ení ve ejn prosp šné stavby, popis
VD1 – p eložka silnice III/00514
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WT1 – rozší ení

OV

VD2 – vybraný úsek cyklostezky

A/I.7b - Vymezení ve ejn prosp šných opat ení (VPO), pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit

Ozna ení ve ejn prosp šného opat ení, popis
VU1 - ÚSES (regionální biokoridor) – ve ejná prosp šnost vyplývá ze ZÚR St edo eského kraje
VU2 - ÚSES (lokální biokoridor)
VU3 - ÚSES (lokální biokoridor)
VU4 - ÚSES (lokální biocentrum)
ÚP Chýn nevymezuje stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a plochy pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit.

A/I.8 Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno,
parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj
podle katastrálního zákona

íslo parcely dle katastru nemovitostí

Název katastrálního
území

PO1 – ob anské vybavení- založení h bitova

806, 807

Chýn

PO2 – ob anské vybavení
– školská i komunitní zaízení

756/122, 762, 763/2

Chýn

156/96

Chýn

156/762, 1635, 156/770,
156/771, 1373

Chýn

PP1 – ve ejné prostranství- založení parku

185/264, 185/263, 185/21

Chýn

PP2 – ve ejné prostranství- založení parku

185/307, 185/308

Chýn

Ozna ení
Ve prosp ch

PO4 – ob anské vybavení Obec Chýn ,
00241296,
– školská i komunitní zase sídlem
ízení
Hlavní 200,
PO5 – ob anské vybavení 253 03 Chýn
– školská i komunitní zaízení
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PP3 – ve ejné prostranství- rozší ení prostranství

568/9, 568/10, 568/11, 568/12,
185/321, 568/13

Chýn

PP4 – ve ejné prostranství- zachování p šího
propojení

185/327, 185/326, 185/328,
185/329

Chýn

PP6 – ve ejné prostranství- zachování p šího
propojení

166/189, 171/3

Chýn

PP8 – ve ejné prostranství- rozší ení prostranství

186/163, 186/164

Chýn

PP9 – ve ejné prostranství- vytvo ení p šího propojení

186/143

Chýn

PP10 – ve ejné prostranství- rozší ení prostranství

156/32

Chýn

PP11 – ve ejné prostranství- vytvo ení p šího propojení i uli ního prostranství

306/1, 156/1, 156/891, 156/892

Chýn

WT1 – rozší ení

527/1

Chýn

PP12 – propojka ul, U
Dráhy

156/155, 156/701, 156/702

Chýn

PP13 – chodník s cyklostezkou podél dráhy

828

Chýn

OV

A/I.9 Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
V ÚP Chýn se nestanovují žádná kompenza ní opat ení.

A/I.10a Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmíno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti

LOKALITA

VLOŽENÍ DAT DO EVIDENCE V R.

US 3a

do 5 let od vydání ÚP Chýn

US 3b

do 5 let od vydání ÚP Chýn
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Obecné podmínky pro ešení územní studie US 3a a 3b:
ešit postupnou p em nu zástavby v lokalit na budoucí sou ást centra obce (malého m sta i m styse), tj.:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

vytvo it schéma ve ejných prostranství – zejména komunikací, polove ejných a soukromých prostranství
navrhnout ešení parcelace
up esnit podmínky pro funk ní využití ploch
ešit dopravní obsluhu území a dopravu v klidu
ešit kapacitn technickou obsluhu území, zajistit prostupnost pro technickou infrastrukturu
navrhnout zp sob odvodn ní území
ešit sídelní zele a zajistit logický p echod urbanizovaného prostoru do krajiny
zajistit logické p ší návaznosti a posílit p ší prostupnost z vnit ní obce do krajiny
ešit pr chodnost cyklostezek v území
stanovit podmínky podrobn jší prostorové regulace zástavby (funk ní využití, výškové osazení staveb, objemové ešení staveb, architektonický charakter staveb, plošnou regulaci, aj.)
zohlednit také (krom podmínek vyplývajících z ÚP Chýn jako celku) podmínky jednotlivých zastavitelných
ploch v kap. A/I.6b

A/I.10b Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území
podmín no vydáním regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu podle
ílohy . 9, stanovení, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost,
a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání
Pro po ízení regula ního plánu RP 1 se vymezuje lokalita Pod Horou.
Zadání regula ního plánu:
1.

Území leží na jihovýchodním okraji obce. Je za azeno do zastavitelných ploch SM a DS, ešená lokalita
je vymezena zastavitelnými plochami Z16, Z17a, Z17b, Z17c a Z17d. ešené území má rozlohu 15,23
ha a je graficky vyzna eno ve výkresu A/II.1.

2.

Plocha je vymezena jako smíšená. RP vymezí jednotlivé stavební pozemky a stanoví pro každý pozemek jeho funk ní využití podle funk ních ploch územního plánu a to tak, že celková vým ra stavebních
pozemk bytových dom nep ekro í 1,89 ha, pozemk rodinných dom nep ekro í 8,72 ha, pozemk
pro ob anské vybavení nep ekro í 2,28 ha. Celková kapacita území bude 351 byt v rodinných a bytových domech.

4.

RP navrhne soustavu ve ejných prostor (ulic a ve ejných prostranství), která zajistí prostupnost území
a dopravní obsluhu stavebních pozemk .

5.

Bude vymezena plocha ve ejných prostranství o vým e min. 1000 m2 (mimo vým ry pozemních komunikací), tj. nám stí, parky, koridory zelen na každé 2 hektary pozemk bytových dom , pozemk
rodinných dom , pozemk ob anského vybavení.

6.

Regula ní plán roz lení ešené území na jednotlivé stavební pozemky, které budou provázány s veejn p ístupnými plochami s umíst ním ve ejné zelen a dalšími ve ejnými prostranstvími. V n které
z ploch pro ob anskou vybavenost bude vymezen pozemek pro mate skou školu pro min. 50 d tí.
V jedné z ploch pro bytové domy bude vymezen min. jeden pozemek pro stavbu ve ejného d tského
išt . V jedné z ploch pro rodinné domy bude vymezen min. jeden pozemek pro stavbu ve ejného
tského h išt . Minimální plocha každého pozemku pro d tské h išt bude 500m2 a minimální plocha
všech pozemk d tských h iš musí být v sou tu min. 1500m2. 7. Navržená struktura zástavby naváže
vhodn na plochy stávajícího a budoucího zastav ného území.
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8.

RP stanoví podrobné regulativy prostorového uspo ádání území, zejména uli ní áru, stavební áru, a
pop ípad stanoví nezastavitelnou ást pozemk , pokud tak vyplyne z existence ochranných pásem
infrastruktury, kompozi ních zám , nebo zám
ochrany p írody.

9.

Regula ní plán vymezí dále trasování komunikací a prostorové pom ry: ší kový a výškový profil uli ního
prostoru, a to v úseku celého území ešeného regula ním plánem. Páte ní komunikace Z17c bude
vymezena o ší ce uli ního prostoru min. 12m. Bude navržena nová komunikace pro propojení ú elové
komunikace na pozemku parc. . st. 236 s novou páte ní komunikací nahrazující komunikaci na pozemku p. . 762. Slepé komunikace jsou nep ípustné s výjimkou komunikací ur ených k budoucímu
prodloužení.

10.

Nedílnou sou ástí toho uli ního profilu je ešení oplocení pozemk v uli ní
e, pop ípad
padných ástí území bez oplocení. RP stanoví pravidla pro oplocení pozemk .

11.

RP bude respektovat regulativy pro plochy BH bytových dom , BI rodinných dom , OV ob anského
vybavení a ve ejných prostranství stanovené v ÚP s výjimkou minimálních ploch pozemk , které budou
definovány v RP.

12.

Bytové a rodinné domy musí být umíst ny tak, aby byly spln ny hygienické limity v chrán ném venkovním prostoru staveb z provozu komunikace III/00513 U Chýn .

13.

V ešeném území bude vytvo ena trasa pro vedení cyklostezky „Pražské kolo“ mimo silnici III/00513,
etn dopravních návazností.

14.

Požadavky na ešení technické infrastruktury:

ešení p í-

RP vy eší napojení všech stavebních pozemk na inženýrské sít (vodovod, splašková kanalizace,
plynovod, vedení elektrické energie, datové sít ). RP vy eší umíst ní trafostanic. RP vy eší umíst ní
AT stanice pro zajišt ní dostate ného tlaku vody pro zásobování z dolního tlakového pásma obce.
RP vy eší hospoda ení se srážkovými vodami, jejich využití a likvidaci.
15.

ešené území bude odkanalizováno do stokové sít obecní splaškové kanalizace a
na ve ejný vodovod obce.

OV a napojené

16.

Prostorové uspo ádání technické infrastruktury bude ešeno koordinovan s návrhem ve ejných prostor,
zejména s ešením dopravy a vymezením ploch ve ejné zelen .

17.

Jako ve ejn prosp šné stavby budou vymezeny tyto stavby: Vyvolané p eložky inženýrských sítí.
Opat ení ve ve ejném zájmu nejsou požadována.

18.

Budou navrženy plošné asanace stávajících pozemk od navážek a odpadu a staveb rušených komunikací.

19.

Vydaný regula ní plán nenahradí v ešené lokalit žádná územní rozhodnutí.

20

Jedná se o regula ní plán z podn tu, u kterého se stanovuje lh ta k po ízení s ohledem na vlastnické
vztahy v území do 5ti let od nabytí ú innosti územního plánu.

A/I.11 Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v etn podmínek pro jeho prov ení
V ÚP Chýn nejsou vymezeny územní rezervy.
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A/I.12 Údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické
ásti

ÚP Chýn obsahuje:
−

textovou ást, která obsahuje 41 stran vydávaného textu

−

grafickou ást, která obsahuje 3 výkresy:

výkres . A/II.1 - Výkres základního len ní území 1:5000
výkres . A/II.2 - Hlavní výkres 1:5000
výkres . A/II.3 - Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1:5000

Pou ení:
Proti opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního ádu podat opravný prost edek.
Soulad opat ení obecné povahy s právními p edpisy lze podle § 174 odst. 2 správního ádu posoudit v
ezkumném ízení. Usnesení o zahájení p ezkumného ízení lze vydat do 1 roku od ú innosti opat ení. Ú inky
rozhodnutí v p ezkumném ízení nastávají ode dne jeho právní moci.
Návrh na zrušení opat ení obecné povahy nebo jeho ástí je podle § 101a zákona . 150/2002 Sb.
soudní ád správní, oprávn n podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opat ením obecné povahy, vydaným
správním orgánem, zkrácen. Pokud je podle zákona sou asn oprávn n ve v ci, ve které bylo opat ením
obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, m že navrhnout zrušení opat ení
obecné povahy jen spole
s takovým návrhem. Návrh na zrušení opat ení obecné povahy nebo jeho ástí,
vydaného krajem, m že podat též obec. Odp rcem je ten, kdo vydal opat ení obecné povahy, jehož zrušení
nebo zrušení jeho ásti je navrhováno. Návrh lze podle § 101b soudního ádu správního podat do 1 roku ode
dne, kdy návrhem napadené opat ení obecné povahy nabylo ú innosti.
O námitkách rozhoduje podle § 172 odst. 5 správního ádu správní orgán, který toto opat ení obecné
povahy vydává.
Proti rozhodnutí o námitkách se podle § 172 odst. 5 správního ádu nelze odvolat ani podat rozklad.
Zm na nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách m že být d vodem zm ny opat ení
obecné povahy.
Opat ení obecné povahy, které musí obsahovat od vodn ní, správní orgán oznámí podle § 173 odst.
1 správního ádu ve ejnou vyhláškou. Opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení ve ejné vyhlášky.
Do opat ení obecné povahy a jeho od vodn ní m že každý nahlédnout u správního orgánu, který opatení obecné povahy vydal.

……………………………………..
Mgr. Anna Chvojková
starostka obce

Územní plán Chýn

……………………………………..
Marcela Czerwinski
místostarostka obce
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