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Změna č. 1  

územního plánu sídelního útvaru Terezín 
 

Zastupitelstvo obce Terezín, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 

stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 

následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 

188 odst. 3 a 4 stavebního zákona 

 

 

v y d á v á 

 

tuto Změnu č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín, 

 
který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Terezín a vydán obecně závaznou vyhláškou (OZV) 

dne 17.2.1998, která nabyla účinnosti 7.3.1998.  

 

1. Předmětem změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín jsou tyto dílčí změny:  

Ozn. 

změny 
Specifikace změny, označení a název plochy s rozdílným způsobem využití 

1.1 
Změny podmínek využití ploch – regulativů (doplnění přípustných, příp. výjimečně 

přípustných objektů a využití území) pro území a plochy zeleně – Z v rámci zastavěného a 

zastavitelného území 

1.2 
Návrh Va 

plochy výroby zemědělské 

 

2. Funkční plocha 1.2, vymezená v odstavci 1., se zařazuje do zastavitelných ploch. 

3. V OZV,  čl. 1 „Účel vyhlášky“ se mění první věta odstavce, která zní:  

Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Terezín po změně č. 1. 

 

4. V OZV se čl. 3 "Časový rozsah platnosti" nepoužije. 

 

5. V OZV,  čl. 4 „Vymezení pojmů“ se na konci doplňuje o text, který zní: 

 

Koeficient zastavění plochy (KZP) je poměr mezi součtem výměr zastavěných částí ploch (nadzemní 

stavby, zpevněné plochy) k celkové výměře ploch. Vyjadřuje nejvýše přípustný podíl zastavění plochy. 

Nezastavěný zbytek plochy bude využit pro výsadbu izolační, okrasné a užitkové zeleně. Důvodem 

k regulaci intenzity zastavění plochy je ochrana krajinného rázu a životního (pracovního) prostředí, tj. 

zajištění optimální hustoty zastavění v zemědělské krajině a zajištění dostatečných volných ploch kolem 

výrobních staveb. KZP se uplatní u plochy jako celku, a z důvodu proporcionality i u jednotlivých dílčích 

ploch ve vlastnictví odlišných vlastníků. Poznámka: do zastavěných ploch se započítávají i všechny 

zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, nádvoří), kromě komunikací veřejných (místních komunikací).   

 

6. OZV, článek 6. „Prostorové uspořádání“ se doplňuje na konci o odstavec, který zní: 

 Změnou č. 1.2 ÚPN SÚ Terezín je navrhována plocha výroby zemědělské v severní části území 

naproti zemědělského areálu ZEMAS, a.s. 
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7. V OZV se čl. 7 „Funkční uspořádání, limity využití území“ přejmenovává na „7a Funkční uspořádání“. 

8. V OZV se v čl. 7a „Funkční uspořádání“ doplňuje odstavec „Plochy zeleně – Z“ o text, který zní: 

V plochách zeleně, resp. veřejných prostranství, jsou v zastavěném a zastavitelném území přípustné sítě 

technické infrastruktury (tj. umístění vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického 

vybavení), autobusové zastávky a parkovací místa a podmíněně přípustné garáže, za podmínky, že poloha 

garáže bude respektovat ochranná a bezpečnostní pásma sítí veřejné infrastruktury, a že bude umístěna 

mimo průjezdní úseky silnic a nebude bránit rozhledu v křižovatkách. 

9. V OZV se čl. 7a „Funkční uspořádání“ doplňuje na konci článku o text, který zní: 

Va 
PLOCHY VÝROBY 

ZEMĚDĚLSKÉ 

Hlavní využití: stavby pro zemědělskou výrobu a skladování 

(zemědělské stavby.)  

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství 

a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, 

vinařské provozovny, parkoviště a garáže pro automobily všeho 

druhu a stroje. Přípustné jsou rovněž bioplynové stanice, malé 

stavby odpadového hospodářství a čerpací stanice pohonných 

hmot CNG. Pozemky staveb pro zpracování odpadů 

(kompostárny, recyklační linky). 

Nepřípustné využití: veškeré stavby obytné a rekreační, zařízení 

péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní 

zařízení, ubytovací zařízení, sociální služby, stavby a zařízení pro 

kulturu a církevní účely, fotovoltaické elektrárny umístěné na 

terénu, stavby pro výrobu průmyslovou a logistická centra. 

Podmíněně přípustné využití: velkoobchodní a maloobchodní 

zařízení - za podmínky, že prodejní sortiment budou tvořit 

převážně produkty vytvořené v dané ploše. Fotovoltaické 

elektrárny, za podmínky, že budou umístěny na střechách objektů 

nebo nad parkovišti. 

Podmínky prostorového uspořádání: v plochách VS, které mohou 

ovlivnit krajinný ráz území, se připouští objekty se sedlovou 

střechou o výšce do 13 m (od upraveného terénu po hřeben 

střechy). Objemově rozsáhlé stavby nutno vhodným 

architektonickým způsobem rozčlenit na menší hmoty. 

Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,5. 

 

10. V OZV se za čl. 7a „Funkční uspořádání“ doplňuje článek 7b „Opatření a specifické koncepční podmínky 

pro využití plochy“, který zní: 

Článek 7b 

Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy 

 

Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí ve vybraných zastavitelných plochách 

a v plochách přestavby vymezených změnou č. 1 ÚPN SÚ Terezín: 

Ozn. 

změny 

Označení plochy 

s rozdílným 

způsobem využití 

Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy 

1.2 Va 
V navazujícím řízení budou uplatněny tyto podmínky: 

 Bude vymezeno ochranné pásmo vlivu výroby na životní prostředí. 

 V záplavovém území vodního toku Trkmanka nebudou umisťovány 

žádné nadzemní stavby  

 V případě požadavku na výstavbu v blízkosti železnice je nutný 
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souhlas dotčeného orgánu s umístěním stavby v ochranném pásmu 

železnice. 

 Technicky a právně bude dořešen střet záměru s meliorovanou 

plochou. 

 Odvádění a likvidace dešťových vod bude řešena tak, aby nedošlo 

k negativnímu ovlivnění mokřadu nacházejícího se severně od plochy 

1.2 

 Bude respektován přívodní vodovodní řad z PVC 225 a LT 200 a jeho 

ochranné pásmo 

 Bude zajištěno územní zabezpečení funkčnosti prvků ÚSES. V 

prostoru ÚSES je nepřípustné umisťování a povolování staveb a dále 

jsou nepřípustné i jiné činnosti, které by způsobily narušení jeho 

ekologicko-stabilizační funkce. Umístění staveb včetně komunikací 

zohlední i interakční prvek ležící při jižní hranici plochy. 

 V případě požadavku na výstavbu v blízkosti silnice je nutný souhlas 

dotčeného orgánu s umístěním stavby v silničním ochranném pásmu. 

 bude upřesněna poloha účelových komunikací uvnitř plochy  

 

11. V OZV se článek 8 „Uspořádání dopravy, inženýrských sítí“, doplňuje na konci odstavce „Doprava“ o 

text, který zní: 

Plocha dílčí změny č. 1.2 ÚPN SÚ Terezín bude obsloužena účelovou komunikací připojenou na silnici 

Brno-Hodonín v místě připojení protější stávající účelové komunikace, připojující areál firmy ZEMAS, 

a.s. Vznikne tak křížení účelové komunikace a silnice ve tvaru průsečné křižovatky. 
 

12. V OZV se článek 8 „Uspořádání dopravy, inženýrských sítí“, doplňuje na konci článku o text, který zní: 

 

Součástí návrhu změny č. 1.2 a jsou tyto sítě veřejné technické infrastruktury: 

 Navržený vodovod pro veřejnou potřebu – prodloužení vodovodu od jihu od zástavby obce Terezín.  

 

13. V OZV se čl. 11 „Požadavky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu“ nepoužije. 

 

14. V OZV se článek 12. „Veřejně prospěšné stavby“ na konci doplňuje o text:   

 

„Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje územní plán ve výkrese č. 6 veřejně 

prospěšnou stavbu, pro kterou je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám – vodovod pro veřejnou 

potřebu.“ 

 

15. Součástí změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín je textová část, která obsahuje 5 stran včetně titulní strany a 

záznamu o účinnosti. 

 

16. Součástí změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín jsou tyto výkresy grafické části: 

 

2. Hlavní výkres (Komplexní urbanistický návrh)  1 : 2 000  

4. Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 2 000 

6. Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000 

 

 


