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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

Text bodu 1) se nemění. 

 

Změnou č. 2 se ruší text bodu 2): 

2) Zastavěné území obce Ženklava je vymezeno k 1. 10. 2013. 

a nahrazuje se textem:  

2) Zastavěné území je vymezeno k 1. 2. 2017. 

 

Text bodu 3) se nemění. 

 

 

B.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT  

 

Text bodů 1) až 4) se nemění. 

 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 

 PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

C.1 CELKOVÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE  

 

Text bodů 1) až 8) se nemění. 

 

Změnou č. 2 se ruší text bodu 9), který zní: 

9) Plocha výroby zemědělské – zemědělské usedlosti (VZ-U) je vymezena v návaznosti na 

zastavitelné plochy smíšené obytné. 

a nahrazuje se textem:  

9) Plochy výroby zemědělské – zemědělské usedlosti (VZ-U) jsou vymezeny v návaznosti na 

zastavitelné plochy smíšené obytné. 

 

 

C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY  

  V K.Ú. ŽENKLAVY 

 

Změnou č. 1 se ruší výčet zastavitelných ploch v bodě 1) Zastavitelné plochy včetně 

poznámky: 
Plocha 

číslo 

Plocha - způsob využití Podmínky 

realizace 

Výměra 

 v ha 

Z2 plocha smíšená obytná (SO)  0,21 

Z3 plocha smíšená obytná (SO) 

 

nutno dohodnout plochu pro 

dopravní obsluhu zastavitelné 

plochy a pro vedení sítí technické 

infrastruktury 

0,18 

Z4 plocha smíšená obytná (SO) 

 
 0,83 

Z5 plocha smíšená obytná (SO) 

 

zpracovat územní studii do  

31. 12. 2015, 

2,10 
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na 2 ha této plochy bude vymezena 

plocha veřejného prostranství o 

výměře min. 0,1 ha 

Z7 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,12 

Z8 plocha smíšená obytná (SO) 

 

zpracovat územní studii do  

31. 12. 2015, 

na 2 ha této plochy bude vymezena 

plocha veřejného prostranství o 

výměře min. 0,1 ha 

5,16 

Z9 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,07 

Z10 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,47 

Z11 plocha smíšená obytná (SO) 

 

do vymezeného význam. krajin. 

prvku  neumisťovat žádné stavby 

0,93 

Z12 plocha smíšená obytná (SO) 

 

zpracovat územní studii do  

31. 12. 2015, 

do vymezeného význam. krajin. 

prvku  neumisťovat žádné stavby, 

na 2 ha této plochy bude vymezena 

plocha veřejného prostranství o 

výměře min. 0,1 ha 

2,06 

Z14 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,53 

Z15 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,17 

Z16 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,72 

Z17 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 1,17 

Z18 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,42 

Z19 plocha smíšená obytná (SO) 

 

zpracovat územní studii do  

31. 12. 2015, 

na 2 ha této plochy bude vymezena 

plocha veřejného prostranství o 

výměře min. 0,1 ha 

 

2,03 

Z20 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,16 

Z21 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,12 

Z22 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,37 

Z23 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,38 

Z24 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,60 

Z25 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,40 

Z26 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,23 

Z27 plocha výroby a skladování (VS)  1,87 

Z28 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,09 

Z29 plocha výroby a skladování (VS) nutno dohodnout plochu pro 

dopravní obsluhu zastavitelné 

plochy a pro vedení sítí technické 

0,48 
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infrastruktury v případě, že se 

nebude jednat o rozšíření 

stávajícího areálu VS 

Z30 plocha smíšená obytná (SO) 

 

 0,37 

Z31 plocha smíšená obytná (SO)  0,21 

1/Z1 výroby zemědělské – zemědělské 

usedlosti 

(VZ-U) 

výsadba ochranného pásu zeleně 

s funkcí clonnou, protiprachovou 

a protihlukovou v šířce cca 10 m 

podél severní a západní hranice 

plochy 

0,72 

Poznámka: plochy Z1, Z6 a Z13 byly zastavěny = vypuštěny ze zastavitelných ploch. 

 

a nahrazuje se výčtem zastavitelných ploch: 

1) Zastavitelné plochy 
Plocha 

číslo 

Plocha - způsob 

využití 

Podmínky 

realizace/ 

stav využití plochy 

Výměra  

v ha nad KMD 

Z4A 

Z4B 

plocha smíšená 

obytná (SO) 

 0,44 

0,44 

Z5 plocha smíšená 

obytná (SO) 

na 2 ha této plochy bude vymezena plocha veřejného 

prostranství o výměře min. 0,1 ha 
1,96 

Z7 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,12 

Z8 plocha smíšená 

obytná (SO) 

na 2 ha této plochy bude vymezena plocha veřejného 

prostranství o výměře min. 0,1 ha 
5,08 

Z10 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,48 

Z11 plocha smíšená 

obytná (SO) 

do vymezeného význam. krajin. prvku  neumisťovat 

žádné stavby 
0,92 

Z12 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 

do vymezeného význam. krajin. prvku  neumisťovat 

žádné stavby, 

na 2 ha této plochy bude vymezena plocha veřejného 

prostranství o výměře min. 0,1 ha 

2,05 

Z14 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,53 

Z16 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,70 

Z17 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,38 

Z18 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,37 

Z19 plocha smíšená 

obytná (SO) 

na 2 ha této plochy bude vymezena plocha veřejného 

prostranství o výměře min. 0,1 ha 
1,93 

Z20 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,16 

Z21 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,12 

Z22 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,33 

Z23 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,37 

Z24 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,63 

Z25 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,41 

Z27 plocha výroby a 

skladování (VS) 

 
0,98 
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Z28 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,09 

Z29 plocha výroby a 

skladování (VS) 

nutno dohodnout plochu pro dopravní obsluhu 

zastavitelné plochy a pro vedení sítí technické 

infrastruktury v případě, že se nebude jednat o rozšíření 

stávajícího areálu VS 

0,48 

Z30 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,39 

Z31 plocha smíšená 

obytná (SO) 

 
0,19 

1/Z1 plocha výroby 

zemědělské – 

zemědělské 

usedlosti 

(VZ-U) 

výsadba ochranného pásu zeleně s funkcí clonnou, 

protiprachovou a protihlukovou v šířce cca 10 m podél 

severní a západní hranice plochy 0,73 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 2 

2/Z1 plocha výroby 

zemědělské – 

zemědělské 

usedlosti 

(VZ-U) 

výsadba ochranného pásu zeleně s funkcí clonnou, 

protiprachovou a protihlukovou v šířce cca 10 m podél 

jižní a východní hranice plochy 0,42 

2/Z2 plocha výroby a 

skladování (VS) 

 
0,64 

2/PV1 plocha prostranství 

veřejného (PV) 

 
0,03 

 

Text bodu 2) se nemění. 

 

C.3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

Text bodů 1) až 3) se nemění. 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMISŤOVÁNÍ 

 

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

D.1.1  DOPRAVA SILNIČNÍ 

 

Text bodu 1) se nemění. 

 

Změnou č. 2 se: 

v první větě bodu 2) vypouští text: 

dle ČSN 736110. 

v bodě 2) se ruší se text v první odrážce: 

- budou respektovány minimální šířky přilehlých veřejných prostranství dle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v odůvodněných případech 

ve stísněných poměrech bude respektována šířka prostoru místní komunikace stanoveného 

dle ČSN 736110, 

a nahrazuje se textem: 
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- z hlediska ochrany tras stávajících i nově budovaných komunikací dodržet odstup nové 

zástavby včetně oplocení od tras komunikací v šířkách umožňujících realizaci chodníků, 

sjezdů k nemovitostem, úpravy dopravních prostorů a vedení sítí technické infrastruktury. 

 

v bodě 2) se ve čtvrté odrážce vypouští text: 

dle ČSN 736110   

 

v bodě 3) se vypouští text uvedený za čtvrtou odrážkou včetně páté odrážky: 

Při realizaci úprav stávajících komunikací budou dále respektovány následující zásady: 

- podél stávajících místních komunikací budou dle místních možností respektovány šířky 

přilehlých veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, v odůvodněných případech ve stísněných poměrech bude respektována 

šířka prostoru místní komunikace stanoveného dle ČSN 736110.  

 

Text bodů 4) a 5) se nemění. 

 

D.1.2  DOPRAVA STATICKÁ - ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ 

 

Text bodů 1) až 3) se nemění. 

 

 

D.1.3 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ 

 

Text bodů 1) a 2) se nemění. 

 

 

D.1.4 DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ 

 

Text bodu 1) se nemění. 

 

 

D.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Text bodů 1) až 3) se nemění. 

 

D.2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

 

Změnou č. 2 se: 

v první větě bodu 1) vypouští text: 

v délce cca 1,3 km 

 

Text bodu 2) se nemění. 
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D.2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

 

Text bodů 1) a 2) se nemění. 

 

Změnou č. 2 se v bodě 3) vypouští text 

dle projektu dimenzovanou pro Q24 = 1,35 m
3
/den a 15 - 25 EO (Biocleaner BC 20) 

 

Text bodů 4) až 7) se nemění. 

 

 

D.2.3 ENERGETIKA 

 

Zásobování elektrickou energií 

Text bodu 1) se nemění. 

 

Zásobování plynem 

Text bodu 1) se nemění. 

 

Zásobování teplem  

Text bodů 1) a 2) se nemění. 

 

 

D.3 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

 

Text bodů 1) až 4) se nemění. 

 

 

D.4 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 

Text bodů 1) až 3) se nemění. 

 

 

D.5 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

Změnou č. 2 se z bodu 1) vypouští druhá věta: 

Podle místních možností budou respektovány šířky veřejných prostranství dle  §22 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  v odůvodněných případech 

ve stísněných poměrech bude respektována šířka prostoru  místní komunikace stanoveného 

dle ČSN 736110. 
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E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 

NEROSTŮ 

 

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH    

  A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU V JEJICH VYUŽITÍ 

 

Text bodů 1) až 3) se nemění. 

 

 

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Text bodů 1) až 6) se nemění. 

 
 

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

 

Text bodů 1) a 2) se nemění. 

 

 

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

 

Text bodu 1) se nemění. 

 

 

E.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 

Text bodu 1) se nemění. 

 

 

E.6 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY 

 

Text bodů 1) až 4) se nemění. 

 

 

E.7 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 

Text bodu 1) se nemění. 
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

 VYUŽITÍ 

 

F.1 PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ     

  VYMEZENÝCH ÚP ŽENKLAVY 

 

Změnou č. 2 se text oddílu nemění. 

 

F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S  ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

Změnou č. 2 se text oddílu nemění. 

 

 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K  ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 

BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

Změnou č. 2 se text oddílu nemění. 

 

Změnou č. 2 se ruší název oddílu 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO 

 

a nahrazuje se názvem: 

H.   VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 

PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEKUPNÍ PRÁVO 

 

Změnou č. 2 se text oddílu nemění. 

 

Změnou č. 2 se ruší název oddílu 

I. VYMEZENÍ URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ MŮŽE 

 VYPRACOVÁVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JEN AUTORIZOVANÝ 

ARCHITEKT 

 

a nahrazuje se názvem: 

I. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 

PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

Změnou č. 2 se text oddílu nemění. 
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J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

 PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Textová část Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy obsahuje 9 listů. 

Grafická část Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy obsahuje průsvitky  

k výřezům výkresů                      v měřítku 

 A.1 Základní členění území                  1 : 5 000  

 A.2 Hlavní výkres                     1 : 5 000 

 A.3 Doprava                       1 : 5 000 

 A.4 Vodní hospodářství                   1 : 5 000 

 A.5 Energetika a spoje                    1 : 5 000 

 

 A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací nebyl zpracován, vzhledem 

k tomu, že Změnou č. 2 nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně 

prospěšná opatření. 

 

 

K. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50, ODST. 6 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

Změnou č. 2 se text oddílu nemění. 

 


