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TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY č. 1 

A. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRNAVA 

Opatřením obecné povahy „Změna č. 1 Územního plánu obce Trnava“ se ve výrokové části platného 
Územního plánu Trnava provádí následující změny: 

1. V celém textu výrokové části se v záhlaví každé stránky doplňuje text „Text výrokové části“, 
ve slově „Územní“ se doplňuje koncovka „ho“ a ve slově „plán“ koncovka „u“, za slovo „Tr-
nava“ se doplňuje text „po změně č. 1“. 

2. Na straně 2 se za odstavec „Zprostředkovatel“ doplňuje odstavec: 

Projektant Změny č. 1:  Ing. arch. Jiří Ludík 
     autorizovaný architekt 
     Dolnoveská 87 
     763 25 Fryšták 

3. V obsahu textové části návrhu se v kapitole B. před slovo „koncepce“ doplňuje přívlastek „Zá-
kladní“ a u slova „Koncepce“ se mění velké počáteční písmeno na malé. 

4. V obsahu textové části návrhu se v kapitole C. za slovo „včetně“ doplňuje „urbanistické 
kompozice“ a za slovo „vymezení“ se doplňuje „ploch s rozdílným způsobem využití“. 

5. V obsahu textové části návrhu se v kapitole D. za slovo „umisťování“ doplňuje text „,vyme-
zení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich vyu-
žití“. 

6. V obsahu textové části návrhu se v kapitole E. za slovo „ploch“ doplňuje text „s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině“, za slovy „podmínek pro“ se vypouští text 
„změny v“, za slovo „dobývání“ se doplňuje slovo „ložisek“ a na konci slova „nerostů“ 
se koncovka „ů“ nahrazuje spojením „ných surovin“. 

7. V obsahu textové části návrhu se v kapitole F. za slova „účelu využití“ doplňuje text „(hlavní 
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně 
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opat-
ření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmí-
něně přípustného využití těchto ploch“ 

8. V obsahu textové části návrhu se v kapitole H. za slovem „Vymezení“ vypouští slovo „dal-
ších“, ve slově „veřejně“ se koncovka „ě“ s textem „prospěšných opatření“ nahrazuje kon-
covkou „ých“ a slovem „prostranství“ a za slova „předkupní právo“ se vkládá text „, s uve-
dením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona“. 

9. V obsahu textové části návrhu se v kapitole H. vypouští podkapitola: 
H.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo 
H.2 Veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

10. V obsahu textové části návrhu se doplňuje kapitola I. Stanovení kompenzačních opatření 
podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

11. V obsahu textové části návrhu se v kapitole K. za slovním spojením „ve kterých je“ vypouští 
text „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále sta-
novení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a“ a nahrazuje se 
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textem „rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stano-
vení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro“. 

12. V obsahu textové části návrhu se v kapitole L. za slovním spojením „ve kterých je“ vypouští 
text „pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro“, za slovy „rozhodování o změ-
nách“ vypouští text „jejich využití a“ se nahrazuje slovy „v území podmíněno vydáním re-
gulačního plánu,“, předložka se doplňuje předponou „podle“ a za slova „přílohu č. 9“ se do-
plňuje text „, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, 
a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání“. 

13. V obsahu textové části návrhu se v kapitole N. za slovním spojením „významných staveb“ 
vypouští text „, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumen-
tace jen autorizovaný architekt“. 

14. V obsahu textové části návrhu se vypouští celá kapitole „O. Vymezení staveb 
nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona“ 

15. V kapitole A se za slovy „území je“ doplňuje slovo „nově“ a datum vymezení zastavěného 
území „31.12.2010“ se nahrazuje datem „31.08.2020“. 

16. V názvu kapitoly B se na začátku doplňuje slovo „ZÁKLADNÍ“. 

17. V kapitole B, v podkapitole B.1, ve druhém odstavci, v první větě za slovem „postavením“ vy-
pouští sousloví „ve struktuře osídlení“. 

18. V kapitole B, v podkapitole B.1, ve třetím odstavci, se na konci první věty za slovem „uspořá-
dání“ nahrazuje slovo „obce“ slovy „řešeného území“. Ve druhé větě se vypouští vztažné 
zajméno „, kterou“. 

19. V kapitole B, v podkapitole B.1, ve čtvrtém odstavci za slovem „budování“ vypouští slovo „po-
třebných“ a za slovem „sítí“ sousloví „dopravní a technické infrastruktury“. V navazujícím 
slově „související“ se doplňuje koncovka „ch“. 

20. V kapitole B, v podkapitole B.1, v pátém odstavci se za slovem „záměry“ vypouští sousloví 
„navržené územním plánem“. 

21. V kapitole B, v podkapitole B.1, v předposledním odstavci se za slovem „propojení“ vypouští 
slovo „systému“. 

22. V kapitole B, v podkapitole B.1, v posledním odstavci se za slovem „Koncepce“ slovo „krajiny“ 
nahrazuje slovy „nezastavěného území“ a za slovesem je se vypouští slovo „současně“. 

23. V kapitole B, v podkapitole B.2.1, se ve třetím odstavci za vztažným zájmenem „které“ dopl-
ňuje podmiňující způsob „by“. 

24. V kapitole B, v podkapitole B.2.1, ve čtvrtém odstavci se za slovem „zeleně“ vypouští text 
„v krajině umísťovat a doplňovat zeleň“. 

25. V kapitole B, v podkapitole B.2.3, ve třetím odstavci se za slovem „u stávajících“ vypouští text 
„výrobních areálů“, za slovem tak se doplňuje spojka „i“, za slovy „rozvojových ploch“ se vy-
pouští slova „pro výrobu“ a za ukazovacím zájmenem „těchto“ se slovo „ploch“ nahrazuje slo-
vem „areálů“. 

26. V kapitole B, v podkapitole B.2.3, se vypouští čtvrtý odstavec „U rozsáhlejších rozvojových 
ploch podmíněných zpracováním územní studie požadovat vytvoření veřejných prostranství 
pro setkávání obyvatel.“. 

27. V kapitole B, v podkapitole B.2.3, se v pátém odstavci, v první větě ve slově „výškovou“ vy-
pouští písmena „ovo“ a také slovo „zonaci“. Ve druhé větě se za slovo „zástavby“ doplňuje 
sloveso „bude“ a za zkratkou „atd“ se sloveso  „bude“ zase vypouští. Z přídavného jména 
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„okolní“ se vypuštěním písmene „n“ vytváří podstatné jméno a současně se vypouští slovo 
„zástavby“. 

28. V kapitole B, v podkapitole B.2.3, v šestém odstavci, ve druhé větě se text „Pro ochranu obce 
před zaplavením“ nahrazuje slovem „Přednostně“ a za slovy „je třeba“ se slovo „přednostně“ 
vypouští. Ve třetí větě se za slovem „ochrany“ text „obce je třeba“ nahrazuje slovesem „bu-
dou“, u slova realizovat se mění koncovka „at“ na „ány“, vypouští se text „zasahujících 
do ploch“, za ukazovacím zájmenem „které“ se sloveso „budou“ nahrazuje tvarem „bývají“ 
a za slovem „v případě“ se vypouští slovo „zadržení“. 

29. V názvu kapitoly C. za slovo „VČETNĚ“ doplňuje text „URBANISTICKÉ KOMPOZICE“ 
a za slovo „VYMEZENÍ“ se doplňuje text „PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“. 

30. V kapitole C, v podkapitole C.1, ve třetím odstavci, ve druhé větě se za slovem „prostředí“ vy-
pouští slovo „obce“, za spojkou „a“ se vypouští slovo „současně“, za slovy „vzhledem k“ se vy-
pouští slovo „nutnosti“ a spojení „přes celou obec“ se nahrazuje spojením „přes celé zasta-
věné území“. 

31. V kapitole C, v podkapitole C.1, ve čtvrtém odstavci, v první větě se za slovem „realizace“ vy-
pouští slovo „především“, za slovem „zástavby“ slovo „nejprve“ a za slovy „ve vazbě na“ 
se doplňuje slovo „zástavbu“, které se za slovem „stávající“ zase vypouští. Ve druhé větě se 
text „Pro novou obytnou zástavbu p“ nahrazuje písmenem „P“, text „tyto plochy“ se nahrazují 
zájmenem „které“ a za slovem „mají“ se vypouští slovo „současně“. 

32. V kapitole C, v podkapitole C.1, se vypouští šestý odstavec „Postup výstavby v nových obyt-
ných zónách vázat na postupné možnosti budování dopravní a technické infrastruktury a ve 
vazbě na stávající inženýrské sítě.“. 

33. V kapitole C, v podkapitole C.1, v sedmém odstavci, ve druhé větě se za slovem „zástavbou“ 
spojka „a“ nahrazuje textem „kde se ve větší míře“ a za slovem „uplatňuje“ se text „se zde 
ve větší míře“ zase vypouští. 

34. V kapitole C, v podkapitole C.1, v osmém odstavci, v první větě se za slovem „charakteris-
tická“ vypouští slovní spojení „tím, že“, za slovem „objekty“ se vypouští text „jsou volně“, kon-
covka slova „orientovány“ se nahrazuje koncovkou „anými“ a vypouští se následující slovo 
„především“. Ve třetí větě se vypouští slovo „především“ a za slovním spojením „která je“ 
se slovo „charakteristická“ nahrazuje slovem „typická“. Ve čtvrté větě se opět vypouští slovo 
„především“ a koncovka slova „zástavbě“ se nahrazuje koncovkou „y“. 

35. V kapitole C, v podkapitole C.1, v osmém odstavci, se za slovo „ploch“ doplňuje koncovka „y“. 

36. V kapitole C, v podkapitole C.1, v devátém odstavci, v první větě se za slovem „zeleň“ zamě-
ňuje slovo „propojovat“ nahrazuje slovem „koncipovat“. Ve druhé větě vypouští ukazovací zá-
jmeno „Tento“, u slova „základní“ se malé počáteční písmeno „z“ nahradí velkým „Z“, a doplní 
se slovem „kostru“. Poslední věta „Vytvořit ucelený systém vzájemně propojených ploch ze-
leně.“ se vypouští celá. 

37. V kapitole C, v podkapitole C.1, v předposledním odstavci, se za slovem „výstavbu“ vypouští 
slovo „nejprve“ a za slovním spojením „dopravní infrastruktury“ se vypouští text „s následnou 
výstavbou obytných a doplňkových staveb“. 

38. V kapitole C, v podkapitole C.1, v posledním odstavci, se za slovem „nádrže“ vypouští slovní 
spojení „především ty“. 

39. V podkapitole C.2, v tabulce: VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, se vypouští „celé lo-
kality“, ve sloupci „Výměra (ha)“ se nahrazuje výměra „původní“ výměrou „aktuální“, nebo 
se doplňuje „lokalita nová“: V hlavičce tabulky se vypouští identifikátor „ID“ a současně se do-
plňuje slovo „plochy“. 
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Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra 
(ha) 

Poznámka 

2 Plocha bydlení - individuální 0,28  

3 Plocha bydlení - individuální 0,36  

4 Plocha bydlení - individuální 1,10 1,05  

5 Plocha bydlení - individuální 0,51  

7 Plocha bydlení - individuální 0,43  

8 Plocha bydlení - individuální 0,26 0,28  

9 Plocha bydlení - individuální 0,88 0,89  

10 Plocha bydlení - individuální 2,56  

11 Plocha bydlení - individuální 0,38 0,36  

12 Plocha bydlení - individuální 0,16 0,21  

14 Plocha bydlení - individuální 0,36 0,35  

16 Plocha bydlení - individuální 5,72 územní studie 

17 Plocha bydlení - individuální 0,61  

18 Plocha bydlení - individuální 1,39  

20 Plocha bydlení - individuální 0,11  

21 Plocha bydlení - individuální 0,35 0,36  

22 Plocha bydlení - individuální 0,37 0,36  

23 Plocha smíš. obytné vesnická 0,20 0,19  

24 Plocha smíš. obytné vesnická 0,08  

25 Plocha smíš. obytné vesnická 0,21  

26 Plocha bydlení - individuální 0,18 plocha přestavby 

27 Plocha smíš. obytné vesnická 0,25  

40 Plocha občanského vybavení 0,10 0,09  

41 Plocha občanského vybavení 0,23  

42 Plocha občanského vybavení 0,24 0,25 rozšíření hřbitova 

51 Plocha pro tělovýchovu. a sport 1,45 1,48 fotbalové hřiště 

52 Plocha pro tělovýchovu. a sport 0,45 lyžařský vlek 

53 Plocha pro tělovýchovu. a sport 0,70 lyžařský vlek a zázemí 

70 Plocha průmyslové výroby 0,79  

71 Plocha průmyslové výroby 0,74 0,75  

72 Plocha průmyslové výroby 0,64 0,61  

73 Plocha průmyslové výroby 0,21  

81 Plocha silniční dopravy 1,02 1,03 přeložka sil. III/4893, vodovod 

82 Plocha silniční dopravy 0,18 0,13  

83 Plocha silniční dopravy 0,30 0,33  

84 Plocha silniční dopravy 1,71 1,67 přeložka místní komunikace 

86 Plocha silniční dopravy 0,69 0,35  
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Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra 
(ha) 

Poznámka 

88 Plocha silniční dopravy 0,33 0,35  

100 Plocha pro vodní hospodářství  0,21 vodovod 

101 Plocha pro vodní hospodářství  3,08 vodovod, kanalizace 

102 Plocha pro energetiku 0,19 VN 22 kV, trafostanice 

103 Plocha pro vodní hospodářství  0,15 0,16 vodojem 

104 Plocha pro vodní hospodářství  0,29 čistírna odpadních vod 

105 Plocha pro vodní hospodářství  0,02 kanalizace 

106 Plocha pro vodní hospodářství  0,11 vodovod 

107 Plocha pro vodní hospodářství  0,31 vodovod, kanalizace 

108 Plocha pro vodní hospodářství  0,26 kanalizace 

109 Plocha pro vodní hospodářství  0,04 vodovod, kanalizace 

110 Plocha pro vodní hospodářství  0,01 kanalizace 

111 Plocha pro energetiku 0,27 VN 22 kV, trafostanice 

112 Plocha pro energetiku 0,14 přeložka el. vedení VN 22 kV 

113 Plocha pro energetiku 0,15 přeložka el. vedení VN 22 kV 

114 Plocha pro energetiku 0,91 přeložka el. vedení VN 22 kV 

120 Plocha technické infrastruktury 0,46 0,45 hráz, přeložka silnice III/4893 

121 Plocha technické infrastruktury 1,23 hráz suché vodní nádrže 

122 Plocha technické infrastruktury 0,98 hráz suché vodní nádrže 

123 Plocha technické infrastruktury 1,00 0,98 hráz suché vodní nádrže 

124 Plocha technické infrastruktury 0,14 0,15 hráz suché vodní nádrže, ko-
munikace 
přeložka VN 22 kV 

126 Plocha technické infrastruktury 1,14 hráz suché vodní nádrže 

140 Plocha vodní 0,40 vodní nádrž 

301 Plochy bydlení – individuální 0,36 částeč. zastavěná pl. BI 5 

302 Plochy bydlení – individuální 0,26 částeč. zastavěná pl. BI 7 

303 Plochy bydlení – individuální 1,36 částeč. zastav. pl. BI 10 

304 Plochy bydlení – individuální 5,44 částeč. zastav. pl. BI 16 

305 Plochy bydlení – individuální 0,37 částeč. zastav. pl. BI 17 

306 Plochy bydlení – individuální 0,72 částeč. zastav. pl. BI 18 

307 Plochy bydlení – individuální 0,24 částeč. zastav. pl. BI 18 

308 Plochy bydlení – individuální 0,21 částeč. zastav. pl. BI 18 

309 Plochy bydlení – individuální 0,52 Zpráva o uplatňování (V2) 

312 Plochy bydlení – individuální 0,28 Zpráva o uplatňování (V5) 

313 Plochy bydlení – individuální 0,41 Zpráva o uplatňování (V6) 

314 Plochy bydlení – individuální 0,27 Zpráva o uplatňování (V7) 

315 Plochy bydlení – individuální 0,07 Zpráva o uplatňování (V8) 
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Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra 
(ha) 

Poznámka 

317 Plochy bydlení – individuální 0,08 Zpráva o uplatňování (V12) 

323 Plochy bydlení – individuální 0,26 redukovaná pl. BI 9 

324 Plochy bydlení – individuální 1,42 Zpráva o uplat. (V11, V13a, 
V14a) 

325 Plochy bydlení – individuální 0,19 Usn. zast. č. 7.2.2020/6a4) 

326 Plochy smíš. obytné vesnické  0,09 částeč. zastav. pl. SO.3 27 

327 Plochy smíš. obytné vesnické  0,11 částeč. zastav. pl. SO.3 27 

328 Plochy smíš. obytné vesnické  0,59 Zpráva o uplatňování (V9) 

329 Plochy smíš. obytné vesnické  0,28 Zpráva o uplatňování (V10) 

330 Plocha pro tělovýchovu. a sport 0,09 usn. zast. 7.5.2020/6c) 

331 Plochy veřejných prostranství  0,12 částeč. zastav. pl. BI 18 

332 Plochy veřejných prostranství  0,16 částeč. zastav. pl. BI 18 

333 Plocha veřejného prostranství 0,44 Zpráva o uplat. (V11, V13a, 
V14a) 

334 Plocha veřejného prostranství 0,07 usn. zast. 7.2.2020/6a7 

336 Plochy průmyslové výroby  0,36 částeč. zastav. pl. VP 70 

341 Plochy zeměd. a lesnické výroby 5,64 Zpráva o uplatňování (V15) 

351 Plochy silniční dopravy  0,76 součást protipovodňových 
opatření (SN1 Dvořiska) 

352 Plochy silniční dopravy  0,24 součást protipovodňových 
opatření (SN1 Dvořiska) 

353 Plochy silniční dopravy  0,20 součást protipovodňových 
opatření (SN3 Luhy) 

354 Plochy silniční dopravy  0,39 součást protipovodňových 
opatř. (SN5 pod Bařinami) 

355 Plochy silniční dopravy  0,15 součást protipovodňových 
opatř. (SN5 pod Bařinami) 

356 Plocha silniční dopravy  0,05 Usn. zast. č. 7.2.2020/6a4) 

362 Plochy pro energetiku 0,18 přemístěná pl. TE 111 

366 Plochy technické infrastruktury 0,70 součást protipovodňových 
opatření (SN1 Dvořiska) 

367 Plochy technické infrastruktury 0,27 součást protipovodňových 
opatř. (SN2 Pod Uhličným) 

368 Plochy technické infrastruktury 0,71 součást protipovodňových 
opatření (SN3 Luhy) 

369 Plochy technické infrastruktury 0,56 součást protipovodňových 
opatř. (SN5 pod Bařinami) 

 

40. V kapitole C, v podkapitole C.3 „Vymezení ploch přestavby“ se původní text „Plocha pře-
stavby je navržena v centrální části obce. Nevhodně umístěná průmyslo-vá výroba (dřevový-
roba) v centrální části obce bude vymístěna a využití této plochy bude pro bydlení individuální 
– ID27.“ nahrazuje textem „Požadavek výrokové části ÚP Trnava na vymezení plochy pře-
stavby v návrhové ploše BI 26 se vypouští.“ 
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41. V kapitole C, v podkapitole C.4, v článku Zásady koncepce sídelní zeleně se ve třetím od-
stavci, se za slovo „systém“ doplňuje koncovka „em“, za slovem „krajinné,“ se vypouští slovo 
„případně“ a za slovní spojení „ekologické stability“ se slovo „případně“ za doplňuje. 

42. V kapitole C, v podkapitole C.4.1, v tabulce: PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ, V hlavičce tabulky 
se vypouští identifikátor „ID“ a současně se doplňuje slovo „plochy“ a ve sloupci „Výměra (ha)“ 
se výměra „původní“ nahrazuje výměrou „aktuální“. 

Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra 
(ha) 

Poznámka 

150 Plocha sídelní zeleně  0,09 0,08  

43. V názvu kapitoly D. se za slovo „UMISŤOVÁNÍ“ doplňuje text „, VYMEZENÍ PLOCH A KORI-
DORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JE-
JICH VYUŽITÍ“. 

44. V kapitole D, v podkapitole D.1.1, v prvním odstavci, se za slovem „dopravy“ nahrazuje text 
„vzhledem k tomu, že o“ písmenem velké „O“. 

45. V kapitole D, v podkapitole D.1.1, ve čtvrtém odstavci, se za slovním spojením „umožní ve-
dení“ vypouští slovo „potřebných“. 

46. V kapitole D, v podkapitole D.1.1, v pátém odstavci, se za slova „území obce“ text „případně“ 
nahrazuje spojkou „a“. 

47. V kapitole D, v podkapitole D.1.2, v prvním odstavci, se ve dvou případech, označení návr-
hové lokality „ID“ nahrazuje označením  „DS“. V první větě se označení „k.ú. Trnava“ doplňuje 
o text „u Zlína“. 

48. V kapitole D, v podkapitole D.1.2, v druhém odstavci, se označení návrhové lokality „ID“ na-
hrazuje označením  „DS“. 

49. V kapitole D, v podkapitole D.1.2, ve třetím odstavci, se označení návrhové lokality „ID“ na-
hrazuje označením  „DS“. 

50. V kapitole D, v podkapitole D.1.2, ve čtvrtém odstavci, se ve třech případech, označení návr-
hové lokality „ID“ nahrazuje označením  „DS“.  

51. V kapitole D, v podkapitole D.1.2, v pátém odstavci, se označení návrhové lokality „ID“ nahra-
zuje označením  „P*“. 

52. V kapitole D, v podkapitole D.1.3, v prvním odstavci, se za slovy „s využitím“ vypouští slovo 
„především“. 

53. V kapitole D, v podkapitole D.1.3, ve druhém odstavci, se za slovy „území obce,“ vypouští 
slovo „převážně“. 

54. V kapitole D, v podkapitole D.2.1, v prvním odstavci, se slovo „potřebných“ nahrazuje slovem 
„inženýrských“ a za slovem „sítí“ se vypouští slovní spojení „technické infrastruktury“. 

55. V kapitole D, v podkapitole D.2.1, ve druhém odstavci, v první větě za slovem „plochách“ 
se vypouští slovo „převážně“. Druhá věta ve znění „Další průběh technické infrastruktury v za-
stavitelných plochách bude podrobněji ře-šen následnou dokumentací.“ se vypouští celá. 

56. V kapitole D, v podkapitole D.2.1, ve třetím odstavci, v první větě se za slovem „území“ se na-
hrazuje slovo „, případně“ spojkou „a“ a na konci věty se vypouští sousloví „v územním a sta-
vebním řízení“. Na konec odstavce se doplňuje věta „Pro nadzemní a podzemní vedení tech-
nické infrastruktury v nezastavěném území jsou, v rámci Změny č. 1 ÚP Trnava, vypuštěny 
zastavitelné plochy.“ 
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57. V kapitole D, v podkapitole D.2.2, ve druhém odstavci, se označení návrhové lokality „ID“ na-
hrazuje označením „TV“. 

58. V kapitole D, v podkapitole D.2.2, ve třetím odstavci, se označení návrhové lokality technické 
infrastruktury „ID“ nahrazuje označením „TV“, „ID101“ označením „TV 361“ a „ID“ označením 
„DS“. Konec odstavce ve znění „, který je umístěn severně od jižního okraje obce Trnava“ 
se vypouští. 

59. V kapitole D, v podkapitole D.2.2, ve čtvrtém odstavci, se označení návrhové lokality tech-
nické infrastruktury „ID101“ nahrazuje označením „TV 361“. 

60. V kapitole D, v podkapitole D.2.2, v pátém odstavci, za slovesem „jsou“ se vypouští slovo 
„dále“ a za slovem „vedeny“ příslovce „převážně“. 

61. V kapitole D, v podkapitole D.2.2, v šestém odstavci, se ve třech případech, označení návr-
hové lokality „ID“ nahrazuje označením  „TV“.  

62. V kapitole D, v podkapitole D.2.2, v sedmém odstavci, se označení návrhové lokality „ID“ na-
hrazuje označením  „P*“. 

63. V kapitole D, v podkapitole D.2.3, se vypouští druhý „Realizovat čistírnu odpadních vod v za-
stavitelné ploše ID104 vymezené na jižním okraji obce Trnava, v prostoru mezi silnicí III/4893 
a Trnávkou.“ a třetí odstavec „Páteřní kanalizační řad pro přívod na ČOV realizovat v koridoru 
technické infrastruk-tury ID 101.“. 

64. V kapitole D, v podkapitole D.2.3, ve čtvtém odstavci, se v první větě vypouští slova „navr-
žené“, „dále“ a „převážně“. Druhá věta ve znění „Trasy navrženého kanalizace v zastavěném 
území je možné upravovat dle územ-ních podmínek.“ se nahrazuje větou „Celá síť splaškové 
kanalizace je vyústěna na jižním okraji obce Trnava do nově vybudované čistírny odpadních 
vod.“ 

65. V kapitole D, v podkapitole D.2.3, se vypouští pátý odstavec „Pro vedení navrhované kanali-
zace mimo zastavěné území obce Trnava využít ploch koridoru technické infrastruktury 
ID105, ID107, ID108, ID109, ID110.“. 

66. V kapitole D, v podkapitole D.2.4, v prvním odstavci, se za slovesem „je“ vypouští slovní spo-
jení „v současné době“, spojka „a“ se nahrazuje „tečkou na konci věty“ a malé písmeno „k“ 
ve slově „koncepce“ se nahrazuje velkým písmenem „K“. 

67. V kapitole D, v podkapitole D.2.5, v prvním odstavci, se za slovem „připojení“ nahrazuje slovní 
spojení „nových kapacit“, přídavným jménem „nové“a u slova „výstavby“ se nahrazuje před-
pona „vý“ předponou „zá“. Za slovem „využít“ se vypouští slovo „především“ a předložka „po“ 
po slově „trafostanice“ se nahrazuje předložkou „k“. 

68. V kapitole D, v podkapitole D.2.5, ve druhém odstavci, se za slovem „navrhované“ vypouští 
slovo „stožárové“. 

69. V kapitole D, v podkapitole D.2.5, ve čtvrtém odstavci, v první větě se u slova „nadzemní“ vy-
pouští předpona „nad“, slovo „vedení“ se nahrazuje slovem „přípojku“ a označení návrhové 
plochy „ID 111“ se mění na označení „TE 362“. Ve druhé větě se za slovy „rozvojových zá-
měrů“ vypouští slovní spojení „v oblasti bydlení a výroby“. 

70. V kapitole D, v podkapitole D.2.5, v pátém odstavci, v první větě se označení návrhové plochy 
„ID“ mění na označení „TE“. 

71. Do kapitoly D se vkládá podkapitola D.2.8, vymezující plochy vedení nadzemní a podzemní 
technické infrastruktury v nezastavěném území u nichž nejsou, v souvislosti se Změnou č. 1 
ÚP Trnava, vymezovány zastavitelné plochy: 
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D.2.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (mimo zastavitelné plochy) 
U vybraných ploch technické infrastruktury, vymezených za účelem umístění nadzem-
ního nebo podzemního vedení, byly v souvislosti se Změnou č. 1 Územního plánu 
Trnava byly vypuštěny zastavitelné plochy. U ploch technické infrastruktury (nadzem-
ního nebo podzemního vedení) nově navrhovaných nejsou zastavitelné plochy navr-
hovány. 

Číslo 
plochy 

Využití Výměra Poznámka 

100 Plochy pro vodní hospodářství - vodovod 0,21  

102 Plochy pro energetiku - el. vedení VN 
22kV, trafostanice 

0,19  

106 Plochy pro vodní hospodářství - vodovod 0,12  

107 Plochy pro vodní hospodářství - vodovod, 
kanalizace 

0,32  

109 Plochy pro vodní hospodářství - vodovod, 
kanalizace 

0,05  

112 Plochy pro energetiku - přeložka el. vedení 
VN 22 kV  

0,16  

113 Plochy pro energetiku - přeložka el. vedení 
VN 22 kV 

0,15  

114 Plochy pro energetiku - přeložka el. vedení 
VN 22 kV  

0,92  

361 Plochy pro vodní hospodářství 2,94 částeč. zastav. pl. TV 101 

362 Plochy pro energetiku 0,18 přemístěná pl. TE 111 

72. V kapitole D, v podkapitole D.3, v článku Zásady pro rozvoj veřejného občanského vybavení, 
se v první položce označení návrhové plochy „ID 41“ mění na označení „O 40“ 
a v druhé položce označení návrhové plochy „ID“ mění na označení „OH“. 

73. V kapitole D, v podkapitole D.4, v článku Zásady koncepce veřejných prostranství, se v první 
větě označení návrhové plochy „ID“ mění na označení „P*“. 

74. V kapitole D, v podkapitole D.4, v článku Zásady koncepce veřejných prostranství, ve třetím 
odstavci se za slovy „zastavitelných ploch“ vypouští text  „, jejichž zastavění je podmíněno 
zpracováním územní studie“ a za slovy „veřejných prostranství“ se vypouští slovní spojení „ur-
čených pro setkávání obyvatel“. 

75. V názvu kapitoly E. se za slovo „PLOCH“ doplňuje text „S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYU-
ŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ“, za slovy „PODMÍNEK PRO“ se vypouští text „ZMĚNY V“, 
za slovo „DOBÝVÁNÍ“ se doplňuje slovo „LOŽISEK“ a na konci slova „NEROSTŮ“ se kon-
covka „Ů“ nahrazuje spojením „NÝCH SUROVIN“. 

76. V kapitole E, v podkapitole E.1, v prvním odstavci, se ve druhé větě za slova „Územní plán“ 
vkádá slovo „respektuje“ a následně se za slovy „krajiny a“ slovo „respektuje“ zase vypouští. 

77. V kapitole E, v podkapitole E.1, ve třetím odstavci, se ve druhé větě za slovem „regulovány“ 
vypouští slovo „lidské“ a za souslovím „bude umožněno“ se vypouští slovní spojení 
„ve vhodné míře“. 

78. V kapitole E, v podkapitole E.1, ve čtvrtém odstavci, v první větě za slovem „charakter“ vy-
pouští text „harmonické lučně“ a za souslovím „lesní krajiny“ se doplňuje „s lukařením. Menší 
část jižního okraje katastru pak krajiny zemědělské harmonické“. 
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79. V kapitole E, v podkapitole E.1, v šestém odstavci, v první větě za přídavným jménem „zasta-
vitelných“ vypouští text „a nezastavitelných“ a za slovem „ploch“ se doplňuje „i ploch v kra-
jině“. 

80. V kapitole E, v podkapitole E.1.1, v tabulce: PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ, v hlavičce ta-
bulky se vypouští identifikátor „ID“ a současně se doplňuje slovo „plochy“.ve sloupci „Vý-
měra (ha)“ se výměra „původní“ nahrazuje výměrou „aktuální“. 

Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra 
(ha) 

Poznámka 

160 Plocha krajinné zeleně 3,48 3,70  

174 Plocha krajinné zeleně 0,57 0,58  

81. V kapitole E, v podkapitole E.1.1, v tabulce: PLOCHY LESNÍ, se vypouští „celá lokalita“, 
ve sloupci „Výměra (ha)“ se nahrazuje výměra „původní“ výměrou „aktuální“, nebo se dopl-
ňuje „lokalita nová“: V hlavičce tabulky se vypouští identifikátor „ID“ a současně se doplňuje 
slovo „plochy“. 

Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra Poznámka 

180 Plocha lesní 5,90 5,94  

181 Plocha lesní 3,01 3,16  

182 Plocha lesní 5,85 5,77  

185 Plocha lesní 4,09  

186 Plocha lesní 1,07 1,06  

371 Plocha lesní 0,54 částeč. zalesněná L 185 

82. V kapitole E, v podkapitole E.2, v tabulce: BIOCENTRA, v hlavičce tabulky se vypouští identi-
fikátor „ID“ a současně se doplňuje slovo „plochy“.ve sloupci „Výměra (ha)“ se výměra „pů-
vodní“ nahrazuje výměrou „aktuální“. 

Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra 
(ha) 

Poznámka 

190 Plocha přírodní - biocentrum 1,48 1,36  

192 Plocha přírodní - biocentrum 0,14 1,15  

83. V kapitole E, v podkapitole E.2, v tabulce: BIOKORIDORY, ve sloupci „Výměra (ha)“ se na-
hrazuje výměra „původní“ výměrou „aktuální“, nebo se doplňuje „lokalita nová“: V hlavičce ta-
bulky se vypouští identifikátor „ID“ a současně se doplňuje slovo „plochy“. 

Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra Poznámka 

150 Plocha sídelní zeleně  0,09 0,08  

163 Plocha krajinné zeleně – biokoridor 0,35 0,37  

165 Plocha krajinné zeleně – biokoridor 0,09 0,10  

166 Plocha krajinné zeleně – biokoridor 0,29 0,28  

167 Plocha krajinné zeleně – biokoridor 0,06 0,07  

169 Plocha krajinné zeleně – biokoridor 0,05 0,06  

170 Plocha krajinné zeleně – biokoridor 0,32 0,31  

171 Plocha krajinné zeleně – biokoridor 0,03 0,02  
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Číslo ID 
plochy 

Využití Výměra Poznámka 

183 Plocha lesní – biokoridor 0,18  

184 Plocha lesní – biokoridor 0,10  

376 Plocha krajinné zeleně – biokoridor 0,06  

84. V kapitole E, v podkapitole E.5, ve druhém odstavci, v první větě za slovem „vybudovat“ 
se vypouští text „severně a severovýchodně od obce“, označení návrhových ploch „ID121, 
122,“ se nahrazuje označením „T* 120“ a označení návrhové lokality „126“ se nahrazuje ozna-
čeními „366, 367, 368 a 369“. 

85. V názvu kapitoly F. se za slova „ÚČELU VYUŽITÍ“ doplňuje text „(HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD 
JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 
(VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STA-
VEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEB-
NÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 
TĚCHTO PLOCH“ 

86. V kapitole F, v podkapitole F.1.1, v článku Hlavní využití, ve druhé větě za slovním spojením 
„Znamená to, že“ se text „větší část – min 75 %“ nahrazuje textem „převažující část“ 
a za slovy „této plochy“ se text „musí sloužit pro“ nahrazuje slovem „odpovídá“ a ke slovu 
„hlavní“ se připojuje koncovka „mu“. 

87. V kapitole F, v podkapitole F.1.1, v článku Přípustné využití, ve druhé větě za slovním spoje-
ním „je možné umístit“ se slovo „pozemky“ nahrazuje textem „další aktivity dle“ a za slovy „pří-
pustného využití“ se zbytek věty „, které mohou plošně dosahovat max. 25% z celkového roz-
sahu plochy“ vypouští. 

88. V kapitole F, v podkapitole F.1.1, v článku Podmíněně přípustné využití, se celá druhá věta 
„Tyto podmínky určí Městský úřad Slušovice – stavební úřad, případně další dotčené orgány 
na základě podrobnějšího posouzení.“ vypouští. 

89. V kapitole F, v podkapitole F.1.1, se za článek Nepřípustné využití doplňují, v souladu s plat-
nou legislativou dva články nové: 

Vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely, uvedené v § 18 odst. 
5 SZ, z důvodu veřejného zájmu 
Je využití specifikované legislativou, které je možné umísťovat v nezastavěném území a které 
je Změnou č. 1 ÚP Trnava z důvodů veřejného zájmu vyloučeno. 

90. V kapitole F, v podkapitole F.2 PLOCHY BYDLENÍ - HROMADNÉ - BH, se v podkapitole 
F.2.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ nahrazuje 
termínem „Intenzita využití“. 

91. V kapitole F, v podkapitole F.3 PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ - BI, se v podkapitole 
F.3.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ nahrazuje 
termínem „Intenzita využití“. 

92. V kapitole F, v podkapitole F.4 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ - SO.3, se v podka-
pitole F.4.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ na-
hrazuje termínem „Intenzita využití“. 

93. V kapitole F, v podkapitole F.5 PLOCHY HROMADNÉ REKREACE – RH, se v podkapitole 
F.5.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ nahrazuje 
termínem „Intenzita využití“. 

94. V kapitole F, v podkapitole F.6 PLOCHY RODINNÉ REKREACE - RI, se v podkapitole 
F.6.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ nahrazuje 
termínem „Intenzita využití“. 
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95. V kapitole F, v podkapitole F.7 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – O, se v podkapitole 
F.7.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ nahrazuje 
termínem „Intenzita využití“. 

96. V kapitole F, v podkapitole F.8 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ POHŘE-
BIŠTĚ - OH, se v podkapitole F.8.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín 
„Koeficient zastavění“ nahrazuje termínem „Intenzita využití“. 

97. V kapitole F, v podkapitole F.9 PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT - OS, se v podkapi-
tole F.9.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ na-
hrazuje termínem „Intenzita využití“. 

98. V kapitole F, v podkapitole F.10 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – P*, se v podkapi-
tole F.10.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“  na-
hrazuje termínem „Intenzita využití“. 

99. V kapitole F, v podkapitole F.11 PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – Z*, se v podkapitole F.11.2 
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ nahrazuje termí-
nem „Intenzita využití“. 

100. V kapitole F, v podkapitole F.12 PLOCHY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ - VP, 
se v podkapitole F.12.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient 
zastavění“ nahrazuje termínem „Intenzita využití“. 

101. V kapitole F, v podkapitole F.13 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ VÝROBY - VZ *, 
se v podkapitole F.13.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient 
zastavění“ nahrazuje termínem „Intenzita využití“. 

102. V kapitole F, v podkapitole F.14 PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY - DS, se v podkapitole F.14.2 
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ nahrazuje termí-
nem „Intenzita využití“. 

103. V kapitole F, v podkapitole F.15 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T*, se v pod-
kapitole F.15.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ 
nahrazuje termínem „Intenzita využití“. 

104. V kapitole F, v podkapitole F.16 PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – TV, se v podkapi-
tole F.16.2 PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ na-
hrazuje termínem „Intenzita využití“. 

105. V kapitole F, v podkapitole F.17 PLOCHY PRO ENERGETIKU – TE, se v podkapitole F.17.2 
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ termín „Koeficient zastavění“ nahrazuje termí-
nem „Intenzita využití“. 

106. V kapitole F, v podkapitole F.18 PLOCHY VODNÍ - WT, se v článku Přípustné využití, 
se ve druhé odrážce nahrazuje slovo „pozemky“ slovy „stavby vodní a“. Ve slově vodohospo-
dářských se koncovka „ých“ nahrazuje koncovkou „é“ a slovo „staveb“ se nahrazuje slovy 
„související s hlavním využitím“. 

107. V kapitole F, v podkapitole F.18 PLOCHY VODNÍ - WT, se v článku Přípustné využití, 
ve třetí odrážce vypouští první slovo „související“ a na konec textu se doplňuje „související 
s hlavním využitím“. 

108. V kapitole F, v podkapitole F.18 PLOCHY VODNÍ - WT, se v článku Přípustné využití, 
ve čtvrté odrážce vypouští první slovo „související“ a sousloví „- účelové komunikace, pěší 
a cyklistické trasy“ se nahrazuje textem „související s hlavním využitím“. 

109. V kapitole F, v podkapitole F.18 PLOCHY VODNÍ - WT, se doplňuje článek „Podmíněně pří-
pustné využití“ s odrážkou: 
• dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. 
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110. V kapitole F, v podkapitole F.18 PLOCHY VODNÍ - WT, se za článek Nepřípustné využití 
doplňuj dva nové regulativy: 
• stavby, zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů, 

pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a účelové komunikace; 
• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 

a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická 
a informační centra, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení. 

111. V kapitole F, v podkapitole F.19 PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K, se v článku Přípustné 
využití, se v první odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby“. Ve slově vod-
ních se vypouští koncovka „ch“ a ve slově vodohospodářských se koncovka „ých“ nahrazuje 
koncovkou „é“ a doplňuje textem „související s hlavním využitím“. 

112. V kapitole F, v podkapitole F.19 PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K, se v článku Přípustné 
využití, ve druhé odrážce vypouští první slovo „související“ a na konec textu se doplňuje 
„související s hlavním využitím“. 

113. V kapitole F, v podkapitole F.19 PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - k, se v článku Přípustné vy-
užití, ve třetí odrážce vypouští první slovo „související“ a sousloví „- účelové komunikace, 
pěší a cyklistické trasy“ se nahrazuje textem „související s hlavním využitím“. 

114. V kapitole F, v podkapitole F.19 PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K, se v článku Přípustné 
využití, se v páté odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby a“. Ve slově 
„sloužících“ se vypouští koncovka „ch“. 

115. V kapitole F, v podkapitole F.19 PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K, se doplňuje článek „Pod-
míněně přípustné využití“ s odrážkami: 
• dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 
• stavby vodní a vodohospodářské slučitelné s hlavním využitím 

116. V kapitole F, v podkapitole F.19 PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K, se za článek Nepřípustné 
využití doplňuj dva nové regulativy: 
• stavby, zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství 

a těžbu nerostů, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a účelové 
komunikace; 

• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická 
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení. 

117. V kapitole F, v podkapitole F.20 PLOCHY LESNÍ - L, se v článku Přípustné využití, v první 
odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby“ a slovo „sloužící“ slovy „souvise-
jící s“. Ve slově lesnímu se vypouští koncovka „u“ a ve slově hospodářství se doplňuje kon-
covka „m“. 

118. V kapitole F, v podkapitole F.20 PLOCHY LESNÍ - L, se v článku Přípustné využití, ve druhé 
odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby“ a ve slově sloužících se vypouští 
koncovka „ch“. 

119. V kapitole F, v podkapitole F.20 PLOCHY LESNÍ - L, se v článku Přípustné využití, ve třetí 
odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby“. Ve slově vodních se vypouští 
koncovka „ch“ a ve slově vodohospodářských se koncovka „ých“ nahrazuje koncovkou „é“ 
a doplňuje textem „související s hlavním využitím“. 

120. V kapitole F, v podkapitole F.20 PLOCHY LESNÍ - L, se v článku Přípustné využití, ve čtvrté 
odrážce vypouští první slovo „související“ a na konec textu se doplňuje „související s hlavním 
využitím“. 
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121. V kapitole F, v podkapitole F.20 PLOCHY LESNÍ - L, se v článku Přípustné využití, v páté 
odrážce nahrazuje sousloví „- účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy“ textem „souvise-
jící s hlavním využitím“. 

122. V kapitole F, v podkapitole F.20 PLOCHY LESNÍ - L, se doplňuje článek „Podmíněně pří-
pustné využití“ s odrážkami: 
• dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím  
• stavby vodní a vodohospodářské slučitelné s hlavním využitím 

123. V kapitole F, v podkapitole F.20 PLOCHY LESNÍ - L, se za článek Nepřípustné využití dopl-
ňuj dva nové regulativy: 
• stavby, zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a účelové komunikace; 
• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 

a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická 
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení. 

124. V kapitole F, v podkapitole F.21 PLOCHY PŘÍRODNÍ - P, se v článku Podmíněně přípustné 
využití, v první odrážce za slovy nutném rozsahu vypouští text „v nezbytně nutném rozsahu 
umisťování“. Ve slově „vodohospodářských“ se koncovka „ých“ nahrazuje koncovkou „á“ 
a text „, liniové stavby, vedení technické infrastruktury apod. Uvedené záměry umisťovat způ-
sobem, který minimalizuje negativní vliv na funkci biocentra“ se nahrazuje textem „a dopravní 
a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím“. 

125. V kapitole F, v podkapitole F.21 PLOCHY PŘÍRODNÍ - P, se za článek Nepřípustné využití 
doplňuj dva nové regulativy: 
• stavby, zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 

těžbu nerostů, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky 
a účelové komunikace; 

• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická 
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení. 

126. V kapitole F, v podkapitole F.22 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z, se v článku Přípustné využití, 
se v první odrážce vypouští slovo „související“ a na konec textu se doplňuje „související 
s hlavním využitím“. 

127. V kapitole F, v podkapitole F.22 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z, se v článku Přípustné využití, 
se ve druhé odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby“. Ve slově sloužících 
se vypouští koncovka „ch“. 

128. V kapitole F, v podkapitole F.22 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z, se v článku Podmíněně pří-
pustné využití, se v první odrážce nahrazuje sousloví „- účelové komunikace, pěší a cyklis-
tické trasy“ textem „slučitelná s hlavním využitím“. 

129. V kapitole F, v podkapitole F. 22 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z, se v článku Podmíněně pří-
pustné využití, ve druhé odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby“. 
Ve slově „vodních“ se vypouští koncovka „ch“, ve slově „vodohospodářských“ se koncovka 
„ých“ nahrazuje koncovkou „é“ a navazujícím textem „slučitelné s hlavním využitím“. 

130. V kapitole F, v podkapitole F.22 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z, se v článku Podmíněně pří-
pustné využití, ve třetí odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby a“. 
Ve slově „sloužících“ se vypouští koncovka „ch“. 

131. V kapitole F, v podkapitole F.22 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z, se v článku Podmíněně pří-
pustné využití, ve čtvrté odrážce nahrazují slova „pozemky staveb“ slovem „stavby“. Za 
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slovem „zařízení“ se doplňuje sousloví „nevýznamného rozsahu“ a ve slově „souvisejících“ 
se vypouští koncovka „ch“. Za slovem „podlaží,“ se vypouští text „zastavěné ploše do 16 m2 
a do 5 m výšky,“. 

132. V kapitole F, v podkapitole F.22 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z, se za článek Nepřípustné vyu-
žití doplňuj dva nové regulativy: 
• stavby, zařízení, a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, 

pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a účelové komunikace; 
• technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 

a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická 
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 
oplocení. 

133. V kapitole G, v podkapitole G.1.1, v tabulce: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, se doplňují 
„nové lokality“: V hlavičce tabulky se vypouští identifikátor „ID“ a současně se doplňuje slovo 
„plochy“. 

Číslo ID 
plochy 

Využití Předkupní 
právo 

80 Přeložka silnice III/4893 kraj 
81 Přeložka silnice III/4893 kraj 
83 Místní komunikace  
84 Přeložka místní komunikace obec 
88 Místní komunikace obec 
351 Místní komunikace  
352 Místní komunikace  
353 Místní komunikace  
354 Místní komunikace  
355 Místní komunikace  

134. V kapitole G, v podkapitole G.1.2, v tabulce: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, se vypouští 
„celé lokality“ nebo se doplňují „lokality nové“: V hlavičce tabulky se vypouští identifikátor „ID“ 
a současně se doplňuje slovo „plochy“. 

Číslo ID 
plochy 

Využití Předkupní 
právo 

100 Přívodní vodovod obec 
101 vodovod, kanalizace obec 
103 vodojem obec 
104 čistírna odpadních vod obec 
105 kanalizace obec 
106 vodovod obec 
107 vodovod, kanalizace obec 
108 kanalizace obec 
109 vodovod, kanalizace obec 
110 kanalizace obec 
111 el. vedení VN 22 kV, trafostanice obec 
112 přeložka el. vedení VN 22 kV obec 
113 přeložka el. vedení VN 22 kV obec 
114 přeložka el. vedení VN 22 kV obec 
120 hráz suché vodní nádrže, přeložka silnice III/4893 kraj 
121 hráz suché vodní nádrže kraj 
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Číslo ID 
plochy 

Využití Předkupní 
právo 

122 hráz suché vodní nádrže kraj 
126 hráz suché vodní nádrže kraj 
123 hráz suché vodní nádrže kraj 
124 hráz suché vodní nádrže, komunikace, přeložka VN 22 kV kraj 
125 hráz suché vodní nádrže, komunikace kraj 
361 vodovod  
362 el. vedení VN 22 kV, trafostanice  
366 hráz poldru SN1  
367 hráz poldru SN2  
368 hráz poldru SN3  
369 hráz poldru SN5  

135. V názvu kapitoly H. za slovem „VYMEZENÍ“ se vypouští slovo „DALŠÍCH“, ve slově „VE-
ŘEJNĚ“ se koncovka „Ě“ nahrazuje koncovkou „ÝCH“,  text „PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ“ 
slovem „PROSTRANSTVÍ“ a za slova „PŘEDKUPNÍ PRÁVO“ se vkládá text „, S UVEDENÍM 
V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, 
NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATA-
STRÁLNÍHO ZÁKONA“. 

136. V kapitole H se vypouští podkapitoly: 

H.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

H.1.1 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Číslo ID Účel Předkupní 
právo 

83 Místní komunikace obec 

H.1.2 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Číslo ID Využití Předkupní 
právo 

42 Rozšíření hřbitova obec 

H.1.3 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

Číslo ID Využití Předkupní 
právo 

60 Veřejné prostranství obec 

61 Veřejné prostranství obec 

H.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
Územní plán Trnava vymezuje veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo. 

PRVKY ÚSES - BIOCENTRA 
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Číslo 
ID 

Využití Předkupní 
právo 

190 biocentrum obec 

191 biocentrum obec 

192 biocentrum obec 

PRVKY ÚSES - BIOKROIDORY 

Číslo 
ID 

Využití Předkupní 
právo 

150 biokoridor obec 

151 biokoridor obec 

163 biokoridor obec 

164 biokoridor obec 

165 biokoridor obec 

166 biokoridor obec 

167 biokoridor obec 

168 biokoridor obec 

169 biokoridor obec 

170 biokoridor obec 

171 biokoridor obec 

172 biokoridor obec 

173 biokoridor obec 

183 biokoridor obec 

184 biokoridor obec 

137. Na konci kapitoly H se vkládá text: 
„V souladu se schválenou Zprávou o uplatňování ÚP Trnava v uplynulém období se všechny 
veřejně prospěšné stavby, veřejná prostranství a veřejně prospěšná opatření, u kterých lze 
uplatnit předkupní právo z Územního plánu Trnava vypouštějí.“ 

138. Za kapitolu H se vkládá kapitola I. „STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 
50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA“ 

Žádná kompenzační opatření nejsou, v souvislosti s ÚP Trnava, navrhována. 

139. Kapitola „I“ se přejmenovává na kapitolu „J“. 

140. V kapitole J, se v tabulce vymezených ploch a koridorů územních rezerv, se vypouští „celé 
lokality“ nebo jen požadavek na prověření budoucího využití „Územní studií“: V hlavičce ta-
bulky se vypouští identifikátor „ID“ a současně se doplňuje slovo „plochy“. 

Číslo ID 
plochy 

Využití Podmínky pro prověření budoucího 
využití 

200 Plochy tech. Infrastruktury - suchá 
vodní nádrž 

Územní studie 
studie technické proveditelnosti 

201 Plochy tech. Infrastruktury´- suchá 
vodní nádrž 

Územní studie 
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141. V textu pod tabulkou se vypouští věta 
„Možnost realizace suchých vodních nádrží v plochách územních rezerv bude prověřena 
územní studií, zaměřenou na technickou proveditelnost tohoto záměru.“  
a nahrazuje se větou 
„Realizace suché vodní nádrže v ploše územní rezervy T* 200 bude prověřena studií tech-
nické proveditelnosti“. 

142. Kapitola „J“ se přejmenovává na kapitolu „K“. 

143. V názvu kapitoly K. za slovním spojením „VE KTERÝCH JE“ se vypouští text „PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE 
STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATE-
LEM A“ a nahrazuje se textem „ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘI-
MĚŘENÉ LHŮTY PRO“. 

144. Celý obsah kapitoly je se vypouští: 

Uzemní studií budou prověřeny tyto rozvojové plochy: 

Číslo ID Využití Poznámka 

16 Bydlení  

Tato plocha je graficky zobrazena ve výkrese č.1 – Výkres základního členění území. 

Lhůta pro pořízení územní studie, schválení jejího využití a vložení dat do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5-ti let od vydání územního plánu Trnava. 

a nahrazuje se textem „Požadavek výrokové části ÚP na vyhotovení územní studie v návr-
hové ploše BI 16 se, po jejím vypracování a následném vložení do evidence územně pláno-
vací činnosti obcí (iLAS), schválením Změny č. 1 ÚP Trnava, vypouští.“ 

145. Kapitola „K“ se přejmenovává na kapitolu „L“. 

146. V názvu kapitoly L. za slovním spojením „VE KTERÝCH JE“ se vypouští text „POŘÍZENÍ 
A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO“, za slovy „ROZHODOVÁNÍ O ZMĚ-
NÁCH“ se text „JEJICH VYUŽITÍ A“ nahrazuje slovy „V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM RE-
GULAČNÍHO PLÁNU,“, předložka „DLE“ se doplňuje předponou „PO“ a za slova „PŘÍLOHY 
Č. 9“ se doplňuje text „, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN 
Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ“. 

147. Kapitola „L“ se přejmenovává na kapitolu „M“. 

148. Kapitola „M“ se přejmenovává na kapitolu „N“. 

149. V názvu kapitoly N. se za slovním spojením „VÝZNAMNÝCH STAVEB“ se vypouští zbytek 
textu „, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEK-
TOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ AR-CHITEKT“. 

150. Kapitola „N“ se přejmenovává na kapitolu „O“. 

151. Celá kapitole O. „VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ 
ŘÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA“ 

„Územní plán Trnava nevymezuje stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 
odst. 1 stavebního zákona.“ se následně vypouští. 

152. V kapitole O, v podkapitole O.2 GRAFICKÁ ČÁST, se před pořadová čísla všech výkresů do-
plňuje označení P2. 
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153. V kapitole O, v podkapitole O.2 GRAFICKÁ ČÁST, se u všech výkresů vypouští počet mapo-
vých listů „legenda + 8“ a nahrazuje se údajem „2 listy“: 

 

B. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU 
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Změna č. 1 Územního plánu Trnava obsahuje: 
A. Textovou část: celkem 22 stran 
B. Grafickou část zahrnuje 3 výkresové přílohy 
 Výkres P2.1z Výkres základního členění území 1: 5 000 2 listy 
 P2.2z Hlavní výkres 1: 5 000 2 listy 
 P2.3z Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 2 listy 
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