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Změna č. 3  Územního plánu obce Krmelín 
 

Změna  "Územní plán obce Krmelín", schváleného Zastupitel-
stvem obce Krmelín dne 26. června 2002, ve znění změny č. 1 
schválené 6. září 2006 a změny č. 2 schválené 28. prosince 2006 
(nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Obce 
Krmelín, kterou se vyhlašuje závazná část včetně veřejně pro-
spěšných staveb Územního plánu obce Krmelín, Změny č. 2" 
dne 1. ledna 2007) dále: Změna č. 3. 
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I.1.  Textová část  Změny č. 3 
 
 
Závazná část "Územní plán obce Krmelín" (územního plánu obce schváleného 26. června 
2002, ve znění změny č. 1 schválené 6. září 2006 a změny č. 2 schválené 28. prosince 2006 – 
dále jen: ÚPN O) se doplňuje o články Zm3 A až Zm3 N, které zní: 
 
 
Zm3  A   
Změna č. 3 vymezuje hranici zastavěného území k 16. únoru 2010. Hranice zastavěného úze-
mí je zobrazena ve výkresech: 

I.2.  Grafická část  Změny č. 3  
I.2. a) Výkres základního členění území 1 : 5 000 
I.2. b) Hlavní výkres  

společné průsvitky na A. Hlavní výkres – A.1 Regulativy, A.2 Funkční využití ploch  
Změny č. 2  ÚPN O. 

1 : 5 000 

 
Zm3  B   
Změna č. 3 vylučuje části ploch zastavitelného území (ploch navrhované zástavby), vymeze-
ných ÚPN O: 

k. ú. Krmelín 

plocha 
ÚPN O 

druh plochy  
ÚPN O 

vyloučená 
výměra  ha 

vymezení vyloučené plochy 
(pozemky parc. č.) 

     

15R zóna - výroba (výroba a skladování) 0,08 1215 č, 1216 č  
26 zóna - občanská vybavenost (občanské vy-

bavení) 
0,17 1223 č  

24R zóna - výroba (výroba a skladování) 0,24 1233 č, 1236 č, 1237 č, 1527 č 
62R zóna - smíšená obytná (bydlení - rodinné 

domy) 
0,04 1318/1 č  

 

označení ploch v A. Hlavní výkres (výkresech A.1, A.2) Změny č. 2  ÚPN O  
druhy ploch zastavitelného území (ploch navrhované zástavby) podle výkresu A.1 Regula-
tivy, v závorce podle výkresu A.2 Funkční využití ploch Změny č. 2  ÚPN O 

kurzívou jsou psány výměry podle měření 
(v případě vymezení částí pozemků) 

č část pozemku. 
 
Zm3  C   
Změna č. 3 vymezuje zastavitelné plochy a určuje pro ně druh plochy s rozdílným způsobem 
využití: 

k. ú. Krmelín 

plocha druh plochy 
             specifikace využití 

výměra 
ha 

vymezení plochy 
(pozemky parc. č.) 

     

zm 3 / Z1 SO-V není stanovena 0,91 1124 č  
zm 3 / Z2 SO-V není stanovena 0,16 638/2, 640/1  
zm 3 / Z3 SO-V není stanovena 0,24 638/1, 639/1, 641/1, 642/1  
zm 3 / Z4 SO-V není stanovena 0,27 1153  
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zm 3 / Z5 SV-N solární elektrárna 0,21 1215 č  
zm 3 / Z6 SV-N solární elektrárna 0,42 1216 č  
zm 6 / Z7 B-RD není stanovena 1,41 1157  
zm 3 / Z8 SV-N není stanovena 0,15 473/2, 478/2  
zm 3 / Z9 SO-V není stanovena 0,56 302/27 č , 408, 409 č, 410/1 č, 411 č, 

412/1 č, 1040 č  
zm 3 / Z10 SO-V není stanovena 0,88 183/4 č, 315 č, 303/1 č  
zm 3 / Z11 B-RD není stanovena 0,24 686/2, 1223 č , 1515  
zm 3 / Z12 SO-V není stanovena 0,09 1236 č  
zm 3 / Z13 SO-V není stanovena 0,10 1237 č  
zm 3 / Z14 SO-V není stanovena 0,17 1022/3, 1256, 1299 č  
zm 3 / Z15 SO-V není stanovena 1,64 1318/1 č  
zm 3 / Z16 SO-V není stanovena 0,52 1274, 1295  
zm 3 / Z17 SO-V není stanovena 0,30 1367 č  
zm 3 / Z18 SO-V není stanovena 0,22 1329 č  
zm 3 / Z19 SO-V není stanovena 0,26 1366 č  
zm 3 / d1 DI-S místní komunikace 0,05 1233 č, 1527 č  

 

označení změny ÚPN O / kód změny v území s číselným označením  
kód změny v území:  
Z zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 3 mimo ploch pro obslužné komunikace 
d zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 3 pro obslužné komunikace 

druh plochy  
Plochy s rozdílným způsobem využití s označením:  
B-RD Plochy bydlení – rodinné domy 
SO-V Plochy smíšené obytné – venkovské 
DI -S Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - pozemní komunikace 

pro motorová vozidla 
SV-N Plochy smíšené výrobní – výroba a skladování, občanské vybavení 

kurzívou jsou psány výměry podle měření (v případě 
vymezení částí pozemků) 

č část pozemku. 
 
Zm3  D   
Změna č. 3 stanovuje podmínku:  
V zastavitelný plochách zm 3 / Z5, zm 3 / Z6 lze umístit stavby jen jako stavby dočasné do 
doby nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavbu silnice "Krmelín-obchvat". 
 
Zm3  E   
Změna č. 3 vymezuje pro část zastavitelných ploch změny v území – trasy vedení technické 
infrastruktury veřejné infrastruktury, které podle potřeby obsahují trasy nových vodovodních 
řadů, kanalizačních stok, vedení elektrizační soustavy (distribuční vedení elektřiny), středotla-
kých plynovodů i elektronických komunikačních vedení. 

k. ú. Krmelín 

označení trasy popis dotčené pozemky mimo zastavitelné plochy (pozemky parc. č.) 
    

zm 3 / tv7  trasa vedení TI 1152, 1157, 1158, 1159, 1160, 1164, 1167, 1176  
zm 3 / tv8  trasa vedení TI 473/1, 473/2, 473/3, 475/1, 475/4  

zm 3 / tv16  trasa vedení TI 165, 166/2, 167/1, 167/2, 167/4, 168/1, 168/2, 171/2, 950/1  
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zm 3 / tv19  trasa vedení TI 930, 931, 933, 934/1, 939/3, 950/1, 950/11, 950/15, 1345, 1346, 
1354, 1369/2, 1387  

 

označení změny ÚPN O / kód změny v území s číslem plochy  
kód změny v území:  
tv trasa vedení technické infrastruktury vymezená Změnou č. 3. 
 
Zm3  F   
Změna č. 3 ve všech souvislostech nahrazuje v ÚPN O použitý termín "zóna - bydlení" nový-
mi označeními "Plochy bydlení – bytové domy nízkopodlažní" anebo "Plochy bydlení – ro-
dinné domy" včetně jejího grafického vyznačení. 
 
Zm3  G   
Změna č. 3 ve všech souvislostech nahrazuje v ÚPN O použitý termín "zóna - smíšená" no-
vým označením "Plochy smíšené obytné – venkovské" včetně jejího grafického vyznačení. 
 
Zm3  H   
Změna č. 3 pro ÚPN O vymezená zastavitelná území (plochy navrhované zástavby) 13R, 14, 
15R, 90, část 24R – mimo území zastavitelných ploch zm 3 / Z12, zm 3 / Z13, zm 3 / d1 – 
nahrazuje v ÚPN O použitý termín "zóna -výroba" novým označením "Plochy smíšené výrob-
ní – výroba a skladování, občanské vybavení" včetně jejich grafického vyznačení. 
 
Zm3  I   
Změna č. 3 stanovuje podmínky pro vymezené druhy ploch s rozdílným způsobem využití: 
 
B Plochy bydlení  

-BD – bytové domy nízkopodlažní 
 

Využití plochy převažující: bydlení bez rušivých vlivů, v bytových domech. 
 

Členění na pozemky  
přípustné: -  bytových domů nízkopodlažních, 

-  veřejných prostranství, 
-  související dopravní infrastruktury, 
-  související technické infrastruktury, 
-  zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zeměděl-

skou rostlinnou produkci; 
podmíněně přípustné: -  nestanovuje se; 
nepřípustné: -  bytových domů vysokopodlažních, 

-  rodinných domů, 
-  staveb pro rodinnou rekreaci, 
-  občanského vybavení, 
-  nesouvisející dopravní infrastruktury, 
-  nesouvisející technické infrastruktury, 
-  zařízení výroby a skladování, zemědělských staveb, 
-  lesní pozemky. 

 

Výšková regulace zástavby: max. výška budov 15 m nad rostlý terén stavebního pozemku. 
 

Intenzita stavebního využití 
pozemků v plochách: 

 
max. 40 % pozemku bytového domu. 
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B Plochy bydlení  
-RD – rodinné domy 

 

Využití plochy převažující: bydlení bez rušivých vlivů, v rodinných domech. 
 

Členění na pozemky  
přípustné: -  rodinných domů, 

-  veřejných prostranství, 
-  související dopravní infrastruktury, 
-  související technické infrastruktury, 
-  zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zeměděl-

skou rostlinnou produkci; 
podmíněně přípustné: -  nestanovuje se; 
nepřípustné: -  bytových domů, 

-  staveb pro rodinnou rekreaci, 
-  občanského vybavení, 
-  nesouvisející dopravní infrastruktury, 
-  nesouvisející technické infrastruktury, 
-  zařízení výroby a skladování, zemědělských staveb, 
-  lesní pozemky. 

 

Výšková regulace zástavby: max. výška budov 12 m nad rostlý terén stavebního pozemku. 
 

Intenzita stavebního využití 
pozemků v plochách: 

 
max. 30 % pozemku rodinného domu; velikost pozemku rodin-
ného domu se v zastavitelných plochách stanovuje na min. 
600 m2 a max. 3 000 m2, u řadových rodinných domů na min. 
450 m2. 

 
SO Plochy smíšené obytné  

  -V – venkovské 
 

Využití plochy převažující: bydlení venkovského charakteru. 
 

Členění na pozemky  
přípustné: -  rodinných domů, 

-  bytových domů nízkopodlažních, 
-  staveb pro rodinnou rekreaci, 
-  občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního 

prodeje, které svým provozem a technickými zařízeními nenarušují 
kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž 
v území, 

-  veřejných prostranství, 
-  související dopravní infrastruktury, 
-  související technické infrastruktury, 
-  zařízení výroby a skladování a zemědělských staveb, které svým 

provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí 
souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, 

-  zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zeměděl-
skou rostlinnou produkci; 

podmíněně přípustné: -  nestanovuje se; 
nepřípustné: -  bytových domů vysokopodlažních, 
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-  občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje, 
-  nesouvisející dopravní infrastruktury, 
-  nesouvisející technické infrastruktury, 
-  zařízení výroby a skladování a zemědělských staveb, které svým 

provozem a technickými zařízeními narušují kvalitu prostředí sou-
visejícího území a zvyšují dopravní zátěž v území, 

-  lesní pozemky. 
 

Výšková regulace zástavby : max. výška budov 12 m nad rostlý terén stavebního pozemku. 
 

Intenzita stavebního využití 
pozemků: 

 
30 % pozemku stavby; velikost pozemku rodinného domu a 
stavby pro rodinnou rekreaci se v zastavitelných plochách sta-
novuje na min. 600 m2 a max. 3 000 m2, u řadových rodinných 
domů na min. 450 m2. 

 
DI  Plochy dopravní infrastruktury   

  -S – silniční doprava - pozemní komunikace pro motorová vozidla 
 

Využití plochy převažující: pozemní komunikace pro motorová vozidla včetně souvisejí-
cích parkovišť a odstavných ploch, zastávek autobusů apod. 

 

Členění na pozemky  
přípustné: -  dopravní infrastruktury - silniční dopravy, 

-  související technické infrastruktury, 
-  zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zeměděl-

skou rostlinnou produkci; 
podmíněně přípustné: -  nestanovuje se; 
nepřípustné: -  staveb pro bydlení, 

-  staveb pro rodinnou rekreaci, 
-  veřejných prostranství - samostatných ploch, 
-  občanského vybavení, 
-  dopravní infrastruktury - jiných druhů dopravy kromě silniční, 
-  nesouvisející technické infrastruktury, 
-  zařízení výroby a skladování, zemědělských staveb, 
-  lesní pozemky. 

 

Výšková regulace zástavby: max. výška budov 6 m nad rostlý terén stavebního pozemku. 
 

Intenzita stavebního využití 
pozemků v plochách: 

 
nestanovuje se. 

 
SV Plochy smíšené výrobní  

  -N – výroba a skladování, občanské vybavení 
 

Využití plochy převažující: pro výrobu a skladování a občanské vybavení komerčního cha-
rakteru; bez negativních vlivů. 

 

Členění na pozemky  
přípustné: -  občanského vybavení - komerční zařízení kromě budov obchodního 

prodeje, 
-  zařízení výroby a skladování, zemědělských staveb, 
-  veřejných prostranství, 
-  související dopravní infrastruktury, 
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-  související technické infrastruktury, 
-  zemědělské pozemky, jiné druhy pozemků užívané pro zeměděl-

skou rostlinnou produkci; 
podmíněně přípustné: -  nestanovuje se; 
nepřípustné: -  staveb pro bydlení, 

-  staveb pro rodinnou rekreaci, 
-  občanského vybavení veřejné infrastruktury, 
-  nesouvisející dopravní infrastruktury, 
-  nesouvisející technické infrastruktury, 
-  lesní pozemky. 

 

Výšková regulace zástavby: max. výška budov 12 m nad rostlý terén stavebního pozemku. 
 

Intenzita stavebního využití 
pozemků v plochách: 

 
70 % pozemku stavby. 

 
Zm3  J   
Změna č. 3 vymezuje nové veřejně prospěšné stavby. Jsou zobrazeny v: 

I.2.  Grafická část  Změny č. 3  
I.2. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

průsvitky na B. Další výkresy – B.2 Veřejně prospěšné stavby  Změny č. 2  ÚPN O. 
1 : 5 000 

 
Zm3  K   
Změna č. 3 vymezuje jako veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění (odejmutí nebo 
omezení práva k pozemkům) vymezené plochy dopravní infrastruktury a vymezené trasy ve-
dení technické infrastruktury: 

k. ú. Krmelín 

označení VPS popis VPS vymezení VPS (dotčené pozemky parc. č.) 
    

zm 3 / d1  místní komunikace 1233 č, 1527 č  
zm 3 / tv7  trasa vedení TI 1152, 1157, 1158, 1159, 1160, 1164, 1167, 1176  
zm 3 / tv8  trasa vedení TI 473/1, 473/2, 473/3, 475/1, 475/4  

zm 3 / tv16  trasa vedení TI 165, 166/2, 167/1, 167/2, 167/4, 168/1, 168/2, 171/2, 950/1  
zm 3 / tv19  trasa vedení TI 930, 931, 933, 934/1, 939/3, 950/1, 950/11, 950/15, 1345, 1346, 

1354, 1369/2, 1387  
 

VPS veřejně prospěšná stavba 
 
Zm3  L   
Změna č. 3 vymezuje jako veřejně prospěšné stavby s možností předkupního práva 
k pozemkům vymezené plochy dopravní infrastruktury: 

k. ú. Krmelín 

označení VPS popis VPS předkupní právo pro vymezení VPS (pozemky parc. č.) 
     

zm 3 / d1  místní komunikace Obec Krmelín 1233 č, 1527 č  
 

VPS veřejně prospěšná stavba 
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Zm3  M   
Změna č. 3 stanovuje u tří vymezených zastavitelných ploch podmínku pro rozhodování – 
pořízení územní studie, které jednoznačně vymezí pozemky, stavby, zařízení veřejné infra-
struktury těchto zastavitelných ploch: 

k. ú. Krmelín 

plocha druh plochy 
             specifikace využití 

podmínky pro 
rozhodování 

výměra 
ha 

vymezení plochy 
(parc. č.) 

       

zm 3 / Z1 SO-V není stanovena územní studie 12/2015 0,91 1124 č  
zm 3 / Z9 SO-V není stanovena územní studie 12/2015 0,56 302/27 č , 408, 409 č, 

410/1 č, 411 č, 
412/1 č, 1040 č  

zm 3 / Z16 SO-V není stanovena územní studie 12/2015 0,52 1274, 1295  
 

měsíc/rok pro vložení územní studie  
kurzívou jsou psány výměry 
podle měření (v případě vyme-
zení částí pozemků) 

č část pozemku. 
 
Zm3  N   
Změna č. 3 obsahuje: 
 
I.1.  Textová část  Změny č. 3 7 stran A4 
 

I.2.  Grafická část  Změny č. 3 1 : 5 000 
I.2. a) Výkres základního členění území 3 listy map 

+ legenda 
I.2. b) Hlavní výkres 

společné průsvitky na A. Hlavní výkres – A.1 Regulativy, A.2 Funkční 
využití ploch  Změny č. 2  ÚPN O 

3 průsvitky 
+ legenda 

I.2. c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
průsvitky na B. Další výkresy – B.2 Veřejně prospěšné stavby  Změny 
č. 2  ÚPN O. 

3 průsvitky 
+ legenda. 

 
 
 


