
 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA Č.1 ÚPO PÍSTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovatel: Městský úřad Nymburk 

Zpracovatel: ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice 

Datum: 04/2011 



Změna  č. 1  

územního plánu obce Písty 

 

Zastupitelstvo obce Písty,  příslušné podle ustanovení § 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, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném 
znění, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 
188 odst. 3 a 4 stavebního zákona  

vydává                   

změnu č. 1 územního plánu obce Písty, který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Písty dne 
24.3.2006, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 obce Písty o 
závazných částech Územního plánu obce Písty, která nabyla účinnosti dne 11.4.2006.  

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění a doplňuje takto: 

1. V části druhé, čl. 4, se doplňuje odstavec (3) v tomto znění: 
 
V oblasti bydlení se navrhují tyto změny: 

- změnit plochu bydlení venkovského typu na plochu soukromé zeleně (p.p.č. 113/54, 113/52) – 
lokality ZM1/2a a ZM1/2b 

- změnit plochu lesa na plochu bydlení venkovského typu ( p.p.č. 113/12) – lokalita ZM1/3 

- změnit plochu lesa na plochu bydlení venkovského typu ( p.p.č. 113/49) – lokalita ZM1/4 

- změnit plochu trvale travnatých porostů a přilehlých ploch rekreace na plochu bydlení 
venkovského typu ( p.p.č. 96/48, 96/5, 96/6, 96/21, 96/28, 96/29, 96/32, 96/33, 96/34, 96/35, 96/36, 
96/37, 96/40, 96/58, st. 117, 118,128, 150, 151, 313) – lokalita ZM1/6 

- změnit plochu rekreace na plochu bydlení venkovského typu ( p.p.č. 96/4, 96/12, st. 116/2, 
116/1) – lokalita ZM1/7 

V oblasti veřejné zeleně se navrhuje: 

- rozšířit regulativy u plochy veřejné zeleně navržené ve stávajícím ÚPO mezi výrobní plochou 
(TEMAK) a plochou pro výstavbu RD (dle ÚPO A) o dopravní stavby – místní komunikaci (p.p.č. 
83/35,83/39 a 83/40) 

- změnit plochu veřejné zeleně na les ( dle výpisu KN se jedná o les, p.p.č. 118/1) – lokalita 
ZM1/5 

 

2. V části druhé, čl.5, v odst.(1) se mění bod f) takto: 

f) území ve řejné zelen ě 

            slouží odpočinku, herním aktivitám 

 Přípustné: 

-přírodní i uměle založené plochy zeleně, vodní plochy, sady, plochy samostatných zahrad, 



-hřbitovy, ochranná, izolační zeleň 

-přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení 

-doplňkový mobiliář-lavičky, odpadkové koše, informační tabule, drobné herní prvky 

Podmíněně přípustné: 

- zařízení a stavby technické a dopravní vybavenosti 

Nepřípustné: 

-rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zemědělství zdravotnictví, stavby 
škol, předškolních zařízení, stavby pro sociální péči, objekty individuální rekreaci  

 
 

3. Součástí změny č. 1 územního plánu obce Písty je tento výkres grafické části: 
 

a) výkres č. 1 – výkres základního členění území – 1 list – M 1:5000 
b) výkres č. 2 - hlavní výkres - 1 list – M 1:5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














