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I. Textová část            

Označení kapitol respektuje použité označení v textové části územního plánu Smilkov (ve verzi 

úplného znění po vydání změny č. 1). Uvedeny jsou pouze ty kapitoly, ve kterých dochází ke 

změnám.  

 

A.1 Vymezení zastavěného území 

Na konec uvedené kapitoly na str. 5 bude doplněn text: „Změnou č. 2 se upřesňuje hranice 

zastavěného území na jižním okraji pozemku p.p.č. 288 v k.ú. Smilkov“ a to v rozsahu dle zákresu v 

grafické části změny č. 2. 

 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P) 

V tabulce 2 NAVRŽENÉ PLOCHY PŘESTAVBY se na konec doplňují dva nové řádky s tímto zněním: 

Plocha Popis navrženého využití Místní část Rozloha (ha) 
P07 Plocha pro občanské vybavení – se specifickým využitím (OX)  Smilkov 0,27 

P08 Plocha pro občanské vybavení – se specifickým využitím (OX) Smilkov 0,22 

 

A.4.1 Technická infrastruktura – energetika a spoje 

V tabulce 4 NÁVRH ROZVOJE NAPÁJENÍ Z ELEKTROROZVODŮ V JEDNOTLIVÝCH PLOCHÁCH se na konec 

doplňují dva nové řádky s tímto zněním: 

Rozvojová 

plocha 
Místní část Využití plochy Počet 

BJ Návrh napájení 
P07 Smilkov komerce - kabelový přívod NN ze zámeckého areálu 

P08 Smilkov komerce - kabelový přívod NN ze zámeckého areálu 

 

A.4.3 Dopravní infrastruktura 

Na konec uvedené podkapitoly na str. 12 výrokové části původního územního plánu se doplňuje na 

konec oddílu „Dálnice a silnice“ tento text: „Nad silnicí III/12149 spojující Smilkov a Votice bude 

v prostoru severně od zámku vybudováno přemostění přes stávající těleso silnice tak, aby došlo k 

propojení obou části zámeckého areálu, těleso silnice ale zůstane zachováno, dopravní obslužnosti se 

toto řešení nijak nedotkne“. 
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A.4.4 Občanské vybavení, veřejný prostor 

V části Občanské vybavení se specifickým využitím (OX) se vypouští celá věta pod první odrážkou a 

nahrazuje se textem s tímto zněním: 

„Navrhuje se: 

 rozvojová plocha P07 a P08 (Smilkov) pro funkční využití OX – občanské vybavení – se 

specifickým využitím jako rozšíření areálu zámku Smilkov.“ 

 

A.6.2 Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným 

způsobem využití 

RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  

V oddílu Prostorové uspořádání, další regulace se v první odrážce číslo „30 m2“ nahrazuje hodnotou 

„60 m2“. 

 

 

OX – občanské vybavení – se specifickým využitím  

V oddílu a) hlavní využití se na konec první odrážky doplňuje sousloví ve znění „ubytovací zařízení 

hotelového typu“.  

V oddílu b) přípustné využití se doplňují tyto nové odrážky: 

-  „kancelářské prostory 

-  parkovací plochy pro provoz areálu zámku“. 

V oddílu Prostorové uspořádání, další regulace se nahrazují původní odrážky tímto zněním: 

- „zastavitelnost ploch max. +20% k dnešnímu stavu,  

- minimální podíl zeleně 20%,  

- vylučuje se rozšiřování stávajících staveb do výšky,  

- je možná výstavba nových staveb za splnění výše uvedených parametrů“. 

 

 

 

II. Grafická část 
 

Grafická část Změny č. 2 územního plánu Smilkov obsahuje 2 výkresy formátu A3: 

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  1 : 5 000 

2 HLAVNÍ VÝKRES     1 : 5 000 


