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ObecDolní Rychnov
ObecnézívaznúvyhléSkaobceDolní Rychnov
:

ò. /20a6,
kterou se méní a doplúuje vyhléSt<ao zívaznych òàstechúzemníhoplénu
sídelníhoútvaru obceDolní Rychnovze dne 10. 6. 2003.
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Obecnèz|vazn| vyhlóSkao zîvaznychóóstechúzemníhoplónu sídelníhoútvaru obce Dolní
Rychnov ze dne 10. 6. 2003 se mèní a dopliuje takto:
l) Òtinen t - Úéetvyhló3tcy,odst. (t) zní:
(l) VyhlóSkavymezuje zivaznou óàstUzemníhoplónu sídelníhoútvaru Dolní Rychnov
sclrvóleného
Zastupitelstvem
obce Dolní Rychnov ze dne 30.6.1998usnesením ò I (dólejen
jeho
plón"
Zmény
ó. I schvilenéZastupitelstvem
,,LJzemní
obceDolní Rychnovdne 10.6.2003
),
usnesenímè. I (dàle jen ,,Zmènaò. l") a Zmény Sl schvólenàZastupitelstvemobce Dolní
Rychnovdne30.3.2006.
2) Òlónet<2 - Rozsahplatnosti,odst.(l) zní:
(l) VyhlóSkaplatí pro území Obce Dolní Rychnov, to je pro katastràlníúzemí Dolni
Rychnov tak, jak jej vymezuje grafickó pffloha Uzemníhoplónu sídelníhoútvaru Dolní Rychnov
v.ó.2 Funkòní vytrZití územi, M I : 5 000, grafickó pÍíloha Zmény ó. I v.ò. 2 Funkòní vyuZití
uzemi,M 1 : 5 000 a grafickà pÍíloha zménaSl v.ò. I Hlavní vykres, M l : 5 000.
3) Òlónek 3 - Vymezenízókladních pojmù, odst. (3) zní:
(3) Na uzemiobcejsou v grafické óóstiUzemníhoplónu sídelníhoútvaru, v graficke òósti
Zmény ó. I avgrafickéóàstiZménySl zhlediskazajiStèníveÍejnych
zítjmúvyznaóeny
plochy
veiejnè prospèSnych
staveb.
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4) Òlónek5 - FunkéníuspoÍódó1í,úz9mí,
odst.(l) zní:
(1) Funkóníuspoiédanítuemisídeiního
útvarustanovíÚzemníplónv graficke
PÉíloze
v.ó.2 FunkònívyuZitíúzèmi,lvfl: 5 000,Zmènaè. 1 vgrafrcképÍílozev.é.2 Funkèní
vyuzitíúzemív.é.2 aZménaSl v graficképfflozev.ó. I Hlavnívykres,M I : 5 000.
5) ÒHnek5 - FunkèníuspoÈódó
ní území,odst.
(2) zní:
' '(2)uzedini'ptar\
zménaé.'ia zménaSlvymezujíryto druhyporytunkòních
uzemív souóasnè
zastavèném
a zastavitelném
územíobce:
a) ízemi óistéhobydlení@è)
b) územísmí5ené
mèstské(Sm)
c) územídrobnévfroby a sluZeb(Vd)
d) uzemíprùmyslovévfroby (Vp)
e) uzemírekeacea sportu@)
D smí5enéí;zemírekreace(R)
g) uzemíbydlenívenkovského@v)
6) Òtónek5 - FunkèníuspoÍidóníúzemí,odst.(4) zní:
(3) Uzemníplór\ Zménaé.I a ZménaSl a vymezujetyto druhy
monofunkèních
plochv souóasné
zastavèném
a zastavitelném
územíobce:
a) plochyobóanského
vybavení(Ov)
b) plochytechnického
vybavení
:
7) Ótónek5 FunkèníuspoÍódóníúzemí,odst.(8) zní:
(8) Uzemníplón, Zménaò. I a ZménaSl vymezujetyto nezastavitelné
anezastavèné
plochy:
a) vodníplochy
b) plochylesù
c) plochyzemédèlsky
vyuZívaného
pùdníhofondu
d) plochyzelené
j
e) dopravníplochy
f) komunikace
g) územírekreaeea sportus pÍevahouzelené
8) za ólinek I I sevklódi novf ólónek12,kter! vóetnènadpisuzní:
ólinek 12
Ú"emí bydlenívenkovského- Bv
(l) Hlavní funkcí Úuzemí
je bydlení ve spojenís uZitkornimvyuZitím zalvada moZnostíchovu
míÍectva.
(2) V tomto iuemije piípustnéumist'ovat:
a) bydlenív rodinnychdomech
b) individuólnírekeace(chaty,rekreaònídomky)
c) zaiízeruSkolské"zdravotnickó,sociólnía církevní
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d) sportovnístavbya zaÍí:enipro obsluhuz6ny(napÍ.hÍi5ténavolejbal,détskó
tùiStè)
e) stavbypro pÍechodné
ubytovóní
f) stavbypro veíejnéstravovóní
g) stavbypro maloobchod
h) odstavnóa parkovacístóní
i) komunikace
místní,úéelovéa pé5í
j) sítéazaiízenítechnickéinfrastrukrury
(napÍ.domovníóOV)
k) zelei (veiejné"ochrannó,
ostatníapod.)
zahrady
okrasné
auZitkové
D
(3) V tomto'územijern-ijimeónè
pÍípustnéumist'ovat:
Podmínkouje, ie: - nesmíblit rozporus óinnostíhlavní
- produkce hluku, prachu a zapachu,vóetnè dopravní obsluhy,
nepÍekraóuje
hygienickénormyuròenépro obytnezony
a) administrativa
(veÍejnóspróva,finanènictví,
po5ta,kancelaÍské
budovyapod.)
b) objehy integrovaného
zilchranného
systému(hasiósk1f
zilclvannysbor,policie)
c) z4iizeníkulturní,mimo zilbavnychzaíízení
(ako napÍ.diskoteky)
d) rekeacehromadnó
e) podnikatelskó
éinnost(sluZby,drobnóv'iroba)
f) Zivoói5nàvfroba nad rómecsamozósobitelství
pouzeza pÍedpokladu,Ze pÍi
zÍizovíní, roz5iÍovóníareólú,zvy5ovànípoòtu kusú, zmènydruhu chovnychzviíat, zménóch
technologiechovu a vètranínebo zav6dènínorn-ichprovozúZivoòiSné
vyroby je tÍeba vZdy
prokiaatqfpoétemdle platnéhometodickéhopokynunebojiné platnélegislativníúpravy,2e
produkcepachu (pachovózóna) pÍíslu5néhoareóluZivoói5nérnfroby nebudezasahovatdo
objektúa ploch hygienickéochrany(plochyuròenepro bydlení,obòanskou
vybavenost,sport,
je tÍebapodleqipoótu stanovita vyhlósitopatÍenímstavebního
rekreace).
Nósledné
úÌadu(nebo
jinéholegislativné
pósmo
uróeného
organu)
hygienickéochrany(PHO).
g) plochypro chova qfcvik koní
h) zahródkaÍské
osady
i) zahradnictví
9) Dosavadníólónlry12 -34 seoznaèujíjako òlónlqy13- 35
l0) Òlónek21- Rozvojovóúzemí,odst.(l) zní:
(l) Rozvojovéúzemíje Územnímplónem,Zménouò. I a ZménouSl zvlóStèvymezené
polyfunkóníuzeminebomonofunkóní
plocha.
11)ÒHnek27- Asanace,demolice;òlóneksedoplfiujeo odst. (5):
(5) V lokalitèje nawàena
asanace
zahródkóÍské
koloniena parcelóch
p p.ó. 4107/5,6,8 1 6 a 4 l 0 5 l 3 , j e d n ó s e o z a h r a d n í c h a t y s t . p . é . 4 1 0 7-14127a, s1t8. p
, 2. ó
1.410514-9.
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12) Clónek28 - Vymezeníptoch,odst.(l) zní:
(1) Plochy pro veÍejné prospè5néstavby vymezuje Územní plón v graficke piíloze v.è. 9
Plochy pro veÍejnèprospèSné
stavbyM l: 5 000, Zména ò. I v graficke pÍílozev.ò. 9 plochy pro
veiejnéprospè5nestavby,M I : 5 000 a ZménaSl vgraficke pÌíloze v.ó.4 VeÍejnéprotpèSn.
stavby,asanace
M 1: 5 000.
13) ÒHnek 28 - Vymezeníploch, odst. (2) zní:
(2) JmenovityseznamÚzemnímplónem,Zmènouò. I a ZmènouSI vymezenych
pro veÍejnè prospéSnéstavby je uveden v piíloze Seznam ploch veÍejnè prospèSnychstaveb
(pÍílohaB)
l4) Òtónek30 - UloZenídokumentace,odst.(l) zní:
(l) DokumentaceÚzemníhoplónu sídelníhoútvaru Dolní Rychnov, Zményò. I a Zmény
S1je uloZenna ObecnímúÍadév Dolním Rychnové,na stavebnímúÍadépÍi
MéstskémúÍadè Sokolov,na MèstskémúÍadu Sokolov,odbor rozvoje mèstaa na
Krajském úÍadèKarlovarskéhokraje, odbor regionàlníhorozvoje.
15) PÍíloha A - text pod nizvem piílohy zní:
k vyhló5ceo zivaznéòàstiUzemníhoplónusídelníhoútvaruDolníRychnov, Zményò. I a zmèny
SI
16) PÍíloha B - text pod nózvempÍíIohy zní:
k vyhlàSceo zilazné òóstiUzemníhoplónusídelníhoútvaruDolní Rychnov. ZménvÒ. I a zmènv
SI
17) PÍíloha B - obsahbude doplnéno bod 3,kter!,zní:
3. Seznamploch pro veiejnè prospéSne
stavby navrZeneZmènou Sl Uzemním plénem
sídelníhoútvaruDolní Rychnov
18) Pffloha B za bod 2 se vldidi bod 3, kterf vóetnénadpisu zní:
3. Seznamploch pro veiejnéprospéSné
stavbynavrZenéZménou Sl Uzemníhoplónu sídelního
úwaru DolníRychnov
l) rekonstrukcea roz5íÍeníobsluZnékomunikace
2) trafostanice
- ve5kerenové inZen'hskésítè
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