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Ruší se text „ÚZEMNÍ PLÁN MISTŘICE“. Záznam o účinnosti se nahrazuje novým záznamem o účinnosti: 
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Text názvu kapitoly „1. TEXTOVÁ ČÁST ZÁKLADNÍ“ se nahrazuje textem „TEXTOVÁ ČÁST; Příloha č. 1“ 
 
Tabulka seznamu kapitol se nahrazuje tabulkou novou: 

označení kapitola strana 

A. Vymezení zastavěného území 6 

B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 6 

B.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce 6 

B.2 Hlavní cíle rozvoje 6 

B.3 Hlavní zásady ochrany a rozvoje hodnot 6 
C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 

s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 

7 

C.1 Urbanistická koncepce 7 

C.2 Vymezení zastavitelných ploch 8 

C.3 Vymezení ploch přestavby 9 

C.4 Vymezení systému sídelní zeleně 9 

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 
podmínek pro jejich využití 

9 

D.1 Dopravní infrastruktura 9 

D.2 Technická infrastruktura 10 

D.3 Občanské vybavení 10 

D.4 Veřejná prostranství 10 

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich 
využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně 

11 

E.1 Koncepce uspořádání krajiny 11 

E.2 Vymezení ploch změn v krajině 11 

E.3 Prostupnost krajiny 12 

E.5 Ochrana před povodněmi 12 

E.5 Územní systém ekologické stability 12 

E.6 Extravilánové vody, odtokové poměry, protierozní opatření 12 

E.7 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny 13 

E.8 Rekreační využívání krajiny 13 

E.9 Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin 13 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné je 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve 
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití) 

14 

F.1 Základní členění ploch s rozdílným způsobem využití 14 

F.2 Charakteristika ploch s rozdílným způsobem využití 15 

F.3 Základní podmínky ochrany krajinného rázu 25 
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G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

26 

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a 
případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 

27 

I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 27 

J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

27 

K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
dohodou o parcelaci 

28 

L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

28 

M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu 
v rozsahu podle přílohy č. 9, 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 

28 

N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 28 

O. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 28 

P. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

28 

 

Ruší se číslo „3.“ v nadpisu části „GRAFICKÁ ČÁST), vkládá se text „Příloha č. 2“. 

V části „GRAFICKÁ ČÁST“ se v tabulce ve druhém řádku vypouští text „- urbanistická koncepce“. 
 
Do seznamu používaných zkratek se vkládají tyto zkratky: 
VVN………………………………….velmi vysoké napětí 
Ruší se text “ Pozn.  Původní územní plán – územní plán schválený v roce 1996“. 
 
Ruší se číslo „1“ v názvu kapitoly. 
Text názvu kapitoly „1.a.“ se nahrazuje textem „A.“ 
Text „18. 3. 2010“ se nahrazuje textem „1. 12. 2019“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „14“. 
 
Text názvu kapitoly „1.b.“ se nahrazuje textem „B.“ a do názvu kapitoly se vkládá text „Základní“. 
Ruší se celá kapitola „1.b.1. Hlavní záměry rozvoje“ i s textem. 
Vkládá se nová kapitola „B.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce“ s textem: 
Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou: 
- stanovit koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území 
- vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. 
Udržitelný rozvoj  spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 
- zajištění optimálního všestranného rozvoje celého řešeného katastrálního území  
 
Text názvu kapitoly „1.b2. Hlavní cíle územního plánu“ se nahrazuje textem „B. 2 Hlavní cíle rozvoje“. 
 
Text názvu kapitoly „1.b.3. Hlavní zásady prostorového uspořádání“ se nahrazuje textem „B.3 Hlavní 
zásady ochrany a rozvoje hodnot“ 
Ruší se třetí a pátá odrážka kapitoly. 
 
Text názvu kapitoly „1.C Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně.“ se nahrazuje textem „C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické 
kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně“. 
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Text názvu kapitoly „1.C 1“ se nahrazuje textem „C. 1“, dále se z názvu kapitoly vypouští text „,prostorové a 
funkční uspořádání“. 
 
Ve třetím odstavci se ruší čísla „5, 6, 7 a 10“ a nahrazují se čísly „114, 117, 118“ a ruší se číslo „3“, které se 
nahrazuje číslem „116“. Dále se vkládá text „(plochy 113, 129). Jižně od hlavního zastavěného území 
Mistřice je navrhována plocha 115.“ A ruší se text „Podél silnice III. třídy mezi Mistřicemi a Javorovcem je 
navrženo propojení obou místních částí bytovou výstavbou (plochy 11, 12).“. Text „především západně 
(plochy 18 a 23) a východně (14)“ se nahrazuje textem „západně (plocha 23)“. 
 
Čtvrtý odstavec včetně příslušné tabulky se ruší. 
 
Ve pátém odstavci se vkládá text „a navrhuje novou plocho rodinné rekreace RI 123 západně od ZÚO v 
Javorovci. Jižně od ZÚO v Javorovci se navrhují tři nové plochy hromadné rekreace RH 124, 126.“ A 
ruší se text „Pro podporu cestovního ruchu a rekreace v řešeném území navrhuje územní plán novou 
plochu pro rodinnou rekreaci (plocha 53).“. Dále se ruší čísla „38, 46“ a nahrazují číslem „105“. 
 
V sedmém odstavci se text „Plocha veřejného prostranství je navrhována také v prostoru návsi 
v Mistřicích.“. 
 
Vkládá se osmý odstavec s textem „Územní plán navrhuje plochy 104 a 121 pro vybudování přeložky 
silnice II/497 Uherské Hradiště – Bílovice a plochy 121 a 122 pro vybudování stezky pro pěší. Je 
navrhovaná cyklostezka z Javorovce do Uherského Hradiště (plocha 105). Územní plán také 
navrhuje plochy 49 a 106 pro vybudování cyklotras a plochy pro dobudování účelových komunikací 
(plochy 34, 35, 36, 37, 125, 127).“. 
 
V devátém odstavci se vkládá text „a koridor VVN + TR 110kV/22kV“ a text „Koridory jsou navrženy tak, 
aby nezasahovaly do stávajícího zastavěného území obce a zároveň aby navazovaly na koridory 
vymezené na sousedních katastrálních územích.“. 
 
V posledním odstavci se ruší text „Na potoku Olšovec je navržena plocha 48 pro vodní plochu včetně její 
hráze.“. 
 
Text názvu kapitoly „1.c.2“ se nahrazuje textem „C. 2“, 
V oddílu Plochy pro bydlení individuální se aktualizuje tabulka. 
V oddílu Plochy občanského vybavení se aktualizuje tabulka 
Ruší se celý oddíl „Plochy pro tělovýchovu a sport“. 
V oddílu Plochy rodinné rekreace se v tabulce číslo „53“ nahrazuje číslem „123“ 
Vkládá se nový oddíl s tabulkou „Plochy hromadné rekreace – RH“ ve znění: 

  
RH 124, 126 Jižně od ZÚO v Javorovci 

 
V oddílu Plochy veřejných prostranství se v tabulce v prvním řádku čísla „26, 29“ nahrazují číslem „109“, 
slovo „Plochy“ se nahrazuje slovem „Plocha“, ruší se druhý řádek, poslední řádek se vypouští. 
V oddílu Plochy pro silniční dopravu se v tabulce v prvním řádku ruší číslo „33“, vkládají se nová čísla „104, 
121, 122“ a slovo „plocha“ se nahrazuje slovem „plochy“. Ve třetím řádku se přidávají čísla „125, 127“. Ve 
čtvrtém řádku se ruší číslo „38“ a vkládá nové číslo „105“. Vkládá se poslední řádek. 
Ruší se oddíl s tabulkou „Vodní plochy a toky – WT“. 
Vkládá se nový oddíl s tabulkou „Plochy technického zabezpečení obce“. 
V oddílu Plochy pro energetiku se v tabulce v prvním řádku číslo „43“ nahrazuje číslem „103“. Ve druhém 
řádku se čísla „44, 45, 46, 47“ nahrazují čísly „101, 102“. Ve třetím řádku se číslo „50“ nahrazuje číslem 
„130“. 
 
Text názvu kapitoly „1.c.3“ se nahrazuje textem „C. 3“. 
Ruší se text „V Územním plánu Mistřice nejsou vymezeny plochy přestavby.“ a vkládá se text nový 
„Územní plán Mistřice vymezuje dvě plochy přestavby:“. 
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Vkládá se nová tabulka: 
PŘESTAVBA_1 O 111 Plocha vedle obecního úřadu 
PŘESTAVBA_2 O 110 Jižní část HZÚ Mistřice 

 
Text názvu kapitoly „1.c.4 Vymezení ploch sídelní zeleně“ se nahrazuje textem „C.4 Vymezení systému 
sídelní zeleně“. 
 
Ruší se celá kapitola i s tabulkami „1.c.5     Vymezení ostatních návrhových ploch“.  
 
Text názvu kapitoly „1.d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování“ se 
nahrazuje textem „D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití“. 
 
Text názvu kapitoly „1.d.1“ se nahrazuje textem „D.1“, 
 
Do oddílu Doprava silniční se vkládá text „a navrhuje plochu pro přeložku silnice II/497 Uherské 
Hradiště – Bílovice na plochách DS 104 a 121.“. 
 
V oddílu Místní komunikace se ruší čísla „26“ a „29“ a text „a 100“ a nahrazuje se textem „31, 109“. 
V oddílu Účelové komunikace se přidávají čísla „125, 127“. 
 
V oddílu Cyklistická doprava se ruší text „na plochách 38 a 46“ a nahrazuje se textem  „v ploše 105“ a 
vkládá se text „Územní plán také navrhuje doplnění chybějícího úseku cyklotrasy č. 5049 Uherské 
Hradiště – Pitín (DS 106).“. 
 
V oddílu Pěší provoz se text „ploše 33“ nahrazuje textem „plochách 121 a 122.“ 
 
Text názvu kapitoly „1.d.2“ se nahrazuje textem „D.2“. 
V oddílu Zásobování elektrickou energií se číslo „50“ nahrazuje číslem „130“, dále se vkládá text „400 a 
VVN + TR 110kV/22kV“ a ruší se text „Tento koridor je v ÚP navrhován na plochách TE 43 – 47.“, který se 
nahrazuje textem „Tyto koridory jsou v ÚP navrhovány na plochách TE 101 - 103.“. 
  
Text názvu oddílu „Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení 
veřejné komunikační sítě“ se nahrazuje textem „Telekomunikace“. 
 
Text názvu kapitoly „1.d.3“ se nahrazuje textem „D.3“. 
Číslo „24“ se nahrazuje číslem „111“. Dále se ruší text „Navrhuje se nová plocha 25 pro tělovýchovu a 
sport.“ a vkládá se text nový „V jižní části HZÚ Mistřice se navrhuje nová rozvojová plocha O 110 pro 
vybudování sociálního bydlení.“. 
 
Text názvu kapitoly „1.d.4“ se nahrazuje textem „D.4“. 
Ruší se text „26 – 32“ a text „ a 100“ a nahrazuje se textem „28, 30, 31, 32 a 109“. 
 
Text názvu kaitoly „1.e. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně“ se nahrazuje textem „E. Koncepce 
uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch  změn v krajině a 
stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a 
podobně“. 
 
Text názvu kapitoly „1.e.1“ se nahrazuje textem „E.1“. 
V první odrážce se ruší text „typ krajiny – krajina zemědělská intenzivní“ 
 
Vkládá se nová kapitola „E. 2 Vymezení ploch změn v krajině “ s textem a tabulkami: 
Plochy krajinné zeleně – K 

K 64, 65, 83, 84, 85, 86, 87 Plochy v jihovýchodní části řešeného území 

K 66, 67, 68, 69 Plochy jižně od hlavního ZÚO v Mistřicích 

K 71, 72 Plochy  jižně od hlavního ZÚO v Javorovci 
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K 91 Plocha v severní části k.ú. Mistřice II. 

K 79 Plochy v severovýchodní části k.ú. Mistřice I. 

K 80, 81, 82 Plochy jižně od hlavního zastavěného území v Mistřicích 

K 88 Plochy v západní části k. ú. Mistřice I.  

K 90, 108 Plocha v severozápadní části k. ú.  Mistřice I.  

K 107 Plocha severně od hlavního zastavěného území v Javorovci 

K 93, 94, 95 Plochy v jihozápadní části k. ú. Javorovec 
Plochy přírodní – P 

  
P 54 Plocha v jihovýchodní části k.ú. Mistřice I. 
P 76 Plocha v k.ú. Mistřice II. 
P 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63 Plochy jižně od hlavního ZÚO v Javorovci 

 
Text názvu kapitoly „1.e.2“ se nahrazuje textem „E.3“. 
 
Vkládá se nová kapitola „E.4 Ochrana před povodněmi“ s textem „V řešeném území je stanoveno 
záplavové území Q5, Q20, Q100 a AZZÚ vodního toku Březnice. Územní plán navrhuje plochu T* 41 
pro vybudování ochranné protipovodňové hráze.“. 
 
Text názvu kapitoly „1.e.3“ se nahrazuje textem „E.5“. 
V tabulce „Navržené plochy pro ÚSES“ se ve druhém sloupci ruší text „ID“ a nahrazuje se textem „Číslo 
plochy“. 
V posledním odstavci na konci kapitoly se text „73, 74, 77 – 90, 92 – 95.“ nahrazuje textem „79 - 90, 93 - 
95, 107, 108“: 
 
Ruší se celá kapitola i s textem „1.e.4. Ochrana před povodněmi, extravilánové vody, protierozní opatření“ 
a vkládá se kapitola nová „E. 6 Extravilánové vody, odtokové poměry, protierozní opatření“ s textem 
„Extravilánové vody jsou řešeny protierozními opatřeními stávajícími i návrhovými (návrhový  
interakční prvek – plocha K 79 - 90, 93 - 95, 107, 108). Ostatní extravilánové vody budou přirozeně 
zasakovány v místech vzniku. Plochy krajinné zeleně podporují zadržování extravilánových vod 
v krajině, zároveň plní funkci protierozní.“. 
 
Vkládá se nová kapitola „E. 7 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny“ s textem 
„Pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny vymezuje ÚP plochy krajinné zeleně a plochy 
přírodní. Tyto plochy mají fungovat jako kompenzace k produkci emisí v této oblasti, budou 
navazovat na okolní lesní plochy, plochy krajinné zeleně, plochy přírodní a plochy zemědělské.“. 
 
Text názvu kapitoly „1.e.5. Rekreace“ se nahrazuje textem „E.8 Rekreační využívání krajiny“. 
Vkládá se nový text „Západně od ZÚO v Javorovci se navrhuje nová plocha rodinné rekreace RI 123. 
Jižně od ZÚO Javorovec se navrhuje plocha RH 124 pro občerstvení a zázemí u rybníků a plocha RH 
126 pro vybudování myslivny.“. Na konci odstavce se ruší text „na plochách 38 a 46“, a nahrazuje se 
textem „v ploše 105“ a vkládá se poslední věta „Územní plán také navrhuje doplnění chybějícího úseku 
cyklotrasy č. 5049 Uherské Hradiště – Pitín (DS 106).“. 
 
Text názvu kapitoly „1.e.6. Dobývání nerostů“ se nahrazuje textem „E.9 Plochy pro dobývání ložisek 
nerostných surovin“. 
Na konec odstavce se vkládá nová věta „V řešeném území je evidováno pouze jedno poddolované 
území (č. 4351).“. 
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Text názvu kapitoly „1.f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
intenzity využití pozemků v plochách)“ se nahrazuje textem „F. Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné 
je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry 
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“. 
 
Text názvu kapitoly „1.f.1“ se nahrazuje textem „F.1“. 
Do názvu prvního oddílu se vkládá slovo „plochy“ 
Do názvu druhého oddílu se vkládá slovo „plochy“. A přidává se nový text „RH – plochy hromadné 
rekreace“. 
V oddílu plochy zemědělské se vkládá nový text „Z.1 – plochy zemědělské specifické“. 
 
Text názvu kapitoly „1.f.2“ se nahrazuje textem „F.2“. 
Oddíl BI – plochy pro bydlení individuální: 
V částí Hlavní využití plochy se ruší text „plochy pro“. V části Přípustné využití plochy se ruší první odrážka. 
Ve druhé odrážce se text „pozemky staveb a zařízení přímo související s individuálním bydlením a jeho 
provozem (technické a hospodářské zařízení)“ nahrazuje textem „stavby a zařízení přímo související 
s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospodářské zařízení)“. Ve třetí odrážce se 
text „pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ nahrazuje textem „dopravní a technická 
infrastruktura související s hlavním využitím“. Ve čtvrté odrážce se text „pozemky veřejných prostranství 
včetně ploch veřejné a izolační zeleně,“ nahrazuje textem „veřejná prostranství, zeleň,“. V páté odrážce 
se ruší text „pozemky staveb pro“. V šesté odrážce se text „pozemky souvisejícího občanského“ nahrazuje 
textem „související občanské“. Vkládá se poslední odrážka „protipovodňová a protierozní opatření“. 
V části Nepřípustné využití plochy se vkládá odrážka „nová obytná výstavba nesmí být umístěna za 
stávající zástavbou (nevyužívat hloubku pozemku pro výstavbu dalších RD)“. 
V části Podmínky prostorového uspořádání se ruší obě odrážky a vkládají se nové podmínky: 
Výšková regulace zástavby: 
- v zastavěném území: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví  
- v zastavitelných plochách: max. 1 nadzemní podlaží a podkroví nebo max.  2 
nadzemní podlaží dle charakteru okolní zástavby 
- max. celková výška staveb bude 12m nad úrovní terénu 
-  
Charakter zástavby: 
- zástavba v prolukách zastavěného území a v zastavitelných plochách bude tvořit jednotnou linii 
podél veřejného prostranství navazující na stávající zástavbu ulicového charakteru a bude 
respektovat výškovou hladinu, objemové parametry a charakter střešní krajiny okolní zástavby 
 
Oddíl BH – plochy pro bydlení hromadné: 
V části Hlavní využití plochy se ruší text „plochy pro“. V části Přípustné využití plochy se ruší první odrážka. 
Ve druhé odrážce se text „pozemky dalších staveb a zařízení,“ nahrazuje textem „stavby a zařízení“. 
Vkládá se třetí odrážka „drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru“. Ve čtvrté odrážce 
se text „pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ nahrazuje textem „související dopravní a 
technická infrastruktura“. V páté odrážce se text „pozemky veřejných prostranství, zeleň,“ nahrazuje 
textem „veřejná prostranství, veřejná a izolační zeleň,“. V šesté odrážce se text „souvisejícího 
občanského“ nahrazuje textem „související občanské“. Vkládá se poslední odrážka „protipovodňová a 
protierozní opatření“. 
V části Podmínky prostorového uspořádání se doplňuje text „v návaznosti na okolní zástavbu a 
charakter sídla (konfigurace terénu, okolní dominanty, apod.)“. 
 
Oddíl RI – plochy rodinné rekreace“ 
V části Hlavní využití plochy se ruší text „plochy pro rodinnou rekreaci“ a nahrazuje se textem „rodinná 
rekreace“. V části Přípustné využití plochy se v první odrážce text „pozemky staveb“ nahrazuje textem 
„stavby“. Ve druhé odrážce se text „pozemky souvisejícího občanského“ nahrazuje textem „související 
občanské“. Ve třetí odrážce se text „pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ nahrazuje 
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textem „související dopravní a technická infrastruktura“. Ve čtvrté odrážce se text „pozemky veřejných“ 
nahrazuje textem „veřejná“. Vkládá se poslední odrážka „protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Vkládá se nový oddíl „RH – plochy hromadné rekreace“. V následujícím znění: 

  

 
 

Hlavní využití plochy: 
- hromadná rekreace 

 
Přípustné využití plochy: 

- rekreační a sportovní areály 
- plochy pro tábořiště, myslivnu 
- související občanské vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném pro 

plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy  
- související dopravní a technická infrastruktura             
- veřejná prostranství včetně ploch doplňkové zeleně 
- protipovodňová a protierozní opatření 

 
 Nepřípustné využití plochy: 

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a 
přípustným využitím 

 Podmínky prostorového uspořádání: 
- max. celková výška staveb 9 m nad úrovní terénu 

 
Oddíl O – plochy občanského vybavení: 
V části Hlavní využití plochy se ruší text „plochy občanského“ a nahrazuje se textem „občanské“. V části 
Přípustné využití plochy se v první odrážce text „pozemky staveb pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, 
ubytování, stravování, vědu a výzkum“ nahrazuje textem „obchodní prodej, tělovýchova a sport, 
ubytování, věda a výzkum“. Ve druhé odrážce se text „pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury“ nahrazuje textem „související dopravní a technická infrastruktura“. Ve třetí odrážce se 
text „pozemky služeb“ nahrazuje textem „služby“. Ve čtvrté odrážce se text „pozemky veřejných“ nahrazuje 
textem „veřejná“. Vkládá se poslední odrážka „protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Oddíl OS – plochy pro tělovýchovu a sport: 
V části Hlavní využití plochy se text „plochy pro sportovní zařízení“ nahrazuje textem „tělovýchova a 
sport“. V části Přípustné využití plochy se ruší první odrážka s textem „pozemky staveb a zařízení pro sport 
a související služby“. Ve druhé odrážce se text „pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ 
nahrazuje textem „související dopravní a technická infrastruktura“. Ruší se třetí odrážka s textem 
„pozemky pro ubytovny“. Ve čtvrté odrážce se ruší text „pozemky pro veřejná“. V páté odrážce se text 
„pozemky souvisejícího občanského“ nahrazuje textem „související občanské“. Vkládá se poslední 
odrážka s textem „protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Oddíl SO – plochy smíšené obytné“ 
V části Hlavní využití plochy se ruší text „plochy pro“. V části Přípustné využití plochy se v první odrážce 
text „pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ nahrazuje textem „související dopravní a 
technická infrastruktura“. Ve druhé odrážce se text „pozemky veřejných“ nahrazuje textem „veřejná“. Ve 
třetí odrážce se ruší text „pozemky staveb a zařízení pro“ a vkládá se nový text „nerušícího charakteru“. 
Vkládají se nové odrážky s texty „objekty a zařízení související s bydlením, občanským vybavením, 
službami a jejich provozem“ a „protipovodňová a protierozní opatření“. 
V části nepřípustné využité plochy se vkládá nová odrážka s textem „nová obytná výstavba nesmí být 
umístěna za stávající zástavbou (nevyužívat hloubku pozemku pro výstavbu dalších RD“. 
V části Podmínky prostorového uspořádání se ruší odrážka s textem „max. celková výška 12 m nad úrovní 
terénu“ a vkládají se nové podmínky: 
Výšková regulace zástavby: 
- max. celková výška zástavby 12 m nad úrovní terénu 
- výška zástavby bude přizpůsobena okolní zástavbě 
 
Charakter zástavby: 
- zástavba v prolukách zastavěného území a v zastavitelných plochách bude tvořit jednotnou 
 linii podél veřejného prostranství navazující na stávající zástavbu ulicového charakteru  

RH  –  PLOCHY HROMADNÉ REKREACE  



                     ZMĚNA Č. 1 ÚP MISTŘICE – TEXTOVÁ ČÁST                                                                                                                                                                                                                     str.10 

 a bude respektovat výškovou hladinu, objemové parametry a charakter střešní krajiny okolní 
 zástavby 
 
Oddíl DS – plochy pro silniční dopravu: 
V části Hlavní využití plochy se text „plochy pro silniční dopravu včetně dílčích napojení a úprav na stávající 
silnici“ nahrazuje textem „silniční doprava“. V části Přípustné využití plochy se v první odrážce text 
„pozemky staveb dopravních“ nahrazuje textem „dopravní“. Ve druhé odrážce se text „pozemky staveb“ 
nahrazuje textem „stavby“. Ve třetí odrážce se text „pozemky pro doplňkovou“ nahrazuje textem 
„doplňková“. Ve čtvrté odrážce se ruší text „pozemky pro“. Ve páté odrážce se text „pozemky cyklostezek 
a cyklotras“ nahrazuje textem „stezky pro pěší, cyklostezky a cyklotrasy“. Vkládá se odrážka s textem 
„protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Oddíl T* - plochy technické infrastruktury: 
V části Hlavní využití plochy se text „plochy technické infrastruktury“ nahrazuje textem „technická 
infrastruktura“. V části Přípustné využití plochy se v první odrážce ruší text „pozemky staveb a zařízení 
technické infrastruktury (“ a text „)“. Ve druhé odrážce se text „pozemky související dopravní infrastruktury“ 
nahrazuje textem „související dopravní infrastruktura“. Ve třetí odrážce se text „pozemky pro doplňkovou 
zeleň“ nahrazuje textem „doplňková zeleň“. V poslední odrážce se ruší text „pozemky pro“. 
 
Oddíl TV – plochy pro vodní hospodářství: 
V části hlavní využití plochy se ruší text „plochy vymezené pro“. V části Přípustné využití plochy se v první 
odrážce text „pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení pro 
zásobování vodou a odkanalizování“ nahrazuje textem „vodohospodářská zařízení“. Ve druhé odrážce se 
text „pozemky související dopravní  a technické infrastruktury“ nahrazuje textem „související dopravní 
infrastruktura“. Ve třetí odrážce se text „pozemky pro doplňkovou zeleň“ nahrazuje textem „veřejná 
prostranství, zeleň“. Vkládá se poslední odrážka s textem „protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Oddíl TO – plochy technického zabezpečení obce¨: 
V části hlavní využití plochy se ruší text „pozemky pro“. V části Přípustné využití se text „pozemky staveb“ 
nahrazuje textem „stavby“, dále se ruší text „pozemky související dopravní a technické infrastruktury“ a text 
„pozemky pro doplňkovou a izolační zeleň“. Vkládá se nový text „související dopravní a technická 
infrastruktura“ a text „doplňková a izolační zeleň“. 
 
Oddíl TE – plochy pro energetiku: 
V části Hlavní využití plochy se ruší text „plochy pro“. V části Přípustné využití plochy se v první odrážce 
text „pozemky staveb“ nahrazuje textem „stavby“. Ve druhé odrážce se text „pozemky dopravní 
infrastruktury“ nahrazuje textem „související dopravní infrastruktura“. Vkládá se odrážka s textem 
„protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Oddíl TK – plochy pro elektronické komunikace. 
V části Hlavní využití plochy se ruší text „plochy“. V části přípustné využití se v první odrážce text „pozemky 
staveb“ nahrazuje textem „stavby“. Ve druhé odrážce se text „pozemky související dopravní infrastruktury“ 
nahrazuje textem „související dopravní infrastruktura“. Vkládá se odrážka s textem „protipovodňová a 
protierozní opatření“. 
 
Oddíl P* - plochy veřejných prostranství: 
V části Hlavní využití plochy se text „plochy veřejných“ nahrazuje textem „veřejná“ a ruší se text „(náves, 
ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň)“. V části Přípustné využití plochy se ruší 
odrážka s textem „pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství (komunikace, pěší a cyklistické 
stezky, veřejné prostory)“. Ve druhé odrážce se text „pozemky technické infrastruktury“ nahrazuje textem 
„související dopravní a technická infrastruktura“. Ve třetí odrážce se ruší text „pozemky pro“ a vkládá se 
text „, doprovodná a izolační zeleň“. Ve čtvrté odrážce se ruší text „pozemky pro“. Vkládá se odrážka 
s textem „protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Oddíl V – plochy výroby a skladování: 
V části Hlavní využití plochy se text „plochy pro výrobu“ nahrazuje textem „výroba“.  V části Přípustné 
využití plochy se v první odrážce text „pozemky související dopravní a technické infrastruktury a zařízení 
zajišťující obsluhu v takto vymezené ploše“ nahrazuje textem „související dopravní a technická 
infrastruktura“. Ve druhé odrážce se text „pozemky umožňující stavby“ nahrazuje textem „fotovoltaické 
elektrárny a bioplynové stanice“. Ruší se odrážka s textem „pozemky pro ostatní doplňující stavby a 
zařízení související s fotovoltaickou elektrárnou a jejím provozem“. Ve čtvrté odrážce se ruší text „pozemky 
pro“. V páté odrážce se text „pozemky staveb“ nahrazuje textem „stavby“. V šesté odrážce se text 
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„pozemky doplňkové a izolační zeleně“ nahrazuje textem „doplňková a izolační zeleň, protihluková 
opatření“. Ruší se odrážka s textem „pozemky pro služební byty správců objektů a nezbytného 
technického personálu“. Vkládá se nová odrážka s textem „protipovodňová a protierozní opatření“. 
Vkládá se nová část „Podmíněně přípustné využití plochy:“ s textem výjimečně bydlení za splnění 
podmínky ochránit bydlení před negativními vlivy vyplývajícími z hlavního využití“. 
 
Oddíl VZ – plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu“ 
V části Hlavní využití plochy se ruší obě odrážky s texty „plochy pro zemědělskou (živočišnou i rostlinnou) 
výrobu, skladování a manipulaci“ a „plochy pro  malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou 
nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty“. Vkládá se nová 
odrážka s textem „živočišná i rostlinná výroba, skladování a manipulace“. V části Přípustné využití 
plochy se v první odrážce ruší text „pozemky pro“. Ve druhé odrážce se text „pozemky staveb a zařízení 
pro související technickou infrastrukturu“ nahrazuje textem „související dopravní a technická 
infrastruktura“. Ruší se třetí odrážka s textem „pozemky pro přístupové cesty a chodníky“. Ve čtvrté 
odrážce se text „pozemky doplňkové a izolační zeleně“ nahrazuje textem „doplňková a izolační zeleň“. 
Vkládá se nová odrážka s textem „protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Oddíl WT – vodní plochy a toky: 
V části Přípustné využití plochy se v první odrážce ruší text „pozemky pro“. Ve druhé odrážce se ruší text 
„pozemky pro“. Ve třetí odrážce se text „pozemky veřejných“ nahrazuje textem „veřejná“. Ve čtvrté odrážce 
se ruší text „pozemky pro“. Vkládá se nová odrážka s textem „protipovodňová a protierozní opatření“ a 
odrážka „související veřejná dopravní a technická infrastruktura„. V části nepřípustné využití plochy se 
vkládá nová odrážka s textem „stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu 
nerostů, a dále stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra s výjimkou cyklistických stezek a tras“. 
 
Oddíl K – plochy krajinné zeleně: 
V části Hlavní využití plochy se ruší obě odrážky s textem „plochy krajinné zeleně“ a „plochy pro prvky 
ÚSES (pro vytváření biokoridorů)“. Vkládá se nová odrážka s textem „krajinná zeleň“. V části Přípustné 
využití se vkládá nová odrážka s textem „prvky ÚSES (pro vytváření biokoridorů a interakčních prvků)“ 
a druhá odrážka s textem „doprovodná a rozptýlená zeleň mimo plochy přírodní“. Ve třetí odrážce se 
text „pozemky staveb a zařízení pro související dopravní infrastrukturu“ nahrazuje textem „slučitelná 
dopravní a technická infrastruktura“. Ve čtvrté odrážce se ruší text „pozemky pro“. Ve páté odrážce se 
ruší text „pozemky pro“. Přidávají se dvě nové odrážky „dočasná oplocení prvků ÚSES (budou po 
dosažení stability vzrůstu odstraněny)“ a „protipovodňová a protierozní opatření“. V části Nepřípustné 
využití plochy se přidávají dvě nové odrážky s textem „stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, 
lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, a dále stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například hygienická zařízení, ekologická a informační centra s výjimkou cyklistických stezek a 
tras“ a „opatření zamezující průchodnosti krajiny“. 
 
Oddíl Z* - plochy sídelní zeleně: 
V části Hlavní využití plochy se ruší obě odrážky s textem „plochy s vysokým podílem zeleně, vodních 
ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných plochách (přírodní a uměle založená zeleň)“ a „plochy 
vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti“. Vkládá se nová odrážka s textem „sídelní 
zeleň“. V části Přípustné využití plochy se v první odrážce text „pozemky staveb a zařízení související 
dopravní a technické infrastruktury“ nahrazuje textem „související dopravní a technická infrastruktura“. 
Ve druhé odrážce se ruší text „pozemky pro“. Ve třetí odrážce se text „pozemky zahrad“ nahrazuje textem 
„zahrady“. Ve čtvrté odrážce se text „pozemky staveb“ nahrazuje textem „objekty“. Vkládá se nová 
odrážka s textem „protipovodňová a protierozní opatření“. 
 
Oddíl P – plochy přírodní: 
V části Hlavní využití plochy se ruší text „plochy pro“. V části Přípustné využití se v první odrážce text 
„pozemky biocenter“ nahrazuje textem „biocentra“. Ve druhé odrážce se ruší text „pozemky pro“. Vkládají 
se tři nové odrážky s texty „prvky drobné architektury (kříže, boží muka…)“ , „dočasná oplocení prvků 
ÚSES (budou po dosažení stability vzrůstu odstraněny)“ a „protipovodňová a protierozní opatření“. 
V části Nepřípustné využití plochy se vkládají dvě nové odrážky s texty „stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, a dále stavby pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra“ a „opatření 
zamezující průchodnosti krajiny“. 
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Oddíl Z – plochy zemědělské: 
V části Hlavní využití plochy se text „plochy určené k produkci zemědělských plodin“ nahrazuje textem 
„zemědělsky využívaná půda (ovocné sady a vinice, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, 
teras a terénních úprav)“. V části Přípustné využití se ruší první odrážka s textem „pozemky 
zemědělského půdního fondu“ a druhá odrážka s textem „pozemky staveb a zařízení pro zemědělské 
obhospodařování pozemku“. Ve třetí odrážce se ruší text „pozemky pro“. Ve čtvrté odrážce se text 
„pozemky staveb a zařízení související dopravní a technické infrastruktury“ nahrazuje textem „související 
dopravní a technická infrastruktura“. V páté odrážce se text „pozemky pro protierozní opatření“ 
nahrazuje textem „protipovodňová a protierozní opatření“. V části nepřípustné využití plochy se přidává 
druhá odrážka s textem „oplocení (mimo dočasné oplocení ÚSES – bude po dosažení stability vzrůstu 
odstraněno)“ a třetí odrážka s textem „stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, těžbu nerostů, a dále stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
hygienická zařízení, ekologická a informační centra s výjimkou cyklistických stezek a tras“. 
 
Vkládá se nový oddíl „Z. 1 – plochy zemědělské specifické“ v následujícím znění: 

Hlavní využití plochy: 
- zemědělsky využívaná půda 

(ovocné sady a vinice, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a 
terénních úprav) 
  

Přípustné využití: 
- objekty a zařízení pro zemědělské obhospodařování pozemku 
- prvky drobné architektury 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- protipovodňová a protierozní opatření 
- oplocení 
 

 Nepřípustné využití plochy: 
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a 

přípustným využitím 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, a 

dále stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra s výjimkou cyklistických stezek a tras 

 
Oddíl L – plochy lesní:  
V části Hlavní využití plochy se ruší text „pozemky lesních ploch(“ a „)“. V části přípustné využití se v první 
odrážce text „pozemky staveb“ nahrazuje textem „objekty“. Ve druhé odrážce se text „pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury“ nahrazuje textem „související dopravní a technická infrastruktura“. 
Ve třetí odrážce se ruší text „pozemky pro“. Ve čtvrté odrážce se ruší text „pozemky pro“. Vkládá se nová 
otázka s textem „dočasná oplocení prvků ÚSES (budou po dosažení stability vzrůstu odstraněny)“. 
V části Nepřípustné využití plochy se vkládají dvě nové odrážky s textem „stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, a dále stavby pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra s výjimkou cyklistických 
stezek a tras“ a „opatření zamezující průchodnosti krajiny“. 
 
Text názvu kapitoly „1.f.3“ se nahrazuje textem „F.3“. 
Vkládá se šestá odrážka s textem „pro záměry umísťované do ploch bez návaznosti na zástavbu bude 
vždy provedeno hodnocení krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona OPK“. 
 
Text názvu kapitoly „1.g“ se nahrazuje textem „G“. 
Ruší se tabulka „Navržené veřejně prospěšné stavby:“ a tabulka „Navržená veřejně prospěšná opatření:“. 
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Vkládá se nová tabulka: 
Navržené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření: 

OZNAČENÍ VPS, VPO 
ČÍSLO NÁVRHOVÉ 

PLOCHY S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

OZNAČENÍ VPS A 
VPO V ZÚR 

T2  41  
T3 42  

T4(ZÚR) 101  E02, E06 
 102 E02 
 103 E02 

T5 130  
D1 105  
D3 104   
D4 121   
D5 122   
D6 106   
D7 127  
D8 125  
U1 76  

U2 (ZÚR) 64 PU174 
 65 PU174 
 66 PU174 
 67 PU174 
 68 PU174 
 69 PU174 
 71 PU174 
 72 PU174 

U3 54  
U4 55  

 63  
U5 56  

 57  
 58  
 59  
 60  

U6 61  
 62  

U7 91  
P3 79  
P4 80  
P5 81  
P6 82  
P7 83  
P8 84  
P11 85  
P12 86  
P13 87  
P14 88  
P16 93  
P17 95  
P18 94  
P20 90  
P21 108  
P22 107  

veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění pro stavby a opatření s označením "(ZÚR)" vyplývá ze ZÚR 
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Ruší se celá kapitola „1.h. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo“. 
 
Vkládá se nová kapitola „H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona“ s obsahem: 
 
Územní plán Mistřice nevymezuje veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit. 
 
V ÚP jsou navrženy tyto plochy veřejných prostranství, pro které nelze uplatnit předkupní právo: 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

ČÍSLO NÁVRHOVÉ PLOCHY S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

17 
28 
30 
31 
32 
51 
52 
109 

 
 
Vkládá se nová kapitola „I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona“ 
s textem „Ve smyslu stanoviska dotčeného orgánu ke Zprávě o uplatňování ÚP Mistřice není nutno 
posoudit územní plán z hlediska vlivů na životní prostředí a uvedená koncepce nemůže mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti soustavy NAURA 2000.  
Územní plán ani jeho změna proto nestanovují žádná kompenzační opatření.“. 
 
Vkládá se nová kapitola „J.  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření“ s textem: 
V řešeném území jsou vymezeny plochy územní rezervy: 
- BI 120 – plochy pro bydlení individuální 
 
Podmínky pro prověření budoucího využití ploch BI 120: 
- Řešit odtokové poměry území 
- Respektovat krajinný ráz území 
- řešit návaznosti na sousední k. ú. (BI 120) 
-  
 
Vkládá se nová kapitola „K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci“ s textem „ 
V ÚP Mistřice nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
dohodou o parcelaci.“. 
Vkládá se nová kapitola „L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“ s textem „Změna č. 1 ÚP Mistřice 
nevymezuje žádné plochy a koridory ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie.“. 
 
Vkládá se nová kapitola „ M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního 
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu 
dle přílohy č. 9, 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“ s textem „Návrh Změny č. 1 
ÚP Mistřice nestanovuje plochy a koridory v nichž je jako podmínka pro rozhodování požadováno 
vypracování regulačního plánu.“. 
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Vkládá se nová kapitola „N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)“ s textem: 
 Etapizace nebyla v návrhu územního plánu stanovena.  
 
Pro všechny nové lokality (s výjimkou proluk) platí: 
 
I. Nejprve bude vždy vyřešena a vybudována potřebná infrastruktura (komunikace, 
odkanalizování, zásobování pitnou vodou, zásobování energiemi…) s potřebnou kapacitou. 
II. Po vybudování funkční technické infrastruktury je možné povolit výstavbu RD, objektů 
výroby, objektů občanské vybavenosti… 
 
Vkládá se nová kapitola „O. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb“ 
s textem „Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby Návrh ÚP Mistřice nevymezuje.“. 
 
Text názvu kapitoly „1.i“ se nahrazuje textem „P“. 
Mění se počet listů textové části z „23“ na „28“ 
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