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a) ]rosttlp |lř,i poř,ízcrrí tizclrl rrílrrl lltiirtu
Na sr'énl zasec]tirlí rtlzhtlc]ltl Ztrsttrpitelstrcl tlbcc t,,.iczclec o ptlř,ízerlí ztl-tětlr,č.2 ťrzeIllrrího
L,t.jczclcc (clírlc též.ietl..zrltčtllt").
Nirsleclnč bvl zllraco'n'án rlitvrh zadírlí"litcr,Ý bvl l,\stavet-,t tra ťrřeclní clcsce ir rozcsleltl
clotčerrrln orgátrůI-t-t. Po veře-jnérll 1lro.icclnlii,árlí llrl tliivr]r zacltirlí schr,álcIl ZastLrpitelstr,etll
obcc LIjezclec. Spolcčrlc1 _jccitlárlí tl ttlil,rlllt ztllčtlv sc lttltlaltl clne 2(l. _j. 20l0. Niisleclnč b1.1o
rrciatro stanor,,islio ltrajského ťri,acltr dic r\ _5l stitvcbrrího zákcltla. V'eřc.iné pr.o.jcciIlállí tl tlá,r,rhu
ztrlětlv se liotlalo clIlc 8. l0.2()l()
Zllrac o vatel etll nál, rh lt .j e s pcl l clč tl os t t II)I,AN. s. r. o.
plťrIlr_r

qlitikou územního rozvoie a uzemne
dokrrmentací
vydan o u
kra iem. v hod nocení

b) vyhodnocení souladu

s

,w

lánovací
koordinace vy užívání územíz hlediska širšíchvztahů v uZeml
Vl,hotlnoccní srlulaclu s l'tllililirlu úzctttníhtlrtlzvo.ic č,'n zoos

l1lolitice

ťtzetrltlíIlclr()z\,o.ie tlcttí zaltrtlttttl sllritvtlí ťrzcmí obce 1,11ezclcc. t.esp, obec

s rozŠÍř'c'Iltltt1rťtstlbtlclstí .lincIřichLrr lllac]cc cltl žliclrlérl,tllezr:tló t,clzr,o.iclt,ó clsr,,

ani rozyo.jor,é
oblasti. Dle cltlstrtllrlýclr irllilI,nlitcí ii ll() I]l()stt-tclclvlittí I)tllitilir,ťtzcnltlíhtl rozvo.ie (]t{ není
1li'edPolilac1. Že řešcrlé ťtzctlrí bLrclc zasitžgllp plochlttlli tlcbo l.,tlriclorv cloprar,rlí a tecIlrricl<ó
inÍl'irstltrlitrtt'r' tllczinlit,oc]rtílttl a lelltrlrliktlrólto r.,ÝznaIltt_t. popř. tčrrli. kter,ó sr.ý.rll rí,znanlct,t-t
přesahtrjí ťrzerllí.icclntlIlil lilrijc. t,r tl-tczcl-ti,tlli l I'tlliticc ťtze trltlího 1,ozr,o.jc ('R ]0()tJ.

\.l lrorlnrrccní soulitdll
ltra.ie nr

s tizcInnč ;,rliinrlvattí tlltlitlnte nlací r r tlantltI ncllrl schr,:ílcnou
'.ic,rtie

Sprál rlí ťrzctlli t rlle c [
e s1,, tr_ili t]tr řcšťIlt,h() rjzi.-,tl,tí ťtzctlltlítll111lttlerll vcl]iclhcl
ťtzctlltlíjlrlcc]i,tr .í illtlřic]lrlllrlliicci,tl, \,' it,št,trctll ttzcttti ztl,ti:tttlLi ťtzcllltlí111lill r cjl,cho ťtzcnltlíhtl
cťll(Ll Ilťllil\ l,iltrie žitiltltltt 1lirlchr-t. l\()],]i.l()l,alli z llč j llc,, r 1llr t ltjí ijrlc llilžailar ],r.

I(tlordinacc vt,ttžír,:ittíúzcrrri z hlcdislia šiI,šíchrzlalttt
sousetlní spriivní úzcrní
r,

l

tizclttízc.jrnórra n:ilazntlsti n:t

Nc-jsotr stan()\,el-}\ pr;žaclavl,r tla lioortlitlaci t,r Lržír1lrrí ltzctllí z hlcclrsliir širšíchvztahlt
ťtzclllízt,jtllétla ttiir azt-tilsti tta stlttsciltlí sllrlivrlí ťtzctltí.

s cíli a r|rkolr,, tizenrního pliinoyiiní.
zeinrónit s DoŽatlavliy na oclrrantl irrchitcl<tonickÝch a
urbanistickích lroclnot r, ťrzcrrría ptlžirtlirvkt, na ochranu
c) 1,1,htlclnocení sorrlatltl
n

ezi,lstzrl,č n éh tl

ú ze ln

í

./nlčntltt rlecitljclc l, 1ltlrLtšctli tttrtlřct,]rch ptltitllltlci, ltlli tlllt,ttšctlí rrrližcrléhrlr,ztaliLt prcl
o.j r-tzcllli li . r _r t iižcllri]ttl ilrlslltrtllti'sl.'óhtl i"ilzl tl jc. sociá]rlí stlr_tclržllosti a
ltval itrlich ži r otrl ícll 1lotlrll íllcli,
Nalrilor atlá zllla1l]žl .jc l sottllttlLt s požitclar Ii\ llil tlcht,ltI,ttt archilclitotlickÝch a
r-rrbarlisticliicIl ilotltlcl1 r, ťtzcttli. l)ři tltldr,žcrlíslatltlt ctlicil 1loclrllírlcii tlar ržctlli 1oltalita tttlltlžtrí
t,tlzi,o.j občansl<óIlcl l vbal ctlí.
Lrclržite lnj rtlzr

tl) r,t,lrotlnocení stlrrlatltr s požrttlavlr,r, stavcbního ziilrona
pl,tlr iidčcíclrprlir n íclr nřctlrlisrl

a

ieho

VzhlecleIll l< soLrčasIlí,rllprirlciprttll vr,,clitvani ťtzctlltlč plátitl1,1lci citliittIllctltlicc r čett,tč.iejich
ztrlětl 1ilt,tlltlLl opatřellí tlbcctlé ptrr ttlrr jc ztlltltllt rtlzclčiettlt Ila r,,lasttli z-tllčtlu obsa[rLrjícípo1,1,rl1
prtl t,rlzhclclor,áttí r,ťtzctlía člist clt,tthtltt. ],tcrtlLt tvtlři tlcirtlilcirlčllí.Ztllčtlit .jc členěrla clle
příloh1 č, 7 r,1,1rIliškr" č. _j()[)l'2()0(l Sb.
l)tlř,iztlvlrte l tttlt za ttl. že b_t 1r s1llllč,rtr 1ltlžltcial ill stal ci-ltlílltl zllliclrla ir .ie ho pror,áclčcícl-r
přctlpisrr 1]a I]0slLlp 1ltliizctli zt,tlčllr ttzelllilíhtl 1-1ilttlLt ollslth ztl-tčtlr ťlzctlrtlihtl piltlltr.
1_1

vylrodnocení sotrlatlrr s požatla1,|ir, zvl:ištníclr prirvních
přcdpisir a sc stanoyisli.l, clott\cnÝclr orgánů potllc zyliištních

tl)

právních přctlpisťl, popřínadč s r,í,slctll<cnr řcšr,ní rozporii
I( rliivrhr-r zlllt\tlt, rr1llattiilr ciotčcttc rlrgátll, l](]Lllc hezrtlzptlrtla statlcll isii:t.

f) riclaic

o splnění zaclirní

['ožaclar,[<1, plvIrclttci

zc sciryltlcllchtl zaclallí lr1 iv

sl_-ritlčttr.

g) lrtlmLLerní ztltivodnění př,iiatóho i'cšenía vybrané virri:rnty,
vČetně vyhodnocení přcclpokIriclaných clílsledl<i'r tohottl řešení,
zeiména r,c vztahtt l< roz[rortt utlrŽitelnólto rozvoic úzcmí
Poi,ízelli zl-tlětrl reagLrjc na 1ltlžaclar cli trltlžt,ttlsti rtlzšrřcni lt zlir lt]itrlěllí stiivlljícíhtl vllržití
r poclobč letr'iho ciětsliého tlibtlt,a. Vzhlcciclll Iic slititcčtltlsti. že sc .jccirlzr o salll0sl.LtlloLl
loltal itr-t Llprostřcci lcsa je nLllll() hczptlcltlritlcčtlčt,cslTcl,ttll ltl htlcltltltr ťtzet,tlí a ttl zc.jt,ttc{tla
příroclrlí hocltlotr,..lcdtrlt o 1llochrt" licic.jc cíictlt tttlltslčllístarc'b a zai,ízclli s tlricIltaci na vyžití
clětí a travctlí .ie- jich \,()]l"}éh() cílsll. l]r tllcrli .ic stlltllrlctltl .iltlitl 1cclcrl z bti,-lLt poclrllírlčtlč

)

PříPLrstnélrtl l'r.'LrŽití této 1llochr (pratciě1loclobIló asi .jen 1lři znlěně r,lastnílta). které se buc]e
tlloci oc]ehr'ár,'at.jctl<,ltll v riltllci stlrrajícíchbltclclr, statkLr (zerlěclčlslté irsccilosti), Vzhleclcrll li
Ptldlllítlliátn rrLrŽití bvla pirvoclrlí stáraiicí plocha, rclit,cace pi,ehocltloccna Ilil stirya_iící plochrr

L

ttllc1l11-1 ;1,,,t r r

Ir111 g1;1.

V

těci-rtcl plochách tletlí tlltlžtltl tttllisl"tlt,ltt zc,itlrúIia tltlré stal,b1, pI,cl bvclletlí. prtl rclirc-aci.
obchtlcl.
zelllČdělsltéstavb1" stltr,bt pro rí,rclblt a sltIac1ol,iilrí. pro slrrclmažcl'ovárlí r,ětšího
Prtl
PoČtLr tlstlb. l'eclr Žirclrlc tltlró stal Lrl, hlavrlí. ale pottzc star,b1, cloplňLrjícíl,r,,Lržitípltlcht, r,
rál-nci r tertor ó čítsliLtl,ecle-llích lloclIllittcli.
P]ocha _jc orieIlttll'lttla tla rclireaci r, čistétll]llostředí s vvLržitíIrr t-t-tožtitlstí..iežptlsltytr_rIe
oliolrlí Přírocla. Pclliltd bv se zclc Lttllist'clralo nč,itrkéIlřiště tllt_tsí oclllclr,íclat plně přír.oclním
hoclIrotittll. Nelzc zclc uLllist'tlva1- ltll1Ltlirlvii lrr'iště. hřištč s lrrllčlltli povrclrctl-t ilptlc1.

h) vyhoclnocení r'lir,ů n:l

udržitelnÝ rtlzvoi ťrzemía infornrace
sledcích vyhodnocení vlivŮ na udržitelnÝ rozvo uZeml

o

.IelilioŽ clotČerlr orgátl z hleclislia zlllitltla'o tlcIlratlč přírociv a ltrirjiI,tl,stanoyil_ že zrtlčna
tlebucle tlrít r,ÝzIlatllrlí r,liv llil cvl,()])sltr, l,í,z,llatl-trltltt lolialitlt tlelro ptačíoblast a clotčcrlÝ orgiitl
z 1rlec-Iislia zá]toIllt tl 1ltlsttztlrátlí rlir.,Lr rtcpožatlLrjc zllt,llctlvlrtlí rrltocltltlcení i,,1ivťr rla žir,,cltní
1lrosti'eclÍ nebVl ul'cclctt v zaclatlí požaciavelt Ila zpractl1,1itlí rrIltlcltloceIrí r,lilů rla LrcjržitclnÝ
|,r

l,z\

tli ťtzctttí.

i) vyh od
\"

n

ocen í

\žití zastavěného území

účelnéh o

hodnocení potřeby vymezení zagtavitelných ploch

Nor'Č rrtllezetló 1lltlclll tlcl1lorítllr|í 1lrlžaclitr"ltťttl-t tllt rozrtli útzetllí.Lzc koIlstatovat. žc
zastar,čnéútzetrlíie l1,Lržíllirltl ťrčclrrč.

j) vyhodnocení před okládan ch důsledkůnavrhovaného
na zemědělskÝ pťrdní ťond a
l

zemky určenépro plnění
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ťltta.le o usliuteČnČníchirrl esticíclr drl 1tudr za ťrčelcnrzlc;rše rrí ptidni úroclnttsti
(melitlrirČní:r zlíT'lirlrtn,it,zlřirclrí irlrrrtl.) a tr.jc.|ich př,edlrolilirdanéln
1lorušení
V ř'eŠcrlénlÚtzerllí ztllětlr Ilcjsou rtslirttcčtlčtll,itlr,esliccclo llúcll,za útčcletllzlcpšerlí piiclllí
útrocltlclsti cltjr ocltlětlí.

t'jrla.ic

tt arc:ilcch a

tlll.jel<tcclr

sfll e h zclnčtlčlslió ;rl,r,ttr,Ýrollr, a zcnrědčlslií.ch

usedlrtsf cch a rl .ic.jich př,ctlprrlillrdanótn porrršcrrl

v řcšcnérll úzcttli zt,tlčt,ttlLt sc Ilctlaclilizí zclllčdčlskrar.ctrl.
ZtlrrvoclnČní,proČ .je navrhtlyanó řešcni ye sl,tlvntini s .jinÝrn nrožnÝnr ř-ešcnínr
ncir'ÝlrotlnČiŠÍz hlctlisl<a ochranv zcnrč,tlčlsliólrrl ;rlrtlníltrl íbltttu a ostatních z:ilionen,l
ch r:inčnÝclt olrecrrÝch zli.j m rl
Zastavitcltlii 1lltlchl vr tlrczc1,1li l c zt-tlclrč č, ] ťtzctlltlihll 1lllrrtLt [ .ie ztlee tllLr rItLtje Lullístčtlí
veřc-jnó itltl'astrLtltttlf\ ()L]čitllsliéilo rrllllvctli 1llo rztlčilirlillí^rrcirtlrLt a ]tLtltttrlr .jalio l,,cřc-.jIlě
Pt'clspČŠI-tr,{stlil'bl. .lcc'irlli sc 0 p()zcIll lir \/. třitlr tlc]lI,1itlr bcz zitsltzcní star ci-l a za|ízení
usli Lrtcčnětlr, c h za ťtčelcIltzlcpšcrl í plrclrl i ťtroc] lltlsti.
Př,ecl ptl

lillitl

Pozcttlkr
llLt1Il()

a
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