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Zastupitelstvo obce U1*.,:iJ*i: r;il:,:ii,rlilll i,:i.r:,]i|) ii, ij l:J:li S *ísn_:, c) zekona č B3l2006 Sb,, o územním
plánování a stavebntr,] ,],]
]_
_i,ji;1|1]li]i] i,lit||isu ir]á|e téžjen ,,stavební zákon"), za použití§ 43
odsi 4a§55oejsi 2 jic],,c,.t ,t,-1,,_,,. § ];'llri*sleciuticíchzákonač 500/2004Sb.,správní řád,ve
znění pozdějších přsapisr: -E 1l] a lr-iii";ili ť:. ,7 vvlt];ši".,; č. §ůC/2006 §b.. o územně analytických podkladech,
ůzemně piánovací doxL:firi:liácl a;/[],i]::]il|.]|: i:tll:e il.:i,: il;_:,llinně pl*nr:vaci činnosti (dále též1en,,vyhláška 500")
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1. Textovou část změny č, 1 úyeynrtí§ro plan* Uj*zeí*c, která je nedilntru součástítohoto opatření
obecnó povahy, se s§<ládá z *hga§Tu níž*uv*dený*řr kapitoř{přílo,ha č. 1}:
a)

vymezení zastavěnóho ůzemi.

b)

koncepce rozvoj* územi cbc*, ochiany a rozvoje 1eno hodnot,

c)

urbanistickákoncepce,

d)

koncepci veřejné inllastruktl-rry.

e)

koncepci uspořádání krajiny.

f]

stanovení podmínek pro vyLržiiíplc:ch s rczclílnýrll zpusobem vllužití,

g)

vymezení veřejně prospóšných staveh, veře;nň prospěšných opatření. staveb a opatření k zajišt'ování
obrany a bezpečn*sti státu e piocit pro asafiaci pro kteró lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h)

vymezení da|ších veřelně praspĎšnÝclr slaveb a veřejnó prospěšných opatření, pro kteró lze uplatnit

i)

údaje o počtu listu zrnĚny úzenrnih* piánLl a počtu výkr*sů k ní připojenó grafické části,

předkunní právo,

2.

Grafickou čási er,T*ny č, Ť ue*n-l*i§t* plárru l.};ezdec, kte,rá j* nedílnou součástítohato opatře ní
obecné povahy, se skl*ej* a níž*uveri*rý*h výkr**ť* {5:říicha ň. 2}:

a)

výkres základniho čieněnív nrěřít}<il ] , S Cůů.

b)

h|avní výkres v měřitku

1

§

ůůCI,

Ode dne účinnostitétc zrrrěny (§

1 13 adst 1 správního řádu) se v ustanoveních, které řešízměna
územníhoplánu Újezdec nep*uži;e Ljzemni plán Újezri*c vydaný Zastupitelstvem obce Újezdec.
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3.

Textovou část odŮvo*lnění aměrry č. '! xeemr:íhr: plár"l* il;*xd**, ktari* je fiedí§nou součástítohoto
opatření obecné p*vahy, se skládá z *hsařr* níž**v*d*r:ý*tt k*pit*i {příf*ha *. §}:

a)

postup při pořízení změny,

b)

vyhodnocení souladu s politikcu územního rozvůJe a ťlťerrrně p!áncvací rjokumentací vydanou krajem,
vyhodnocení koordinace využíváníúzemi z hleijiska šrrsích vz13\t,I v itzct"ri,

c)

vyhodnocení souladu s cíli a úkoly uzemního planován

d)

vyhodnocení souladu s požadavky siavebniho zákotta a;eho prul,,áclěciclt právních předpisů,

e)

vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních pravnich předprsů fi §* stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadó s výsledkem řeĚ*ní i"ůzp{)rti,

:,,

f)

údaje o splnónizadání,

g)

komplexní zdůvodnóní přijatóho řešení,

h)

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvcj úz*rnía inínrmace o vý*l*dcicl"r vyhoCnnceni vlivů na udržitelný

i)
j)

vyhodnocení účelnóho využití zastavěnóho uzemi a vyhodnocení poiťeby vymezení zasiavitelných ploch,

rozvoj území,

vyhodnocení předpokládaných důsledkúnavrhovanéh* řeš*ní na z*rněd*lský půdni fond
určenék plněnífunkcí lesa,

a

pozemky

k)

rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnóni,

l)

vypořádánípřipomínek,

m)

údaje o počtu |istů odůvodněni změny územníhoplánu a počlu výkresťi k němu připolené graíickéčásti,

4.

Grafickou část odůvodněni změny ň. X *z*ntníí"r* pl&nu

a)

koordinačnívýkresvměřítku 1 : § ů00,

b)

výkres širšíchvztahú v móřítku 1 , 25 0ů0,

c}

výkres předpokládaných záborů půdního fondu v rněříiku 1 : 5 000,

{"3jexdac, k**rá je nedílnou součástí
prrva},ly,
adůvodnění tohoto opatření obecnó
sg sk§éd* z nížeuvader:ých výkre** (příloha č.4}:

Poučení:
Proti změně č, 1 územnímu plánu Ůjezdec vydanómu íormou opatř*ní obecné povahy nelze podat opravný
prostředek {§ 173 odst.2 zákona č,500/2fi04.§b,, správní řáel, vc;něrri pozděj§ich předpisů).
Pří|ohy:

1,

2.
3.
4.

textová část změny č. 1 územníhoplánu Ulezdec
grafická část změny č. ,] územníhopiánrr Újezclec
textová část odůvodněnízměny č, 1 územníhoplanu tJjezd*c
grafická část odůvodněnízměny č, ,1 územníhoplánu Újezdec
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příloha č. 1 opatření obecné povahy

změna č. 1

územníhoplánu Ujezdec

textová část
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r

l dni,a,i ici sprír rrí ot,glin:
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Zasttrpitelstvo ollce ťji cztlcc
datunr

vydíiirí:/ť.lil. iůlď

oprár,,trěriá ťrřcdní t;soba

.irnóno a příjnlcrrí: lng.

datltnl nabytí ťrčinrrosti: ," ,/,l:; ; /L.

ffi

otisk ťrředriílro razítka pořizovatclc

pořizovalcle

ffi

Vlasfirnil Snrítka

í]-lnkcc: pritcovník spolcčnosti U l}t,AN,
s. r. 0., Irterá vvkonár,á ťlzenlně plťrnor,.rcí

čirrnost
pcldpis:
.jnréno a

íjrrlení:Jiř,í §rrbr

fitn]<ce:

podpis:

UPLAN'

,

razítlqo projcktarrt

§. r" o.,

Vlastiboř 21,392 01 Soběslav
clati:ln vyhclttlvtllrí: říj cn 201

CI

vypracoval:

lng. \/lastirrril Snlítka
Irrg. §l arlióta l}átYová
L;dpovčdrrý prro jeklarlt

í,\.[],

:

lttg. irrclt. J*t,oshtv l'ttl:iček

čísloparó: ,l

,1

a)

l1

l,

lrlgli*

n

í za§tll

r,čnó b rr_§!g!:]í

Zirstirr,ěnci ťrzenti sc znrčnou č. ] úzcllrrríll,, ]. láttLt ll"ic,rrlcc rclri]c tóž.jctl ."znrčna..) tlerl^,čni,

b)

a rozycie ieh

územíob

&.-qn

lioncepce r*zvtt.ie úzcrníobce
Kottccpcc rozvojc úzcrriíobcc sc zt,lréttotl ttcnlěttí.
l{oncepcc tlchranrr a rozvoje lrodnot úilcnrí
Kolrcepce ochratty rcrzl,crie jrorinot ťtzcntiobce sc zttlčntllt nenlělríatti nenídotčena.

c) !L';!JiiltiSti_q.ké*kg.pcepte r,čctně \,\,lnezení zasfavife!nÝch ploclr,
grř*stnvhy * systórrrtl sídclrrízclcnč
l<

plttch

lJrbanistická l<clncepce navržená ve st;ír,,a.iícítlúzcmnínrplárrLr s* ncntění. l]oclrází pOilzc
clílčinliioplrrěnin a zrnčně r,l,ttžiti plocIl uvttitř stanorlcnilit' zastar,ěnctrlo úzcltlí.
\,'r,,nrczení Za§íaYif elnÝch ploch

l)ro všecltlrl,ploch3,platí" že je ltttl-no l,espeklovat ltotlnotv iizenrí ;i tlztváz;rt na tvto
hodnoty v clalšízástavbě uvnitř darló plclclrv riapř. rtrnistěním stavcb na pozctttkri, jcjiclr
rrsPoř*idárrírn a člctrčnírn.Drile je lrutno vžd;- 1,1,,brrciovat vylrovLrjící l,eřcjnott infi,astt,ukturu
např. i-li;zcnlní kornr.rnikacc včetně chodníku, r,ociovodu. kana]izacc. clcktricl<é r,ericní"
Elzltačení
iri*e

umísťění

}r1,

zprisobu
využitíplochy

poelrnínk7 pro v_vužitíplochy

{pl*th"1,

tlle vvužití,
zc liťerýe}t
se skiárlil)
7,1

(S{}lip-1

)

.jihozirpadní
stlana sídla
U.lcZoůC

sttt íšettá

obytrrá
vcnlrtl v ská

poclniirrčllii

- spInčlli ziikonirýcil 1inlitr'l r.itlčž,e
ťtzetllíhlr,rkerir zr,jiléna z ciopl,avy tta

žclezničrlitr;rti a z oktrlníclr provozů na
PlOŠcvÝroby, a sl<1adol,iittí,

- odclonit scluscclltí ploclrLr r,ýrob,v a
skladoviirlí zc.itlrória ponloci ze lerlě- t,iz výslLrpní linlit_v.
- zclhlednit hudrroty úzelrrízejrliena
ncnirrttšit steyni ici i,áz síciia.
- doprirvnt napo_icní řcšit z navazující
nristttí komunikzrcc

- natr,lo.jil na stilvající vodor,<rdrri sit'
- napo.;cní na ]<atlalizaci řcšit
alttrrirln íclr mrlžtii_; st i.

* L]S - ťtzcnrni stuclic. I{P - rr_:giliačrrí piťui

r"lle

proverenl
změn
využití
ptochy ÚS
či Rp*

efapi -

NE

NE

Z;lcť

V3,rnczcní ploch pi"estavbr
oznaťťi,lt

rrrrristění

ploclrr.,

zpii sob

podmírrky, pro

u

r,,r.užití plochl,

lyužitíplochy

lyužití

(ploclt_v

clle vr užití.

(SOYp-2)

eíapi *
Zrtťť

plochy U§
či RP*

ze literÝclt
se sklátlá}
P1

prověření
změn

.iilr sídla Ujczcicc

SnllScna
Ob5,tnir

venkovská
poclnríněnil

- splrrčnízákorrných limitťl zátěže
úzcrníhlukcrrl zc-inréna z dopravy na
že lczničnílrati ir z okoltlích pro1,ozťt na

NE

plošc r,ýroby a slilaclování.
- odclonit sotisední plochu r,ýroby a
skiadr. r,,ání zc,jrnóIla poniocí zclcttě,
- u17 yýstupní iirrrity,
- dopravní napcl,jení řešit zc
stávajíc í pozcmní kotrruttikace,
, rrapojit na stávajicí voriovodní sít',
- rrapo.jení lla kanalizitci řešit dle
irlttuálrr íclr nrožností.

Vynrezení sy,sténru sídelnízclcrrě
s_vsténr sícielní ze leně ttení zntčtrou cloičetr.

cl) koncepce. ve
rtntist'or,ání

řejné _*.irrl"rastl,uktnr},, včetně poclmínek pro její

Koncepce dop rav n í i níi,astrul<tu ry
Konccpce dopi,avní infi,astrrrkturv ncní znlěnott dotčcrra.

Koncepce techrrické inŤi"astrukturv
K,oncepce tccbtticke(

l

irlřirstrlt]<.tt-tt1,, nr:trí znlělltlt-t clotčena.

Navr]rol,atrá zasl.avitelnii plocha

a ploclra přcstal,by lrudolt napoicnv na stávající sítě tcchnickó infiastrrtktril,y.,IcclIlotlivó

přípojky a dalšířady.jc ilutno řcšit v podrobnč.jšícloklttrientaci,

Koncepce občanskóho vybavení
Koncepce občanského vybavení není změnou dotčena.

Koncepcc ochrany

obyvatelstva

!

Koncepce občarrskéhovybavcní není změnou dotčena.

Koncepce veřej ných prostranství
Koncepce občanského vybavení není změnou dotčena.

Koncepce dalšíhoobčanského vybavení
Koncepce občanského vybavcrrí není znrěnou dotčcna.

j§E

e) l<orrccpsl__tl§p$řádílĚí_!§raiin\. r,č,et.nčvvlnezcní plrrclr a §tanct'ení
podrlrinek pro znrěny v jeiir:h vr rržiti. úze nrni sl'stónr e kologickó StalriIitY,
prostupnost liraj inl, proticroztlí o;latřcní. *c!rritnu pře cl povotlněmi,
l,ekl,eaei. cltlbývání nerostťt ap*r!,
Konccpce uspořádání kraj iny
Kotrccpce uspořádání krajiny netrí znrěnorr dotčena,

Územní systém ekologické stabilit_v
Úzcnrní systém ekologické stability není znrěnou dotčen.

Prostupnost krajiny
Prostuplrost krajiny ncní změnou dotčena,

Protierozní opatření

\-,

Proticrozní opatření nejsou změnou navržeIla.

Ochrana přcd povodněmi
Konkrétrrí protipovodňová opatřcní nejsou změnou navržena.

Rckreace
Rckreacc není změnou dotčerra.

Dobývání nerostů
Dobývání nerostů není změnou dotčcno.

Dalšíopatření pro obnovu

a

zvyšování ekologické stability krajiny

Ualšíopati,cnipro obnovrt a zr,,všovátti ckologickó

stalrilit,v* kra.iiny Iletri nal'rŽctro.

f} s.tarrpJg$í pcrr|nr.írye kJr_r0 rryužitíp_!0§h s rOz{lílnÝnr způs{}bsm
je
},ytižiJís urč.enínrpi"el,ažrriicího ťlčellrv"vužití(hlitl,ní v3,uŽití), ptllrud
,rr,ř,11| iei st*novit, ;-lřípustrróho využití,nc;:lr'ipustrrólro \'.1,'tlŽiti, PoPřiPadČ
trlodmrněiě př.ípustnóho vvrržiti tčthto ploch a stanovení podnrírrek
pr.ostorovólr0 uspoi.árlání, včctn ě l,ál<lx<lníclr podnlíne li oclrt"anl'
l,rlrj

i lt n

clto

t,:iztl

F}*ehy sffi}íšenéobytné venkovské podmíněné

- §&Vp

f,-lraralitcristi lta ploch

l<terých.je nuttro unrožnit širšízpťrsob v_vLržitítreŽ v Plclctrách
bydlení, ale takó novejšístirvby roclinných dortrťr. Širšízpťrsob vl,užitíuvtritř těchtcr pioch
Jeclná se

o plclchi,, ve

,rcsrrrí ncgatil,ně

oyiivňovat lrlavrrí vyLržitítěchto ploch. tj, bydiení, Tyto Piocir;,'_;sott r'šak

poterrcionálnč;.-ilsažen1,'negativlrírrtir,livt,zblízi<ýclrploclrr'výrob;lasl<]arloi,ťrní(rlapř'hlrrk.

vibracc. prach). Vzlrlcdcnr k tóto olnczujícískrrtr,čtiostijsott vymczcny jako pociirríněnó, l<dy v
rravazt{ícícli řízcrrích rr podrobrlějších dokirrncntaciclr "je nrttno prokázat splnění 1iriritri
zeiIrléna v oblasti t-rchratry r,,cře,jlleltci zcllaví inapř" splnění z:ikonných lirnitťl zátéž,cúzetní
h]rrkem zc.imcrtia z rlopravl, na žclczničrlílrziti ir z okolniclr provozťt ntr plošc vy,oby a
sklarloviiní). jedná se o ploch1..ie.iichž ťrčclcnr_ic zkl,irlitriovat ir rozví|et stávajícívyLržitía
stavby s ohledeln a respektoválrínr llial,níhtl l,vužiti,
H lav n i

l,vužití(p l:evažu j ícíúčelvr., užití)

I{lavnínl využitírntčclrto ploch ie lrvellení v kvalitnínr prostředí. unrožňLrjícíncrušcný a
bezpečný pob1,,t a kažcloclerrní re

l<t,eirci a relaxzrci

obt,vatel.

Jcdná sc o bydlení v klidnónl tr čistórtl prostřcdí v_v-užír,a.jícíalt: také respektLrjící liodrroty
ťlzerrrí.

Přípustné využití

-

r,eřeináprostranství,

zeleřr (s Lrpřednostněnítrl pťrvodníclr drrrhů) * tlirpř. veřejrrá. izolační,zahrady, sady
shrornažd'ovací nrísta pro třítltšnÝ kornunťrlní otlpad (např. papír, skio, pet lahve)
pouze pro lnístníúčely,
donravní a technickír irrfrastruktura sorrviscjící s pr'ípustnýrn ncbo podmíněně

přípustnýrn vyLržitírnzejrléna bydlerrírrr (např. chodníky, zpevněné pozemní
kotlunikace, vodovocly, kanalizace. stavby a zai-ízeni pro zneškodňovárrí odpaclních
vod (do doby vybtrdování veřc.jnó kanalizace r,čcttlě centrálrrí čistír,nyodpadrrích vod),
el] ergetická vccleri í. kclrlrunikačll í r,cclerrí),

tlafu stanice,

Podrrríněrrě př"ípustnó vvužití

-

ptltlrnínll§rr prokázání 'sptnění linritťl l, olrlasti ochran_v veřejnéhtl
zdraví zejménir pod podrrrínkoun že pro unrisťování jakÝchkoliv stavr:b, ktel,é
nrají chráněný venkovní prostar nebo chr:irrěný vnitř,ní prostor,, a pro využití
pltrch rnajících ch*ralitcr chrirněrrélro venkovníhtl prostoru bucle prokáziino
v ltavazuiícíc}třízcníclra podrobrlč.išíclrdol<unrcntacícřt splnčnízákorrnýclr
linritii zátřže ílzctníhiulletn zt,jlnón:r z do;rrav1, na železničnítrati a z okolníclr
provozťr na ploše výrob,v a slrladování. 'l'oto prtlkázání bude součástí
náslctlujících clokutnentací. ř}ez op:rtřenío literá zajistí tlodrženíh"vgienických
li,nitii zejnrérra v chráněttórrr venkovnínr prtlstoru staveb a v chráněnénr
venkovnínt prostoru iv přÉpadě žc v nlllzrrjiciclr ř,ízeníclr a poclrobrrěišíeh
tltlkrlnrentacíc}r s8 tteprtilrážc ieclnoznačnó splněrrí lirnitrj d:rnýc}r právnírni
předpisv) nelze stirvbtt umístit rrni povtrlit. - utnist'or,ání stavcb rodinrrýclr donrťl
rcspcl<ttrjící hodntlt5, úzcnií,nrajícíoclpovída_jíci zázctní (nirpi,. sad.,,", Lržitkovó
zaltrad1,) rr túž.iettrtlžnÝ chol, drobnólro dorrrácíhci zvířcctva pottzc všalc pro rllastní
brd.l_ep_i_pocl

pclti,ebu - s:rtlrtlzásobjte]ství (např. drťrbež.králíci).
. clirle "ie nložnil lttnist'ovat stavby nebo zařízení (a provádět s nirni
sor"lviso.iící tcr,ónní úpravy). bczprostřcclně souvisc.iícís bycllcnírrr,
sltltržícívýirradIrě pro vlastní potřebu a neslrižr"rjícíl<r,alitu prostřcdí
pro b_vtllcní 1např. clílnv, stztvb_v ;rrtl htlspodářská zvíř,ata pro

SantozástlbitelskÝ cltttv, bztzétt1,,, slrleníky, pařeniště); tilto v),užití
(resp, stavby a ,z,ttťí,z,ení)r,,i,,tvírří nezbytné zázetní pro typické
vettl<Ovské bl"cllenía souvisí s životerl ir st),|ern života tra venkově;
r přípustrró jsou jcn takovó stavby a zaíízení(resp. vvužití).
pro ktcró ttcní nrttnó 1,yhlásit ochrairnó pástno, tzn. tctto

\j},tlžiiísr rtlli tlcgtilivnítrii vliv1,, ncsrni pi,ciiračovat iin,ritní
lrodirtlt1,, stalttlr-clró z1,1áštttínti právniriri přcdpis,v za lrt,anicí
pozenlliu určc;lóhrl k .jcho rca}izacil 1.;okr:d bl, sc tak slalo
stál,á sc 1ol0 \,\ užitír;lpříplrstný,trl,
J,rlriiqr_aci §tání rltl_{J íl._r]§$:i*liQu prtlkltz;iní splnť.ni lilnitlr r
ohlasti trchrany r,*řcjnéh* zcllal,í pro pcrtřcby vyvoianó piípLlstrrýrlr ncbo podnlirtěně
připr-lstnýrrr zpťlsobeln vy,užití..icjiclržrrrlístěni rrrLrsí tr_r,1 l,ždr,řcicno jal<o součást
*ílráŽs_.ílt!.§.i*r,r_rá_:r

stavbv. pt.př. unlístčnýcl,r ria pozclnkLt stal,i,ly,
olrČarrsl{é r.1l,!ri].},e_+í_ptl_tl p.o{|+}ip§qrl prokázírrri spinčrrílirrriťťrv oblasti tlclrranl,
vclYe.inólro itdrgl,í zejména;llirl;rotlmínliou, že 1rrrl rtmistoclr,*iltí i*l<ýc}rktrlir,
sťavcll, kfcró rna.ií elrr:inřný r,enko,iní prrisftlr *e}ro chríiněllý l,niťřní pl"osfor, *r

;rrrr vl,užifíploch nrirjír:íc§r char*kter chráněnóh* velllitly*ílro i}r$§forfi b§{iť
proliázáno v navirzrlj ícíeh říze níclr a prldr*bnč"išíchdtlkulrrtntacíclr splnění
zákannýcir lirnitťr zátéžleúzemi hlrrkenr ze"intóna z dr:lrrarry na železničrritrati a g
oktllních pritvozťi na ploše vÝrob;, l sklac}ovirrrí. T'ofo proli:izán{ lirrde součástí
násiccitl.iicích clol<unrcntirci. Bcz opaíření, která :lrr^iistí tlodr,žani }r3,gicnickýclr
iirrritfi zejllténa l, chráněnónt l,enkovnínr pt"ost*ru stavclr a r. chránčnénr
venkovním }}rO§tOru (l, přípa*lě že v nirl,arrljících ř"ízexíeh * porirobně.iších
doliunlentacíclr §e neprtllir!ře .iednoznačnó spl*ění linliťli dan3,clr právními
přcdpisl,) lrclee sta1,1lu unrístit ani povolif,. které nesrrižu.ie l<valitLr prostřeclí a
poltodtr bydlení a jc slLrčitelnés lr;ldleninl napi-. stavb},, l,ttiíz,ení a pozctttky 1rro
rrzclělár,áttí ir výclrcrvtt. sociirhrí služby a péčio rodiny. zclravotttí slrižb),. kulturlt,

vcřcjnou spriivtt, c"lciualrrt obyvatclstva a dále např-. crbčarrs|iS 1,y§;lvgrtí sloiržícíhl;rvtrě
obyvatc}Ům obcc zcjnlóna stavby, zaiizctli a tcrótitii ťrprirvy 1lro tčlor,ýclror,l a sport
nlístriiho r,Ýznattlu bcz vlastlrího zázctní 1např. dětstl<á hřiště).
ppd&ilr§Lelsl<ri Činnost nalrř, Ilet,ušícívýr,crlra a služby,,clr;rI,aktet,tt tit,o[rlrc (nxl]i. protlc.j
poirarlin a drobIléhtl zbož.i, kre"ičovstl,í.kacicřrlictvi, zaliracinictví, spravt,rl,1iní oi,lLtli,
Lrbytovací služb5,). která dopllirrle venkovskó bydlení. a dalšío]:elobná podnikatelská
činnost, a t0 pouze zir podnrínek prokťrzírrii splriěni 1inritťr v oblastr oclrt,airy
vcřc_inóho zdtaví zcjména ptirl pcldrnínleou, žc pro unrist'tlvání .iakýchkrrlil, sttveiro
ktcró nra.ií chrá:rěný l,enl*ol,ní prostor nebo c}rránělrý vnitř,ní prosťor, it pro
r,3.,užifí ploch ma.iícíclr charakťcr chránčné}rtl venlrovní!ro prtlstoru lrude
prokázána v navazu.jiciclr řízenich * pot|ro[rně,išich rlckutrrelltitciclt splrrění
zák*nnÝc}: lirnitíl zátěže úze rrrí hlulie m zeinlóllat x rio;lt,;lv1, n;r želcznični tr"ati ir z
ok*|ních provozii rrrr plošc r,ý1,olrv a slilirdoválrí. 'l'oto p1,oleázriní iludc stlut:ás{í
m;islec§*iicích <ltliumeníací. §}cz oiiatřcní, kť*rá za.iisťírloilrženíhr.gieniclrvch
limitr'i rejnréna v chráněnónt venkot,rlínl pro§tcril sťal,e!: a v chl,áněnónr
reltirgvnim prostoru (r, přípaclě žc v ttllyltzrr.jieích řízcnícir a podrobnč.iších
dokllment:reíclt §e rrcproiiiiže jerlnoznačné splxěni linritdi danÝch prár,nirrri
př,cdpisy,) nelze sťavlru rrinistit ani povtliit.}a že totcl vy,užiti (zejrliórra sr,ým
provozováníin a tcchrrickýln ztl,Yízenínr) a jcho dťrslecllil, ttett,lt,tl"í životrríprostřeclí a
zdrar,í a ze.jnlérra své oltolía Lržír,áníst;rveb azařiz,eni vc svénr tlkolí nebutle rradměrně
obtěžovat nebo ol,tt,ožovat (např. 3Po,1|iyýmr erhal;rcetrri, hiLrkern. tepienr, otř-es1,,
vibracemi, prachetlr. ziql:iclretlr, znečišt'oviinilrrovzdrtši. vod a púcl;;. 5y§lgIpr nl
zncčištěnírnzcjnróna osltiorránínl. zastíněnítn) ancbo tyto negati\rrí 3cvy vyvoiávat. a
ne sr"rížívÝznarnně krralitu prostřccli sotrviscjícíhaúzeInj.
dalšípoclnikatclská činnost. u ktcró jc ttutno zhtlcitltltit pl'ipad oci pfípaclu jcjí
pt'ípuslnost napt'. truhliiílly. tesálny, klcrnpiřství. pneuservis a to }]otlzc za podnrínkv.
že toto využití(zeirnéIla svýrn prclvozovlitlim a teclrtrickým zaíízenirn)a jeho

\-

L,

dŮsledkv nenarušížir.,otrlíplostřcdí a zclraví a zejrnéria sr,é ol<olí a Lržívárrístaveb a
zařizeni vc sr,étn okoli rrcbudc nadrněrně obtěžovat nebo ohrožovat (rrapř. škodlivými
exlralacenli, hlr-rkern. tcpicnl, otřesy. vibracenli, prachcm, zápaclrenl. zrrečišt'or,áním
ovzduší. r,od a pťrdy^ sr-ětclrrýnl zrrečištěnítrlzejrnóna oslňovánírtr, zastíněnínr)anebo
t)'to negativrrí ,jev1, vr,1,olliriit. a tlestrížívÝznamně kvalitu prostředí sorrl,isejícílro

-

-

ťtzer:rí"

chov hospoclírř,skÝch zvířat (rrapř. lcrávy, koně. kozy, prasata, drťlbež. 1<rálíci) a s tírn
sor-rviscjícískladovárrí prodrrlttŮ živočišrióvýr,oby. příprava a sklador,ání krrrriv a
stcliva. drile tóž skladclvárría posklizňová ťtpravu prtrdLrktů rostlinrró výoby apocl., a to
l]otlzc za;rodrtrínI<.v. Že tclto 1,1,uŽití (ze.inróna svÝm provclzovánírrr ir teclrnickýrri
zttřízcnín) a jclro dťrsledi<y, nenaruší životrríplostřcclí a zdraví a zcjinétra sr,ó okolí a
Lržívánístave [l tl r,aříz.eni ve svénr okolí nebLrde nadměrnč obtěžovat ltebo oltrožovat
(rrapř. škodlir.,ýnri cxlralaccttli. hlukcnl. tcplcm, oti-csy, vibraccmi. prachcin.
zripaclrcnr. zncčišťovátlínror,zdttší. r,od a pťrdy, sr,ětclnýrn zncčištěnírrtzc_iména
oslňclváriírn, zastiněIlírn) anebo ty,to rregativtrí ier,1, vyvolávirt. a tresnížívýznamně
kvaI itu pro středí souvisejícílro ťtzcnrí,
r:cnziólt p*d podtnínktru prol<iizání splrrČnílinritri v oblasti oclrraltv vcře.inó}ro
zdravÍ zcjmórla Jlod podrníttltou, žc pro urnist'ttvání iakÝctrkoliv sťaveir, literé
mají chráltěrr1, vc*li.ol,ní prostor nebo chrírnčnývnitřní prostor, a pro využití
ploch ma.iícíclr eharakter thráněnóho venkovnílro prostot,tt llutle prokázálto
v navazttjících ř"Ízeních a porlrtlbnčjšiclrdrr|tumelrttcích splrrění iírlionných
linritŮ zírtěŽe úzelníhltlkenr zcjlrréna z t!<lpravv n;r železničnítrati a z okolrrich
ProYozŮ txa 1rloŠe vÝrrib1, a sklador,ání. 'í'oto proliázání budc součástí
nírsledujicícir dokunrentací. Bez opatřcni, lrtcrá zaiistí tlotlIženílrygienickýclr
linritťl zc.imóna v chrlirrěnónt yelrkovnínr prostortl staveb a v chráněnónr
venlrovtlínr prostaru {v příprrdčže v navazujících říztních it poclrobnějších
doktlnretttacíc|t sc neprokážc.jcdrroznačrlé splnění lirrlitů danÝclr prár,nírrri
př'cdpis_v) nelze stirvbu urrtístit ani pavo|it.) a pouze při prol<ázrilrí souladu
s hlavní r,vtrŽitínt plochl, t"j. bl,rlleiiírl (tzn. nebude snižovat kvalitLr prostřcclí prcl
bycllcni a pohodtr bycilcní). a zc.jttléna splnění nížetrvecletrýclr požadavků rra gariiže.
odstavná a parlrol,ací státtÍ.

\cllří;lustrlér r užilí

-

každér'yLržítí,literé by lrvlo],i<lztlortl s hlavnínr využitímpltrchr lrcllo bv rnohlo
naruŠitpo|rodu b},dlení a kvalitní prostřcdí pro biltllcní (např. škocilivýnli
exhalircemi, lrlttkctn, tcplcm, oti-esy. r,ibracenri, praclrcnr, záptrchctn, zncčišt'ovirrrim
ovzdušÍ,voci a pr-icly, sl,čtelrrýn zrrc.čištěninr ze.jtrrérra oslriovtlirínr, zastítrělrím) anebcl
toto narušct-tí vyr,,olár,at. zejnrórra:

o
o

stavby pro rotlinnou rel<reirci.
stirvtry pro otrchocl. kteró překročímístní,o,ýznal,n zejnréria obsahu.jící
celkovou proclc.iní plcrchLr většíIrt--ž l000 rirr (například velkoproiie.jny,
nákr-rpní střecliska, obchodní clorny),
robu a
rněděls
pojatÝclr ve vcll<óm olťenlu. které by pi-inesl:l do ťrzerlrí nirclrněrrré zatížerrí
negatvníir-ri vlir,}, včetriě související clopravy), nlinto uvedenýcli jako

přípirstné. popř. podrllíněrrě přípr-rstné,

o clirle např.

arttoscrvisy, čcrpacístanicc poliorurýclr hmot, rnyčky.
clisl<otéky. garážc pro náklaclní autorlobily. hromadtré a ř,adové garáže.
tlLtto bazar,v. stirv b}, plt,o slt ro nr ažc1'or,án í většíhopočtu osob.

1

Potl mín }<y prostoror,élro uspořádán í

Novó stavby musí bl,t unrístěny v soulaclu s hodrrotanriťizcrrrí, tnusi rcspcktovat výškovou
lrlaclinr"r okolrrí zástai,by a ncsnrí vytvářct r,ír,aztltltt pohledovoLt clortlitlantu v úzcnrí. musí být
p řizpťrsobeny arc h itcktLl řc budo v ( zařazcných .jak o hodno ty ťlzerrl í).
Stavb1,,tnolrou rnít nejvýše jeclrro nac-lzeirrni pocliažía poclkror,-í, Počet poclzetnltíclr pclcllaží
není omcze rr. Jeclnotlivó vikýřc.isou přípLrstné. sclrLrž_e tré necloporučLr je mc.

Picchy výroby e §kiadováí§í * V§
Clra

rakteristika ploclt

Všcchny plochy výrob,v a sklar"lování _isou označcrrv kócícnl VS.
Pbch,v 1,1,rob} a sklarloviini jsoLr v tjzclrrrritrr platru rrytnczeny na jilr oci liistcrrickóho síclla
a to jak stávajici (stáva_|ící zcniěrlělslcý arcá1 a drůbežrirrla), taIt zastavilclnó.
Doporr,rčcnýrn
izolační,

a žádoucírn doplňr.rjicíln prvkclll v lěcllto plochácii jc zclcn

zcjrnéna

ř{l*vrlí v__vužití(přcvažu.jicí ťlčelvv*žití)

Htraynínl vyrrřitínr tčchfo pl<lch ic uffic}žnit yi,rot}i}._ §kladúl,ání a uffií§tční
zernčdělský§h.strrveb v soulaclu s přípLlstným vt,užitínt ir to taIi, aby,toto v),rržití(ze.]nréna
ixovtlzor,átlírn a tcchnickýrtl zařízenítn) a jclro důslcdkl,ncnarušilv životníprclstřc-dí a
zciraví, a ze.inróna svó ol<olí a už-ivárrístavetr a zaříz,:nír,c svónt okolí rradrrrěrriě neol"ltěžovaly
a trecllrrožoval1,, (lriipř. gkot1|!1lýnri cxltalacctni. hlr-rkcnr. tepletlr, otřesy. vibrircenli. praclrem"
zápachent. zttcčišťoviinítnol.,zcluší, \,r"l{1 í1 pťlil.v, světelnýnr zncčištěltinr ze,.jtriéna osltiovánínr,
zastínériím).a nesIrížilvl<r,alittt prostt'cdí souviscjícího ťtzcmí(ircjcn pro bydlcrrí).
sr,,Ým

Přípusinó

-

-

-

1,1,rržití

zgtučí!ěl§&áJýrn_ila;

o

např. cltov hospoclářských zvířat a s tíl-}l souviso"jicí sl<iadoviiní produktťr
živočišnór,ýroby. příprava a skladoviirr1 krrrriv a stelirlii, sklailování a
posklizňclr,á ilprar,.tt prodrrktů rostlinnó r,ýrolry; pěstor,árri rostlirt (např.
ža rrrp iri trťr. hl ír,y ťt stiičnó),
o ze.jrlréna urrrisťování zenrěclčlských staveb a staveb pro zerrrěclělství.
občans|rér,r-havení ze_jnréna takovó. ktcró ncili vhoclrró (popř.ani pi'ílrustné)
l"ttltist'til,ili zejtrrctra 1, pltlcirirch lrl,dlcrii , napi". st;rvb_v ir, zai"ízetii sloLržící.jakozázemí
pro čintlosti souvisr:_iici sc spriivou obcc (rrapř, clílIr1". gariiže. rrrjstal,nii a parkovircí
stani pro obccni tcchtlikr:, sbčrný t]r,ůr), oclrranu obl,ratcistva (rrapř, hasičská
zbroj nicc. sklari,v c ivi lrri ochlanv),
do}rralrrí a techpiq|iá irlf{Ř§trqlit§I* bezprostřeilnĚ soltvise.jici s připrrstnýnr nebo
poclrrrírrěnč př ípustnýrrr vyLržil ím l

o
o
o

riapi". chodrríky, zpcrltrěnó pozcnrtrí 1.onlltnikacc (iiiar,,nč ťlčclol,ó).
gat,áže, oclstirvtiii it pirrl<ovací st;ittí pro potřcby vyl,olanó připrtsrnýtn ncbo
pocli-níněrrě připrrstnýrrr zptisolrcnr vl,Lržiti; unristěIií garáží, odstavnl,clr a
parkovircich stiirlí pro požaciovirtlý zpiisob \,},Ltžitílrrrrsí být yldy rlyntezeiro
a i,cšctto na vlastnici-t plochiicli vl.rrliry a sk]adováni

riapř. v6dtll,gdy, k;ina,lizacc, stavby a. zaíizcníprtl znr,škoriňováni
cc$adních vod, ctlergetická vederri, traíbstantcc, }<ornLintkačni vcticní,

-

zeleri (s upřr-dtltlsttlěníltl pL'rvodníclt drrrhri) zcjnróna izolačrrí.
slrromažtl'oyací nrísta tlro tříděnÝ konrunálrrí odpad (rrapř. sklo, papír. pet lalrvc)
pro rlrístníúčcli,,(t.j.pro účeivnloch5l) a pollzc ntístníhovÝznatlru.

Poď

nriněně př,ípustnó vl,rržití

r,í;rolra a skl:rclor.írní poci podniíril<ciu.

-

že se jednri o ploclr1,'VS

bývalého
ní jižně
plocltu
ocl
a
zastirvitclnort
I1IlI47lL)
l,Ýclioclirč
od
silnicc
arciilu
zemčriělskólrcl
45
a
29):
plochl,nlezi
čp.
(toto porlnrírrěně přípr"rstttó r,r,Lrž,itísc netýltá
o zcjntórra i.ttt-tist'or,áttí stavcb a z,aíiz-ctli pro výrobLr a sklaclovánÍ, nirpt'.
stro_ir-rí výrclba. kor,,ovýroba. plodci stavebnirr. servis;,, opriivllJ-, sklacly
iniinrtl uveclcrlých "ialro nepříltLislrró). trtrhiárlry. tesirrny, pila. čclpací
stanicc pohorrirýcli lrnlo1. rrr,včk,v. kicnrpii,str,í, záměčilictví. ltoviiřstvi.
atttobiizary,
obslužná zrrříz*ní a stavlit prti nč bczprostřcdItě sottvisc.|ícís přínustirÝtn atlcbtl
poclrr-rírrěně přípustriýrir vvttžitítn(riapř" btrlct, karrtÝtla. prodcjlrí stárrck" zťtvoclní
pocl poclrrlírrkoLr. že buc{ou sloLržit ténrěř výlrradrrč pro využitív ploše výroby,,a

"|ídelrra)

-

sk latlovirrrí.

st*vbv a zař,ízeni sprár,.'r, a řízettí(napr'. karrcclťrře) bczprostřednč sorrviscjící s
příprrstrrýnr ailcbo porlrrríirčirčpřípustrrýrir v),užitíInpoc1 podniírtkou prokiizárrí
ťrčelnosti ir ttlininraliztrci negativních vlivii na tyto objckty, 1lopl'. místnosti,
po proltázárrí íičclnostia mininlalizaci ncgativních vlivŮ (nesrní přckročit přípLlstnó
linriti,).]e rnožrlo ve vý,Iiirrečrrýclr a zvl;išťoclůl,rldnčtrýchpřípadeclr v těclrto plocháclr
připLrstit

o

- .ojcdiněle zii

poclrnírtl<y. že brrde zajištčnaoc}iratra přcd
negativriírni r,livv a lrudoil rjorlržerrl lr1,,gieniclté lirnity irlrrktr v cltrárrěiióm
l,ttit řnítn prosttlru slaveb,

rrlrl,tg\,]ání

ojcdirlěle ,za podrrrínl<l,. že btrdc za"|ištěna oclrrana přccl
llťgativllíini vlii,}, a buciott dtrclržen1, hygienické linrity lrluku v chriinčnént

o bvtllcrrí -

vcttkovttínt i vnitřrrílrr prostoru stavcb.
}icpř,íptlstnó l,v užití

_

trvdleni (lriitrio poclnlíričrrčpřípirstného l,_vrržití)- ze_inlclna ltInist'ování irovýc}r staricb
pro bydlcrrí, stavcb prtl rckrcaci.

- stal,
- vlužití.které br- rnq§lq

,

ze.jrr.éna svýnr prclvclzoviinínr a

clťtsledky:

tcclinickýtn zai-ízenínra jeho

ncbo,
rr:rrilšit žiycrtníprq§tře{]í a veřei
ve
sr,énr
oltalí nadnrč:rně trbtčžovat
stavcb a zařízení
sl,ó rlliolí a užívítní
nclxt, tilrrožrrvat (niipř. škociiir,ýnri erlraiaccnli, lrlukern. teplerri, 0třt-s\.
vibraccrni, prachetrr, zápachern, znečišt'or,ánímovzdi"tší, vod ir pťrc15l.
svčte Inýn zrreč ištčlrínrzej nrútra o slrlovitním. zastírrěn ínl) ncbtl,
o ii$ali s.nřpl:rť l<.valitu pr:ostředí sollr,ise iícíhqil§]ní (ne.ien pro bycllerrí),
např, narušit polroclr,r bycilcní, kvalitní prostřcdí pro bi,611.n'. životní
prostřcclí" vvltžitísoLrvise"iícílro ťtzetnía liocínoty úze r-l-rí
rrapi,, hulriict\,í. těžl(éstro_iít,unství, clrernie a cltcrriická výro[ra. stavby,a zat'izcní pro
trakláclání s orlparly (zcjrlróna ostatní oclpadv a trcbczpcčtió) a, chcrrrickýnri látltami a
přípravky, dálc t'innosti v oblasti rraklátlání odpadri a skladoviini odpaclťr. poLržívání
cl<ologicl<y ricvlroclnýclr paliv a spalováttí r,šccil drrrlrťr odpaclťr (např. z chcmickó
výrob1,), 1,ýznatlrtló 1;otcrrcionálrrí zclrojc zrrcčištěníolzcluší,čirrnosti při nichž b.v
dclcházelo k ctlitor,ťiní lrebczpoč,lrých trrlrýclr a plrvnnýcl"r iťitek, těkavých clrganických

o
o

9

íi
,t

11rlck

a ;lachových liitck. výzrra[-il]c i,i)tr-llcitli:á]nt zclrolc zttcčiŠlěrrtpovrchor'ých

a

pocizcniirícl, ,,,r.l, sli]ador,tirli oclpaclLl (r-čcttlě ncbczpcčný-clr ocipaclir). nctrczPcČnýclr
]álg1;. Vý.robkťr a přípravků, nebczllcčných clrcnlick;,,ch látck apoci"

_

nczb,vtných Prcr
ll§ist]ornllí*qnalpvq§*a kotctc! jal<éhokoli clt,Ltlrri (rtlinro kotclerl
pup p,"l"ri,rrrl.i,,i,irZiti. a s níil bezprostřcdnč souvisejícía pro toto vl'uŽití

ř,p-*ó

slorrž,íc íl.

Por} rn ín ky p l,r_rsť*

ror,ólr* uspořátl

á lr

í

r'ýŠkovó
}dor,ó slavby ncsrrtí 51,ý,m utnístěnim a proporccnri narušit hocltrtrt,v ťtzctnÍ. r'Čctně
v
ťtzenlÍ,
rltltr:iniinttl
hlaelin.v tlkolrrí zástirl,by, a ttesnlí 1,yt.vářct 1,ýraztltlLl polriedrrvott
l.řípadnó ocltratlné plisnrcl ncstrlí zasiilttltlt_tt tlo pbclr byillelri ani snríšených ob,l'tnýcir,

\jÝsfupní |imit.l,

_ je

stanovena linie jako rrraximální hranice negativních vlivŮ zc všcclr ProvozŮ uvnitř
plochy, r,c ktcď tytó negativní vlivy molrou vznikat (např. plochy vl,roby a skladovánÍ) jedrrotlivých vYuŽití
negativní vlivy ziéto piochy a to ani vsoučtu negativnícli vlivťr z
neŠmítrúo hranici přckročit, a stejně tak žádnév br-tdoucnu vylriašovarré oclrranné Pásmo
anebo jirrá na .ouón jemu postavená hranice nesnrí zasálrnout plochy nrajícícharakter
(naPř. PloclrY
clrráněnóho veŇovníňo proito.u a chrárrěného vcnkovního prostoru staveb
chrárrěných
ostatníclr
prostor
vcnkovní
a
pro
léčení
pro bydlerrí, pro spofi, pio rekreaci,
bydlení,
plochy
pak
ituu.Ú jako jsorr např. škol,ri, zdravotnická zaiízcní4 zejména
srrríšerrliclr obýných, rekreace a spofiu. Tato podrlínka platí zejména vzlrledcm
k zastavěnérnu úiemí,popř-. zastavitclnýrrr plochánl, plochárrr veřejných prostranstvÍ,
směrcn do volnó krajiny neni ornczena. Vtomto případě sc jedná zejména o negativní

vlivy:

-

piochy 1,1hoby a skladovárrí.
uiiuy ani žádtlé oclrranné pásrno ani.jiná na roveň jemu postavená hranice
ncsnrí zasálrnout ,Ll11énu clo ploch bydlerrí arTi do plocl, smíšenýchobytných ani do Ploch
rckreace a sportu. Maximální hranice rregativních vlivťr vede lrlavně Po vnějŠÍlrraně
nejbližšíchpioch, kde je hlavrrítn využitim bydlerrí, tj. zejrnéna ploclr snríŠenýchob}tných
podrrríněných.
využitíploch rnusí bý řešeno tak. že využitíploch dotčcnýclr předpokládanou zvýŠenou
po
hygienickou zátěží 1lilul<em, praclrenr" zápachem apod.), rnůžebýt realizováno teprve
zvýŠenou
pro=vedeni takovýclr opatř-ení, ktcrá zamezí nebo buclou eliminovat tuto
platné
dodrženy
byly
aby
tak,
irygierrickou zátěZ a viecl-,,ry zjištěné rregativní vlivy
hygienické limity z hlediska hluku, praclru, zápachu apod,,
v řozvojových ploclrách. které nlÓhou bý ,zasaželly nadměrným hlukem mohou bý
situovány stavby pro bydlení, stavby pro občarrské vybavení typu staveb pro účelyškolní
a předšťohi uý.ilouy a pro zdravoiní, sociální účelya pro sport a furrkčně obdobné
stávby a ploclry vyžadujícíochranu před hlukem (clrráněrrý venkovní prostor) aŽ Po
splncní hygicniókýón ti*ltt z hlediska hluku či vyloučcnípředpokládané hltrkové zátěŽe,
chrárrěného
eest pto.ir. které buclou zasažena nacllirTritnírrr hlukern nesmí nrít charakter
vcnkóvního prostoru ani clrráněného venkovního prostoru staveb, a nesmí v nich bý
školní
situovány stavby pro bydlcni, stavby pro občanskévybavení typu staveb pro účely
obdobné
funkčné
a
pro
Spofi
a předškolni uý.i]ouy a pro zdravoiní, sociální ůčelya
stávuy a plochý vyžaáLrjíci oclrranu před hlukem (chráněriý vcnkovní prostor),

tzrr. negativ,.,i

_

_

_
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staveb

išt'ování

ro asa
stát
star bánr r r r lastnit

které lze

rospe§n vc
zn eč nrr

sti

zernkům a

Yeřej ně prospěšné stavby,
Yeře_jně prospěšné stavby, pro které lzepráva

k pozcmkŮm a stavbám vyvlastnit, nejsou

ve zt-tlěně \,ymczeny,

Veřej ně prospěšné opatřerrí
Vcřejně prospěšná opatření, pro která 7ze práva k pozemkťrlrr a stavbám vlvlastnit, nejsou
ve změně vymezcny.

Stavby a opatření k zajišt'ování obrany a bezpečnosti státu
opatřerrí k zajišt'ování obrany a bczpečnosti státu, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit, rrejsou ve znrěně vymczeny.

Stavby

t--

a

Plochy pro asanaci
Ploclry pro asanaci, pro které lzc práva k pozemkům a stavbánr vyvlastnit, nejsou ve
změně vymezeny.

d3lšj§_h 1,€ř".eině q!,CIsŘěšni,c!., .§tr!vet} a _*veřeiJ}ě
prospčššÝťho§:gtřcrrí. §rrr l{tešélze uí}latnit nředkupní prár'0

h) vymezeni

_

Veře,i ně prospěšné st*vbv

Nejsoir vvlnezťílvžťrtlrréc]alšíveřejnč prospěšrró stavby, pro lďcró lze rrplatnit přccilzupníprávo.
Veř,ej lrě p rosp ěšnéopatř,ení
Ne.isclu v,ylnůlell\/ žárlrtó clalšír,cřejně prospěšnlr tlpaii-cttí, pro ktcrá |ze uplatrrit přcclkupliíprávo.

\/eřejnó prostranství
Netrí vynlczeno veře.jnó prostranství. pl,tl které lzc Lrplatnit pi"edkr-rpní pritvo.

očtu v

změny územ
očtu
i)
k němu připoiené grafické části
Počct 1istťr zlt;ěnv č. 1 ťtzcrrritílro plárirr

11

Pu591 r,ýkresťl k nčnru připcl.iené graťické čťrsti

-

2

výkrcs základnílro členěníúzemívměřítku 1 : 5 000,
hlavní výkres v měřítku

l

: 5 000,

11

