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Kapitola „A.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ se mění na kapitolu:

I.1.a
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Vymezení zastavěného území

Kapitola „A.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT“ se mění na kapitolu:

I.1.b

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot



ruší se původní číslování podkapitol „A.2.“



Kapitola „A.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ“ se mění na kapitolu:

I.1.c

Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch přestavby a
systému sídelní zeleně



Ruší se původní číslování podkapitol „A.3.“



Kapitola „A.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ“ se mění na kapitolu:

I.1.d

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



Ruší se původní číslování podkapitol „A.4.“



Kapitola „A.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH UŽÍVÁNÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN A POD.“ se mění na kapitolu:

I.1.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 apod.

Ruší se původní číslování podkapitol „A.5.“

P1 Textová část návrhu Změny č.1 ÚP Chvalnov - Lísky

4

AKTÉ projekt s.r.o, Kroměříž, Kollárova 629



tel.603818384

Kapitola „A.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ se mění na kapitolu:

I.1.f Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
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)


Ruší se původní číslování podkapitol „A.6.“



V přípustném využití ploch občanského vybavení se doplňuje text:



•

Bydlení

•

Sociální a pobytové služby

V plochách občanského vybavení se ruší text:

Podmíněně přípustné využití:
• bydlení s podmínkou, že podíl hrubé podlažní plochy občanské vybavenosti
převažuje nad podílem plochy určené pro bydlení.
•



Kapitola „A.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K
POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT“ se mění na kapitolu:

I.1.g



součástí plochy občanské vybavenosti mohou být také pozemky dalších
staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení v území.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Ruší se kapitola „A.8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO“ a mění se na
kapitolu:

P1 Textová část návrhu Změny č.1 ÚP Chvalnov - Lísky

5

AKTÉ projekt s.r.o, Kroměříž, Kollárova 629

I.1.h

tel.603818384

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

Kapitola „A.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST.6
STAVEBNÍHO ZÁKONA“ se mění na kapitolu:



Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona

I.1.i

Kompenzační opatření vzhledem k charakteru návrhu ÚP není třeba stanovovat

Kapitola „A.10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU (část „A“) A POČTU
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI („B“)“ se ruší a zůstává pouze
text počtu listů a obsahu grafické části:
Počet listů textové části:
Počet výkresů grafické části:



návrh: 6
návrh: 3

Doplňuje se kapitola s textem:

I.2.a

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

V návrhu Územního plánu Chvalnov - Lísky nebylo vymezeno.



Doplňuje se kapitola s textem:

I.2.b

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

Plochy s dohodou o parcelaci nejsou vymezeny.



Doplňuje se kapitola s textem:

I.2.c

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

Nebylo vymezeno.
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Doplňuje se kapitola s textem:

I.2.d

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.

Nebylo vymezeno.

I.2.e

Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)

Pořadí změn v území se nestanovuje.



I.2.f

Doplňuje se kapitola s textem:

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby nejsou vymezeny.

Ing.arch. Milan Krouman
Návrh k veřejnému projednání: 13.8.2018
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