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I.1.a Vymezení zastavěného území  

 

 Datum „11.1.2021“ se nahrazuje datem „1.4.2021“.  
 
 

I.1.c Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

 
 V tabulce vymezení zastavitelných ploch se doplňuje řádek: 

70 V      výroba a skladování 2,824 

 
 

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. 

 

 V tabulce návrhových ploch ÚSES 

Ruší se řádky: 

44 K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 0,164 

45 K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 0,117 

 

A nově se vkládají řádky: 

71 K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 0,124 

72 K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 0,098 

 

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) 
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 V tabulce „Celkový přehled navržených ploch:   

Ruší se řádky: 
44 K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 0,164 

45 K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 0,117 

 

A nově se vkládají řádky: 

70 V Výroba a skladování 2,824 

71 K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 0,124 

72 K krajinná zeleň (IP liniový ÚSES) 0,098 

 

 

 V části „Navržené plochy s rozdílným způsobem využití“ se doplňuje tabulka 
 

 

Zatřídění ploch s rozdílným 
způsobem využití   

V - plochy výroby a skladování  
číslo plochy 

70 

Hlavní využití  výroba a skladování 

Přípustné využití: 
 zemědělská výroba 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 plochy souvisejících veřejných prostranství 

Nepřípustné využití: 
 nepřipustit umístění výrob produkujících nadlimitní hluk šířící 

se ve volném prostředí a zejména rušivý impulsní hluk 

 nepřipustit umístění výroby s rizikem uvolnění toxických, 
dráždivých nebo zapáchajících látek do ovzduší 

 

 
      Počet listů textové části:          25 
      Počet výkresů grafické části:  návrh:   3   
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