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Statutární město Jablonec nad Nisou má platný územní plán Jablonec nad Nisou vydaný  
zastupitelstvem města dne 18. května 2017 s nabytím účinnosti dnem 26. června 2017.  
 
Dne 23. května 2019 byla Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou vydána změna č. 2 
platného ÚP Jablonec nad Nisou (usnesení č. ZM/96/2019), která nabyla účinnosti  dne 12. 
června 2019. 

 
Dne 25. září  2018  

A) S c h v á l i l o Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou  v souladu s ustanovením   §  
6,  odst  5,   písm.a)   a   §   44  písm. a)   zákona   č.  183/2006  Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, podnět na 
pořízení  změny č. 3 platného Územního plánu Jablonec nad Nisou (dále jen ÚP), a to 
usnesením č. ZM/180/2018  v rozsahu: 
-   podbod č.1 – Oddíl A dle výkresu č. 4.3 zákres do katastrální mapy – varianta 3 
z PD č. zak. 116-13 (Ing. Nýdrle 09/2013) 

                               – Oddíl B 
             -   podbod  č.2 – změna z BM4  na BM2 
             -   podbod  č.4,  
       a to s tím,  že se u podbodu č.2  doporučuje   dále   jej   řešit   s   osadním   výborem  

Rýnovice    ve spolupráci  s navrhovatelem změny ÚP.  
 
B) N e s c h v á l i l o Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou  v souladu s ustanovením   

§  6,  odst  5,   písm.a)   a   §   44  písm. a)   zákona   č.  183/2006  Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, podnět na 
pořízení  změny č. 3 platného Územního plánu Jablonec nad Nisou (dále jen ÚP) ), a 
to usnesením č. ZM/180/2018  v rozsahu: 
-  podbod č.1 – Oddíl C, a to s tím, že se zájemci o výstavbu doporučuje  seznámit 
členy výboru pro ÚP a SRM se zastavovací studií zamýšlených RD (podél ulice 
v Pastvinách).   
- podbod č. 3 do doby, dokud nebude vyřešen zájem dostatečného počtu lidí a jejich 
ochota financovat územní studii jako podklad pro změnu územního plánu 

 
Ve věci podbodu č.2 došlo k vymezení širšího řešeného území pro předmětnou  změnu  a ke  
snížení výškové hladiny  zástavby ve vymezených  plochách kategorie SM – plochy smíšené 
městské, SO – plochy smíšené městské - kapacitní a BM – plochy bydlení městské ze 4. N.P. 
na 2. N.P).   
 
Ve věci podbodu č. 1, Oddíl C došlo k následujícícm krokům: 

- dne 30. ledna 2019 uspořádal   pořizovatel pracovní jednání se zájemci o výstavbu na  
předmětných pozemcích   v k.ú. Proseč nad Nisou a ti byli seznámeni s podmínkou 
vypuštění pozemků z regulačního plánu RP5. 

 
- dne 27.února 2019 byl pořizovatel obeznámen zájemcem  o zástavbu v dané lokalitě o 

dopřesněném záměru v následujícím rozsahu:  výstavba RD bude připravována pouze 
na  pozemku p.č. 922/2 v k.ú. Proseč nad Nisou s tím, že zastavovací studie bude 
předložena na jednání Výboru pro ÚP a rozvoj města včetně studie „Dům pro 
sběratele“.  

 
- Výbor danou problematiku  projednal dne 1.4.2019  se  závěrem:    zastupitelstvu  

města se   n e d o p o r u č u j e  vyjmout pozemek p.č. 922/2 v k.ú. Proseč nad Nisou 
z ploch regulačního plánu RP5, protože předložená dokumentace navrhované 
výstavby rodinného domu neumožňuje přesně prověřit usazení do terénu a panuje 
odůvodněná obava z nepřesnosti výškopisných dat.  
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Dne 23. května   2019  

n e s c h v á l i l o  Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou  v souladu s ustanovením   
§  6,  odst  5,   písm.a)   a   §   44  písm. a)   zákona   č.  183/2006  Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění   vyjmout 
pozemek p.č. 922/2 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch regulačního plánu RP5, a to 
usnesením č. ZM/100/2019.  
 

S ohledem na výše citované skutečnosti zůstává v platnosti  rozhodnutí zastupitelstva města 
ze dne 25. září 2018  - podbod č. 1 – Oddíl C se neschvaluje 
 

Poznámka: - podbod č.4  byl vypuštěn na základě rozhodnutí z porady Odboru územního a hospodářského 
rozvoje MMJN 

 
Předmětem změny č. 3 ÚP Jablonec nad Nisou jsou body. 

 
1) Oddíl A) úprava rozsahu Regulačního plánu RP5, spočívající ve vypuštění částí 

pozemků p.č. 537/5, 537/6, 537/45, 537/46,   537/47, 537/48, 537/52, 537/53, 
802/2, 802/11, 802/18,   813/1, 815/3, 821, 822/1, 823, 824  a pozemků p.č.  
802/17, 813/2 v k.ú. Proseč nad Nisou pro projekt „Úprava  místní     komunikace 
ul. Horní, Proseč nad Nisou“,                                                                               

2) vymezení institutu VPS na severní části pozemku p.č. 814/1     v k.ú.    Proseč 
nad Nisou pro projekt „Úprava místní   komunikace     ul. Horní,  Proseč nad 
Nisou“,  

3) změna funkčního využití zastavěných a zastavitelných ploch  podél ulice Ladova, 
a to z ploch kategorií SM4 – plochy smíšené městské, SO4 – plochy smíšené 
městské – kapacitní a BM4 – plochy bydlení - městské na plochy kategorií SM2 
– plochy smíšené městské, SO2 – plochy smíšené městské – kapacitní a  BM2 
– plochy bydlení - městské  

                                                                    

 
A. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 
dostupnosti veřejné infrastruktury 
 

A.1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje: 
 
Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008) byla schválena vládou České 
republiky dne 20. 7. 2009 usnesením vlády č. 929. Dne 15. dubna 2015 byla schválena 
Aktualizace č. 1 PÚR ČR. 
Předmětná změna řeší plochy v různých částech statutárního města Jablonec nad Nisou. 
Jedná se o rozvojovou oblast OB7 - Rozvojová oblast Liberec. Okrajově se dotýká 
specifické oblasti SOB7 - Krkonoše - Jizerské hory. 
 
Žádné požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 PÚR ČR danou změnu neovlivňují. 
 
 

A.2.upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
 
Zastupitelstvo KÚ LK schválilo vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR 
LK) dne 13. prosince 2011.  
Předmětná změna řeší plochy v  částech statutárního města Jablonec nad Nisou, kterými 
jsou Proseč nad Nisou a Rýnovice. 
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Pro změnu č. 3 ÚP Jablonce nad Nisou  žádné  požadavky ze ZÚR LK nevyplývají. 
 
V současné době probíhá pořizování Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje 
Libereckého kraje (AZÚR LK č.1). 
 
Pro změnu č. 3 ÚP Jablonec nad Nisou žádné požadavky z AZÚR LK č.1 nevyplývají. 

 
 
 A.3.upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z 

problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z 
doplňujících průzkumů a rozborů 
 
Pro řešenou oblast jsou zpracovány Územně analytické podklady (aktualizace 12/2016). 
Z výkresu limitů ÚAP pro předmětnou změnu vyplývá: 
 
Podbod č. 1: 
- do jižní části lokality zasahuje Ochranné pásmo II. stupně zdrojů přírodních 

minerálních vod zřídelní oblasti Vratislavice 
- do západní části lokality zasahuje OP VVN; 
- do východní části lokality zasahuje OP VN a stožárové trafostanice; 
- do východní části lokality zasahuje OP lesa; 
- do východní části lokality zasahuje trasa místního biokoridoru 199/200 „U skládky“; 
- do jižní části lokality zasahuje nedatovaná investice do půdy za účelem zlepšení půdní 

úrodnosti - meliorace; 
 
       Podbod č. 2: 

- do  části lokality zasahuje OP VN a stožárové trafostanice; 
- do  části lokality zasahuje OP lesa; 
- do východní části lokality zasahuje trasa místního biokoridoru 199/200 „U skládky“; 
- do  lokality zasahuje nedatovaná investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

- meliorace; 
 

Podbod č. 3: 
- na část  dané lokality zasahuje území s archeologickými nálezy UAN II a celé území 

se nachází v ploše s archeologickými nálezy UAN III, 
- lokalitou jsou  směřovány dvě  nadzemní  trasy MW spojů, 
- územím je vedena trasa teplovodu k sídlišti Janovská. 

 
A.4.další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností." 

  
Další požadavky budou řešeny v návaznosti na projednávání návrhu zadání předmětné 
změny územního pánu. 

 
A.5.Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, 

 
Předmětem řešení změny č. 3 platného ÚP Jablonec nad Nisou jsou  změny vymezení 
rozsahu RP, dále vymezení VPS a změny  funkčního využití vymezených ploch (snížení 
výškové hladiny zástavby). 
 

       Změnou   bude   provedena   aktualizace   zastavěného   území  ve   smyslu § 58 odst.3)   
       stavebního  zákona.    
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Předmět změny: 
 

1. Části pozemků p.č.  537/5, 537/6, 537/45, 537/46,   537/47, 537/48, 537/52, 537/53, 
802/2, 802/11, 802/18,   813/1, 815/3, 821, 822/1, 823, 824  a pozemky p.č.  802/17, 
813/2 v k.ú. Proseč nad Nisou 
 
Důvod změny 
Úprava rozsahu Regulačního plánu RP5, spočívající ve vypuštění výše citovaných 
pozemků, či jejich částí z vymezené plochy RP5 - Horní Proseč - jih. Důvodem je 
realizace   projektu „Úprava  místní     komunikace ul. Horní, Proseč nad Nisou“,  a to 
v dřívějším časovém horizontu.  
 
Stav dle platného územního plánu 
Předmětné pozemky a jejich části jsou vymezeny jako zastavitelné plochy kategorie VK 
– plochy veřejných prostranství – komunikace a současně jsou začleněny do plochy 
s povinností pořízení a vydání   regulačního  plánu RP5 – Horní Proseč – jih. 
 
Návrh změny  vypuštění výše citovaných pozemků a jejich částí z plochy s povinností 
pořízení a vydání   regulačního  plánu RP5 – Horní Proseč – jih. 

 
2. Severní  část pozemku p.č. 814/1 v k.ú.    Proseč nad Nisou  
 
Důvod změny 
Vymezení   institutu   veřejně   prospěšné stavby (VPS), pro kterou lze práva k 
pozemkům a  stavbám vyvlastnit, a to na severní části pozemku p.č. 814/1  v k.ú.   
Proseč nad Nisou  z    důvodu    realizace    rozšíření komunikace   –    ul. Horní 
v Jablonci.    
 
Stav dle platného územního plánu 
Severní   část  pozemku p.č.  814/1 v k.ú.    Proseč  nad   Nisou   je     vymezena jako  
zastavitelná plocha kategorie VK – plochy veřejných prostranství –  komunikace. 
 
Návrh změny   
Vymezení    institutu  veřejně   prospěšné    stavby (VPS),  pro  kterou  lze  práva      k 
pozemkům  a   stavbám  vyvlastnit,   a to   na   severní části pozemku p.č. 814/1 v k.ú. 
Proseč nad Nisou.   Předmětná  VPS  bude  vymezena     ve      prospěch     realizace  
projektu     „Úprava   místní    komunikace       ul.    Horní,     Proseč  nad  Nisou“   (dle    
upřesňující    Var. F –   Nýdrle projektová kancelář, 08/2019). 

 

           3. Pozemky navazující na ulici Ladova v k.ú. Rýnovice – dle grafického vymezení  
 
Důvod změny 
Snížení výškové hladiny zástavby v plochách navazujících na ulici Ladova. 
 
Stav dle platného územního plánu 
Pozemky   navazující   na   ulici    Ladova    jsou    zařazeny   do ploch zastavěných  a  
zastavitelných v kategoriích SM4 – plochy smíšené městské, SO4 – plochy smíšené  
městské – kapacitní a BM4 – plochy bydlení – městské. 
 
Návrh změny   
Změna  funkčního využití ploch zastavěných a zastavitelných  v kategoriích SM4 – 
plochy smíšené městské, SO4 – plochy smíšené městské – kapacitní a BM4 – plochy 
bydlení - městské na   plochy  kategorií SM2 – plochy smíšené městské, SO2 – plochy 
smíšené městské – kapacitní a  BM2 – plochy bydlení – městské.  
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A.6.požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 

veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn, 
 
Doprava 
Základní koncepce dopravy nebude ovlivněna.  

 
Dopravní přístupnost: 
Podbod č. 1 - plocha je součástí dopravní infrastruktury dané lokality 

       Podbod č. 2 - dtto 
Podbod č. 3 – plochy vymezené ke změně jsou přístupny ze stávajících obslužných 
komunikací – ulice Ladova, Čajkovského, Československé armády, J. Suka, Třeboňská, 
U Pošty, Pomněnková a Rýnovická.  

        
Odkanalizování a zásobení pitnou vodou: 
Podbod č. 1: jedná se o plochu DI   
Podbod č. 2: jedná se o plochu DI 
Podbod č. 3: odkanalizování a zásobení vodou zůstává nezměněno 
 
Energetika 
a) V textové části Energie bude zmíněn zákon 458/2000Sb. §46 - ochranná pásma.  

A.7.Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

 

POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

• ÚSES 
Územní systém ekologické stability regionální a nadregionální úrovně se změn týká 
pouze okrajově, a to lokalizací změny v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru 
NRBK K19 a K22. 

• PUPFL 
Navrhovaná změna se nenachází na plochách určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).  

• ZPF 
Podbod    č.1: zásah do  zemědělského půdního fondu se nepředpokládá;  
Podbod   č.2: změna nemá vliv na zásah do  zemědělského půdního fondu – funkční 
využití zůstává zachováno, nedochází k návrhu na vynětí – pro informaci se jedná  o 
BPEJ 85011 (III. třída ochrany) 
Podbod    č. 3: změna nemá vliv na zásah do  zemědělského půdního fondu, nedochází 
k návrhu na vynětí 
 
 

• OCHRANA PAMÁTKOVÝCH HODNOT 
U ploch vymezených v území  s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je třeba respektovat 
ustanovení § 21-24 citovaného zákona. V předstihu před zahájením veškerých zemních 
prací je povinnost stavebníka splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu 
AV ČR v Praze ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení 
záchranného archeologického výzkumu. 
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B. požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit, 
 

Citované plochy a koridory navrhovaná změna nevymezuje. 
 
  
C. požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo, 

 
       Navrhuje  se  veřejně    prospěšná  stavba   (VPS),  pro   kterou lze práva k pozemkům a   
       stavbám vyvlastnit, a to na severní části pozemku p.č. 814/1 v      k.ú.  Proseč nad Nisou  
       ve  prospěch  realizace   projektu  „Úprava místní   komunikace     ul.  Horní,  Proseč nad  
       Nisou“ (dle upřesňující Var.F – Nýdrle projektová kancelář, 08/2019). 
 
 
  
D. požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci, 

 
Není požadováno, naopak Podbod č. 1 řeší vypuštění pozemků a jejich částí z ploch  
regulačního plánu RP5 – Horní Proseč – jih.. 
 
 

 
E. požadavek na zpracování variant řešení 

 
Variantní řešení není požadováno. 

F. požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, 

 
Členění textové části bude  podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, a v souladu s platnými prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, 
zejména vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (Vyhláška č. 
13/2018Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti). V rámci změny bude zachována odpovídající 
podrobnost  vydaného  ÚP Jablonec nad Nisou.    Změna územního plánu se zpracovává, 
projednává a vydává v rozsahu měněných částí územního plánu (§ 55, odst.6 SZ v platném 
znění). Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, při vymezování ploch budou zdůvodněny. 
 

Požadovaný obsah změny územního plánu: 
 

I. Změna č. 3 ÚP Jablonec nad Nisou 
 

A. Textová část, v rozsahu dle platných obecně závazných právních předpisů 
B. Grafická část 

1. Výkres základního členění území     1:10 000 
2. Hlavní výkres – plochy s rozdílným způsobem využití   1:10 000 
3. Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury   1:10 000 
4. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury   1:10 000 
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5. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny   1:10 000 
6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:  5 000 

 
II. Odůvodnění změny č. 3 ÚP Jablonec nad Nisou 

 
A. Textová část, v rozsahu dle platných obecně závazných právních předpisů 

(součástí bude text s vyznačením navrhovaných změn) 
B. Grafická část 

1. Koordinační výkres       1:10 000 
2. Výkres širších vztahů     1:25 000 
3. Výkres předpokládaných záborů  půdního fondu  1:10 000 

 
Výkresy, popřípadě jejich výřezy,  budou vyhotoveny dle potřeby (nedotkne-li se změna 
některého z těchto výkresů nebude vyhotoven). 

 
 
 
Úplné znění po změně č. 3 ÚP Jablonec nad Nisou 
 
Po vydání změny č. 3  bude vyhotoveno úplné znění Územního plánu Jablonec nad Nisou  po 
vydání jeho změny v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy (Vyhláška 
č. 13/2018Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti).  
 
Úplné znění bude obsahovat zejména: 
 

I. Výrokovou část 
A. Textová část, v rozsahu dle platných obecně závazných právních předpisů 
B. Grafická část 

1. Výkres základního členění území     1:10 000 
2. Hlavní výkres – plochy s rozdílným způsobem využití  1:10 000 
3. Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury   1:10 000 
4. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury   1:10 000 
5. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny   1:10 000 
6.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:  5 000 

 
II. Odůvodnění  

  1. Koordinační výkres  1:10 000 
 

POČET VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE: 

- Návrh změny č. 3 ÚP Jablonec nad Nisou i Odůvodnění změny č. 3 ÚP Jablonec nad 
Nisou  pro potřeby společného jednání  - 1 x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě 
(výkresy ve formátu .pdf a .dgn ,  text v .odt a .pdf). 

- Bude-li potřeba, pak dokumentace návrhu i odůvodnění změny č. 3 ÚP Jablonec nad 
Nisou pro potřeby opakovaného společného jednání - 2 x v tištěné podobě a 1 x 
v elektronické podobě.  

- Návrh změny č. 3 ÚP Jablonec nad Nisou  i Odůvodnění změny č. 3 ÚP Jablonec nad 
Nisou  pro potřeby řízení o vydání ÚP:  2 vyhotovení, v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě (výkresy ve formátu .pdf a .dgn,  text v .odt a .pdf). 

- Bude-li potřeba, pak dokumentace návrhu i odůvodnění změny č. 3 ÚP Jablonec nad 
Nisou  pro potřeby opakovaného řízení o vydání  - 2 x v tištěné podobě a 1 x 
v elektronické podobě. 

- Vydaná změna č. 3 ÚP Jablonec nad Nisou a Odůvodnění změny č. 3 ÚP Jablonec 
nad Nisou  - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě. 

- Úplné znění územního plánu Jablonec nad Nisou  - 4 vyhotovení v tištěné podobě a  1 
x v elektronické podobě (CD/DVD), včetně formátu  .shp. 
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ZPŮSOB VYHOTOVENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU:  

Dokumentace změny územního plánu bude zpracována v elektronické verzi ve strojově 
čitelném formátu. Výkresy, které jsou součástí grafické části změny územního plánu, budou 
zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy a vytištěny v měřítku viz 
výše. 
Dokumentace bude vytištěna barevným plotrem. Dále bude změna územního plánu 
objednateli předaná též digitálně zpracována ve formátu, datovém modelu a kvalitě shodné 
s digitální verzí stávající verze územního plánu.  
Úplné  znění územního plánu bude zpracováno digitálně  ve formátu, datovém modelu a kvalitě 
shodné s digitální verzí stávající verze územního plánu. 

Dokumentace bude opatřena tabulkou pro provedení záznamu o účinnosti s obsahem 
dle ust.  §14 vyhlášky č.500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace vydané změny územního plánu bude podepsána a opatřena autorizačním 
razítkem projektanta.  
 
 
 
G. požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území. 
 
Nepředpokládá se  Vyhodnocení předpokládaných vlivů předmětných změn  na udržitelný 
rozvoj území. 
 
ORIENTAČNÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ:  
 
Podbod č. 1 
 
Původní stav: 
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Navrhovaná změna: 
 

 
 
 
Podbod č. 2 
 
Navrhovaná změna: 
 

 
 
 
Výřez z Katastrální mapy 
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Podbod č. 3 

 
Rozsah navrhované  změny 
 

 


