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ÚZEMNÍ PLÁN KELČ - ZMĚNA č. 1

VÝROK

Text obsažený v kapitole I.1. se Změnou č. 1 mění takto:
Za textem „…sestává z“ se vypouští číslovka „19“ a doplňuje číslovka „20“, za textem
„…ke dni“ se vypouští datum „30.5.2011“ a doplňuje se datum „30.6.2017“.
V nadpisu kapitoly I.2 se před text „KONCEPCE…“ nově vkládá text „ZÁKLADNÍ“
V nadpisu kapitoly I.3 se
za text „…VČETNĚ“ nově vkládá text „URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
Za textem „… I.2 Hlavní výkres.“ se doplňuje text: „Změna č. 1 zahrnuje plochy
s rozdílným způsobem využití:
BI
SO.2
SO.3
OV
OS
OX
VZ
VP
PV
Z*
DS
TE

PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ
PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - OBYTNÉ MĚSTSKÉ
PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ - OBYTNÉ VESNICKÉ
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÉ PLOCHY
PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNÍČNÍ DOPRAVY
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA

V nadpisu kapitoly I.3.1. se za text „…KONCEPCE“ nově vkládá text „A URBANISTICKÁ
KOMPOZICE“
Text obsažený v kapitole I.3.1. se Změnou č. 1 mění takto:
Nově se vkládá 1. odstavec:
Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice vycházejí z vlastností jednotlivých
částí území města a potřeb jejich kultivace a možného rozvoje, z respektování a ochrany
zásadních kompozičních prvků v řešeném území, kterými jsou:
Historické jádro města – nejstarší část města se souborem architektonických a
kulturních památek, a to včetně veřejných prostranství s vybudovanými prvky drobné
architektury (kašna, apod.).
Dominanty výškové – zámek, církevní stavby, historický objekt sýpky, objekt občanské
vybavenosti – základní škola.
Pohledový horizont historického jádra města, který je dán geomorfologicky a rovněž
antropogenními vlivy, a to hlavně zástavbou.
Citlivé umísťování zástavby v městských částech Kelč, Němetice a Lhota, které jsou
situovány ve výrazné poloze na horizontu.
Veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně v jednotlivých centrálních částech města,
včetně památných stromů.
Krajinný reliéf v převážně zemědělské krajině.
Významný krajinný prvek – vodní tok Juhyně s bohatou doprovodnou zelení a pěšími a
cyklistickými trasami.
Významný vyhlídkový bod.
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Za text ve 3. odstavci „…smíšených obytných městských – SO.2“ se nově vkládá text
„soustředěných kolem centrální zóny a rozšiřujících se východním směrem“.
Za text ve 3. odstavci „…a parky – ZP.“ se nově vkládá text „Nově je navržena plocha
pro sport a tělovýchovu s podmíněným využitím pro sportovní aktivity neslučitelné
s funkcí bydlení (střelnice), nově je navržena plocha pro tělovýchovu a sport OS 316
se specifickými podmínkami využití pro motokrosový sport a plocha občanské
vybavenosti specifických forem OX pro vybudování rozhledny na významném
vyhlídkovém místě.“
Za text ve 4. odstavci „… VP je vymezena ojediněle“ se vkládá text „Nově je navržena
plocha průmyslové výroby VP jižně od navrhované přeložky silnice II. tř. a navrženo
rozšíření stávajícího zemědělského výrobního areálu v k.ú. Němetice.“
Za text v 6. odstavci „…neslučitelných s bydlením plochami zeleně“ se doplňuje text „,
a dále v rámci zastavěného území jako plochy přestavby.“
Za text v 10. odstavci „…a rekreace hromadné.“ Se vkládá text „V rámci zastavěného
území je vymezena plocha rekreace hromadné, a to ve vazbě na stávající vodní
plochu.“
Text v tabulce obsažené v kapitole I.3.2. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
U plochy BI 1 se výměra v ha „4,25“ se mění na výměru v ha „3,88“, vypouští se text
„Územní studie U1“.
U plochy BI 2 se číslo plochy „2“ mění na číslo plochy „304“, výměra v ha „9,79“ se
mění na výměru v ha „9,34“.
U plochy BI 3 se výměra v ha „1,5“ mění na výměru v ha „1,53“.
U plochy BI 4 se číslo plochy „4“ mění na číslo plochy „303“, výměra v ha „2,78“ se
mění na výměru v ha „2,59“.
U plochy BI 5 se výměra v ha „0,1“ mění na výměru v ha „0,11“, za text „…technické
infrastruktury“ se vkládá text „výstavbu situovat zásadně mimo aktivní zónu
záplavového území, výstavbu v záplavovém území Q100, Q20 realizovat pouze se
souhlasem vodoprávního úřadu a v souladu s omezujícími podmínkami stanovenými
vodoprávním.“
U plochy BI 6 se výměra v ha „0,54“ mění na výměru v ha „0,57“.
U plochy BI 7 se výměra v ha „0,84“ mění na výměru v ha „0,89“.
U plochy BI 8 se výměra v ha „0,16“ mění na výměru v ha „0,17“, „BI“ se mění na
„SO.2“.
U plochy BI 9 se „BI“ se mění na „SO.2“.
U plochy BI 10 se číslo plochy „10“ mění na číslo plochy „319“, výměra v ha „0,57“ se
mění na výměru v ha „0,08“.
AURatelier Olomouc
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U plochy BI 11 se číslo plochy „11“ mění na číslo plochy „305“, výměra v ha „2,61“ se
mění na výměru v ha „1,77“, vypouští se text „Územní studie U4“.
U plochy BI 12 se výměra v ha „0,88“ mění na výměru v ha „0,86“.
U plochy BI 14 se výměra v ha „0,29“ mění na výměru v ha „0,26“.
U plochy BI 19 se vypouští text „Územní studie U7“.
U plochy BI 21 se číslo plochy „21“ mění na číslo plochy „313“, výměra v ha „2,26“ se
mění na výměru v ha „2,02“.
Plocha BI 26 se ruší v plném rozsahu.
U plochy BI 29 se výměra v ha „2,46“ mění na výměru v ha „2,45“, vypouští se text
„Územní studie U9“.
U plochy BI 30 se výměra v ha „0,65“ mění na výměru v ha „0,64“, za text „…technické
infrastruktury“ se vkládá text „výstavbu v záplavovém území Q100, Q20 realizovat
pouze se souhlasem vodoprávního úřadu a v souladu s omezujícími podmínkami
stanovenými vodoprávním úřadem.“
U plochy BI 243 se číslo plochy „243“ mění na číslo plochy „320“, výměra v ha „0,59“
se mění na výměru v ha „0,37“.
Nově se doplňuje tabulka:
BI

Kelč – Staré
302 bydlení individuální Město

0,42

Z

BI

Kelč – Nové
308 bydlení individuální Město

0,13

Z

BI

322 bydlení individuální Komárovice

0,14

Z

BI

323 bydlení individuální Němetice

0,12

Z

Rozšíření dopravní a technické infrastruktury
Napojení na stávající dopravní skelet
přístupovou komunikací ve stávající zástavbě,
napojení na stávající technickou infrastrukturu
Rozšíření dopravní a technické infrastruktury;
Investice do půdy – zabezpečit funkčnost
Rozšíření technické infrastruktury, respektovat
ochranné pásmo silnice

U plochy SO.2 33 se výměra v ha „0,91“ mění na výměru v ha „0,90“.
U plochy SO.2 35 se výměra v ha „0,77“ mění na výměru v ha „0,79“.
U plochy SO.3 36 se výměra v ha „0,40“ mění na výměru v ha „0,41“.
U plochy SO.2 244 se výměra v ha „1,56“ mění na výměru v ha „1,55“.
U plochy SO.3 37 se výměra v ha „0,31“ mění na výměru v ha „0,36“.
U plochy SO.3 38 se za text „…zabezpečit funkčnost“ vkládá text „respektovat
záplavové území“.
Text v nadpisu tabulky „pro tělovýchovu a sport“ se nahrazuje textem „veřejná
vybavenost“.
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U plochy OS 39 se výměra v ha „0,41“ mění na výměru v ha „0,40“.
U plochy OS 40 se výměra v ha „0,29“ mění na výměru v ha „0,31“.
Ruší se nadpis v tabulce „plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a
související služby“.
U plochy OH 41 se výměra v ha „0,71“ mění na výměru v ha „0,72“.
Nově se doplňuje tabulka:
OV

Občanská vybavenost

307 veřejná

Kelč – Nové
Město

0,10

Z

a možnost podkroví

Kelč – Staré
Město

0,25

Z

Občanská vybavenost

Lhota u
Kelče

3,44

Z

Občanská vybavenost

Kelč – Nové
Město

0,11

Z

OS

312 tělovýchova a sport

OS

316 specifická - motokros

OX

311 specifická - rozhledna

Napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, podlažnost maximálně 1 NP

Podmínka vyloučení negativních vlivů činnosti
na obytnou zástavbu, výstavbu v záplavovém
území
realizovat
pouze se souhlasem
vodoprávního úřadu a v souladu s omezujícími
podmínkami
stanovenými
vodoprávním
úřadem respektovat záplavové území Q100;
Podmínka vyloučení negativních vlivů činnosti
na obytnou zástavbu, podmínka budoucího
zpět navrácení do ZPF po ukončení využití
území pro motokrosový sport;
Rozšíření dopravní a technické infrastruktury

U plochy RH 43 se výměra v ha „0,37“ mění na výměru v ha „0,39“.
U plochy RI 45 se výměra v ha „0,25“ mění na výměru v ha „0,26“.
U plochy RZ 46 se výměra v ha „0,89“ mění na výměru v ha „0,90“.
U plochy VP 48 se mění označení plochy „VP“ na „VZ“, využití lokality „průmyslová
výroba“ se mění na využití lokality „zemědělská výroba“.
U plochy VP 49 se výměra v ha „5,8“ mění na výměru v ha „5,84“, za text
„…zabezpečit funkčnost“ se vkládá text „respektovat záplavové území“.
U plochy VZ 50 se mění označení plochy „VZ“ na „VP“, využití lokality „zemědělská
výroba“ se mění na využití lokality „průmyslová výroba“, výměra v ha „1,27“ se mění na
výměru v ha „1,29“.
U plochy VZ 51 se výměra v ha „5,35“ mění na výměru v ha „5,37“.
U plochy VZ 52 se výměra v ha „0,61“ mění na výměru v ha „0,57“.
U plochy VZ 53 se výměra v ha „3,31“ mění na výměru v ha „3,34“.
U plochy VZ 54 se výměra v ha „0,73“ mění na výměru v ha „0,70“.
Nově se doplňuje tabulka:

AURatelier Olomouc

5

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ - ZMĚNA č. 1

VÝROK
Rozšíření

VZ

315 zemědělská výroba Němetice

0,27

Z

stávajícího

výrobního

areálu;

nepřípustné využití umisťování zdrojů
nadměrného
hluku
vzhledem
k
chráněným
venkovním
prostorům
sousedních staveb pro bydlení;

U plochy PV 59 se výměra v ha „0,19“ mění na výměru v ha „0,20“.
U plochy PV 60 se výměra v ha „0,37“ mění na výměru v ha „0,36“.
U plochy PV 61 se výměra v ha „0,11“ mění na výměru v ha „0,09“.
U plochy PV 65 se výměra v ha „0,01“ mění na výměru v ha „0,003“.
U plochy PV 66 se výměra v ha „0,06“ mění na výměru v ha „0,10“.
Nově se doplňuje tabulka:
PV

Kelč – Staré
301 veřejné prostranství Město

0,05

Z

Rozšíření dopravní a technické infrastruktury

Text v tabulce obsažené v kapitole I.3.3.1. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
U plochy Z* 71 se výměra v ha „1,57“ mění na výměru v ha „1,37“.
U plochy Z* 72 se výměra v ha „0,55“ mění na výměru v ha „0,53“.
U plochy Z* 73 se výměra v ha „0,91“ mění na výměru v ha „0,92“.
U plochy Z* 74 se výměra v ha „0,81“ mění na výměru v ha „0,80“.
U plochy Z* 75 se výměra v ha „0,75“ mění na výměru v ha „0,76“.
U plochy Z* 76 se výměra v ha „0,25“ mění na výměru v ha „0,24“.
U plochy Z* 77 se výměra v ha „0,14“ mění na výměru v ha „0,15“.
U plochy Z* 79 se výměra v ha „0,07“ mění na výměru v ha „0,06“.
Nově se doplňuje tabulka:
Z*
Z*

314 sídelní zeleň
324 sídelní zeleň

Němetice
Němetice

0,07
0,14

Z
Z

Odclonění výrobního areálu
Zahrada ve vazbě na plochu bydlení 323 BI

V nadpisu kapitoly I.4. se
za text „…JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ“ nově vkládá text „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO
VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ“
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Text obsažený v kapitole I.4.1.1. se Změnou č. 1 mění takto:
Za textem v 5. Odstavci „…V případě lokalit“ se ruší text „BI 1,2“, doplňuje se text
„304“, ruší se text „4“, doplňuje se text „303“, ruší se text „11“, ruší se text „21“,
doplňuje se text „313“, ruší se text „29“.
Nově se vkládá 6. odstavec: „V případě lokalit BI1, 305 a 29 je prověřeno využití
plochy ve zpracovaných územních studiích.“
Text obsažený v kapitole I.4.1.4. se Změnou č. 1 mění takto:
Za textem ve 2. odstavci „…řeky Juhyně je““ se ruší text „navržena nová cyklotrasa“ a
doplňuje se text „možné v jejím souběhu a v souladu s podmínkami způsobu využití
ploch s rozdílným způsobem využití v rámci přípustných činností vybudování
cyklostezek jako součásti dopravní infrastruktury, a to ve směru Kladeruby – Kelč a
Kelč – Kunovice“.
Text obsažený v kapitole I.4.1.5. se Změnou č. 1 mění takto:
Za textem „…v území nevyskytují“ se ruší text „ani nebyly nárokovány a samostatně
navrhovány“ a doplňuje se text „nově jsou navrženy odstavné parkovací plochy DS ve
vazbě na budovanou rozhlednu v severní části města.“
Text v tabulce obsažené v kapitole I.4.1.6. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
U plochy DS 82 se rozsah lokality v ha „1,5“ mění na rozsah lokality v ha „1,39“.
U plochy DS 85 se rozsah lokality v ha „1,76“ mění na rozsah lokality v ha „1,74“.
U plochy DS 86 se rozsah lokality v ha „5,14“ mění na rozsah lokality v ha „5,12“.
Nově se doplňuje tabulka:
DS

309

DS

310

Silniční doprava
odstavná parkovací stání
Silniční doprava
odstavná parkovací stání

Kelč – Nové Město

0,04

Kelč – Nové Město

0,06

Text v tabulce obsažené v kapitole I.4.4. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
U plochy T* 92 se rozsah lokality v ha „0,24“ mění na rozsah lokality v ha „0,26“.
U plochy TV 127 se rozsah lokality v ha „0,16“ mění na rozsah lokality v ha „0,15“.
Text v tabulce obsažené v kapitole I.4.5.5. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
U plochy TO 90 se rozsah lokality v ha „0,39“ mění na rozsah lokality v ha „0,40“.
AURatelier Olomouc

7

ÚZEMNÍ PLÁN KELČ - ZMĚNA č. 1

VÝROK

U plochy T* 92 se rozsah lokality v ha „0,24“ mění na rozsah lokality v ha „0,26“.
U plochy T* 94 se rozsah lokality v ha „0,3“ mění na rozsah lokality v ha „0,003“.
U plochy TE 95 se rozsah lokality v ha „0,86“ mění na rozsah lokality v ha „0,91“.
U plochy TE 96 se mění číslo plochy „96“ na číslo plochy „321“, rozsah lokality v ha
„30,53“ mění na rozsah lokality v ha „29,59“.
U plochy TE 97 se rozsah lokality v ha „0,76“ mění na rozsah lokality v ha „0,73“.
U plochy TE 98 se rozsah lokality v ha „90,17“ mění na rozsah lokality v ha „90,15“.
U plochy TE 102 se rozsah lokality v ha „12,6“ mění na rozsah lokality v ha „12,67“.
U plochy TE 103 se rozsah lokality v ha „0,76“ mění na rozsah lokality v ha „0,75“.
U plochy TE 104 se rozsah lokality v ha „24,31“ mění na rozsah lokality v ha „24,22“.
U plochy TE 105 se rozsah lokality v ha „0,62“ mění na rozsah lokality v ha „0,61“.
U plochy TE 106 se rozsah lokality v ha „14,33“ mění na rozsah lokality v ha „14,29“.
U plochy TE 108 se rozsah lokality v ha „27,3“ mění na rozsah lokality v ha „27,29“.
U plochy TE 117 se rozsah lokality v ha „0,11“ mění na rozsah lokality v ha „0,12“.
U plochy TE 118 se rozsah lokality v ha „0,18“ mění na rozsah lokality v ha „0,17“.
U plochy TE 121 se rozsah lokality v ha „0,09“ mění na rozsah lokality v ha „0,08“.
Text obsažený v kapitole I.4.6. se Změnou č. 1 mění takto:
Za text v 2. odstavci „…a smíšených obytných.“ Se doplňuje text „Nově je navržena
plocha občanské vybavenosti OV pro možnost vybudování zázemí pro mysliveckou
činnost.“
Za text v 2. odstavci „…zastavěného území města.“ se doplňuje text „Nově je navržena
plocha OS mimo obytnou zástavbu s podmíněným využitím pro střelnici, nově je
navržena plocha OS se specifickými podmínkami využití pro motokrosový sport a
plocha OX pro vybudování rozhledny.

V nadpisu kapitoly I.5 se
za text „… VČETNĚ“ nově vkládá text „VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
ruší se text „A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH“
za text „…VYUŽITÍ“ se nově vkládá text „PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ“
text „ÚZEMNÍ“ se doplňuje o text „…HO“
text „SYSTÉM“ se doplňuje o text „…U“
text „PROSTUPNOST“ se doplňuje o text „…I“
text „PROTIEROZNÍ“ se doplňuje o text „…CH“
text „OCHRAN“ se doplňuje o text „…Y“
za text .“…dobývání“ se nově vkládá text „LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, A
PODOBNĚ“
ruší se text „NEROSTŮ“
AURatelier Olomouc
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V nadpisu kapitoly I.5.1. se
za text „…PLOCH“ nově vkládá text „S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM“
ruší se text “A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH“
V nadpisu kapitoly I.5.1.1. se
za text „…ZELENĚ“ nově vkládá text „A PLOCH LESNÍCH“
Text v tabulce obsažené v kapitole I.5.1.1. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „IDENTIFIKÁTOR“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
Text v tabulce se doplňuje o: „plochy lesní – L“
U plochy K 143 se výměra v ha „0,42“ mění na výměru v ha „0,40“.
U plochy K 144 se výměra v ha „0,01“ mění na výměru v ha „0,02“.
U plochy K 146 se výměra v ha „0,12“ mění na výměru v ha „0,13“.
U plochy K 147 se výměra v ha „0,13“ mění na výměru v ha „0,14“.
U plochy K 152 se výměra v ha „0,05“ mění na výměru v ha „0,25“.
U plochy K 153 se výměra v ha „0,3“ mění na výměru v ha „0,34“.
U plochy K 154 se výměra v ha „0,8“ mění na výměru v ha „0,87“.
U plochy K 155 se výměra v ha „0,18“ mění na výměru v ha „0,19“.
U plochy K 156 se výměra v ha „0,05“ mění na výměru v ha „0,07“.
U plochy K 157 se výměra v ha „0,006“ mění na výměru v ha „0,01“.
U plochy K 159 se výměra v ha „0,56“ mění na výměru v ha „0,68“.
U plochy K 160 se výměra v ha „0,52“ mění na výměru v ha „0,48“.
U plochy K 161 se výměra v ha „0,11“ mění na výměru v ha „0,12“.
U plochy K 162 se výměra v ha „0,14“ mění na výměru v ha „0,15“.
U plochy K 163 se výměra v ha „0,19“ mění na výměru v ha „0,17“.
U plochy K 164 se výměra v ha „0,13“ mění na výměru v ha „0,16“.
U plochy K 165 se výměra v ha „1,15“ mění na výměru v ha „1,22“.
U plochy K 166 se výměra v ha „0,09“ mění na výměru v ha „0,1“.
U plochy K 167 se výměra v ha „0,43“ mění na výměru v ha „0,41“.
U plochy K 168 se výměra v ha „0,18“ mění na výměru v ha „0,25“.
AURatelier Olomouc
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U plochy K 172 se výměra v ha „1,06“ mění na výměru v ha „1,13“.
U plochy K 173 se výměra v ha „0,73“ mění na výměru v ha „0,79“.
U plochy K 174 se výměra v ha „0,63“ mění na výměru v ha „0,60“.
U plochy K 176 se výměra v ha „0,007“ mění na výměru v ha „0,01“.
U plochy K 178 se výměra v ha „0,27“ mění na výměru v ha „2,69“.
U plochy K 180 se výměra v ha „0,9“ mění na výměru v ha „0,91“.
U plochy K 181 se výměra v ha „0,4“ mění na výměru v ha „0,38“.
U plochy K 182 se výměra v ha „0,76“ mění na výměru v ha „0,74“.
U plochy K 183 se výměra v ha „0,15“ mění na výměru v ha „0,13“.
U plochy K 184 se výměra v ha „0,19“ mění na výměru v ha „0,18“.
U plochy K 187 se výměra v ha „0,42“ mění na výměru v ha „0,16“.
U plochy K 188 se výměra v ha „0,21“ mění na výměru v ha „0,23“.
U plochy K 190 se výměra v ha „1,96“ mění na výměru v ha „1,97“.
Plocha K 192 se ruší v plném rozsahu.
U plochy K 207 se výměra v ha „0,4“ mění na výměru v ha „0,41“.
U plochy K 208 se výměra v ha „0,58“ mění na výměru v ha „0,76“.
U plochy K 211 se výměra v ha „0,22“ mění na výměru v ha „0,19“.
U plochy K 213 se výměra v ha „0,27“ mění na výměru v ha „0,28“.
U plochy K 214 se výměra v ha „0,02“ mění na výměru v ha „0,01“.
U plochy K 215 se výměra v ha „0,025“ mění na výměru v ha „0,23“.
U plochy K 216 se výměra v ha „0,18“ mění na výměru v ha „0,17“.
U plochy K 217 se výměra v ha „0,45“ mění na výměru v ha „0,46“.
U plochy K 221 se výměra v ha „0,23“ mění na výměru v ha „0,24“.
U plochy K 228 se výměra v ha „0,15“ mění na výměru v ha „0,14“.
U plochy K 229 se výměra v ha „0,41“ mění na výměru v ha „0,42“.
Tabulka se doplňuje o:
L
L

317
318

plocha lesní
plocha lesní

Lhota u Kelče
Babice

AURatelier Olomouc
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325

plocha lesní

VÝROK
Kelč – Staré Město

2,54

Text v tabulce obsažené v kapitole I.5.2. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „IDENTIFIKÁTOR“ v záhlaví tabulky se mění na „ČÍSLO“.
U RBC 154 Loučka/P se cílová výměra „1,74 ha*“ mění na cílovou výměru „1,71 ha*“.
U LBC Babice/P se cílová výměra „5,8 ha*“ mění na cílovou výměru „5,88 ha*“.
U LBC Háj/P se cílová výměra „1,87 ha*“ mění na cílovou výměru „1,92 ha*“.
U LBC Hájek/P se cílová výměra „8,35 ha*“ mění na cílovou výměru „8,23 ha*“.
U LBC Hrčála/P se cílová výměra „3,57 ha*“ mění na cílovou výměru „3,56 ha*“.
U LBC Jasenov/P se cílová výměra „3,34 ha*“ mění na cílovou výměru „3,38 ha*“.
U LBC Lán/P se cílová výměra „3,37 ha*“ mění na cílovou výměru „3,29 ha*“.
U LBC Mlýnské/P se cílová výměra „6,79 ha*“ mění na cílovou výměru „6,75 ha*“.
U LBC Niva/P se cílová výměra „3,53 ha*“ mění na cílovou výměru „3,50 ha*“.
U LBC Pod Kunovicemi/P se cílová výměra „0,18 ha*“ mění na cílovou výměru „0,20
ha*“.
U LBC Pod Stráží/P se cílová výměra „0,62 ha*“ mění na cílovou výměru „0,64 ha*“.
U LBC Skalky/P se cílová výměra „3,37 ha*“ mění na cílovou výměru „3,31 ha*“.
U LBC Sýkorec/P se cílová výměra „0,25 ha*“ mění na cílovou výměru „0,28 ha*“.
U LBC Točenka/P se cílová výměra „3,6 ha*“ mění na cílovou výměru „3,63 ha*“.
U LBC Uhlář/P se cílová výměra „3,17 ha*“ mění na cílovou výměru „3,26 ha*“.
U LBC Zadní díly/P se cílová výměra „7,93 ha*“ mění na cílovou výměru „8,15 ha*“.
Text obsažený v kapitole I.5.3. se Změnou č. 1 mění takto:
Za textem „…“ se ruší text „doplňuje ji návrhem pěších komunikací podél řeky Juhyně“
a nahrazuje se textem „umožňuje jejich rozšíření v rámci vybraných ploch s rozdílným
způsobem využití“.
Text obsažený v kapitole I.5.5. se Změnou č. 1 mění takto:
Za textem „…nádrže“ se ruší text „Teplice dle ZÚR ZK, navržené opatření k zadržení
vody v krajině související se záplavami řeky Bečvy a zasahující částečně i severní
okraj k.ú. Němetice.“ a nahrazuje se textem „Skalička jako veřejně prospěšné opatření
PZ01. Nový záměr z Aktualizace č. 2 ZÚR Zlínského kraje je zapracován formou
aktualizace hranice retenčního prostoru“.
AURatelier Olomouc
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Text obsažený v kapitole I.5.6. se Změnou č. 1 mění takto:
Za text „…rekreace rodinné“ se doplňuje text „a hromadné“.
V nadpisu kapitoly I.5.7. se
za text „…DOBÝVÁNÍ“ nově vkládá text „LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN“
ruší se text „NEROSTŮ“

V nadpisu kapitoly I.6. se
za text „…NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ“ nově vkládá text „(VČETNĚ STANOVENÍ, VE
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA)
za text „…POPŘÍPADĚ“ se nově vkládá text „STANOVENÍ“
za text „…ZÁSTAVBY,“ se nově vkládá text „CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY,
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
za text „… A INTENZITY“ se nově vkládá text „“JEJICH“
za textem „…VYUŽITÍ“ se ruší text „POZEMKŮ V PLOCHÁCH“
Text obsažený v kapitole I.6.1. se Změnou č. 1 mění takto:
Za textem „…- stavba“ se ruší text „s výměrou a rozsahem do 150 m2 zastavěné
plochy“ a nahrazuje se textem „pro rodinnou rekreaci“
Za textem „…ovlivnění“ se ruší text „případné“ a za textem „…obytné zástavby“ se ruší
text „jednoduché stavby ve smyslu stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10
m (bez dočasného omezení)“
•

Doplňuje se text:
objemová struktura stávající okolní zástavby – stávající plošné vymezení staveb a
jejich výšková hladina

Text obsažený v kapitole I.6.2. se Změnou č. 1 mění takto:
BH – PLOCHY BYDLENÍ - HROMADNÉ
•
•

Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
zohlednit objemovou strukturu stávající okolní zástavby
maximální koeficient zastavění jednotlivých stávajících ploch BH je 0,5

BI – PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ
•

Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
maximální koeficient zastavění je 0,3 - vztaženo k velikosti stavebního pozemku 800 –
1500m2

SO.1 – PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ – OBYTNÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ
•

Ruší se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
objemově musí odpovídat charakteru sídelní struktury v lokalitě
Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
AURatelier Olomouc
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dodržet objemovou strukturu stávající okolní zástavby
maximální koeficient zastavění je 0,5 - vztaženo k velikosti stavebního pozemku 500 –
1500m2

SO.2 – PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ – OBYTNÉ MĚSTSKÉ
•
•
•

Ruší se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
objemově musí odpovídat charakteru sídelní struktury v lokalitě
Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
dodržet objemovou strukturu stávající okolní zástavby
maximální koeficient zastavění je 0,5 - vztaženo k velikosti stavebního pozemku 800 –
2000m2

SO.3 – PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ – OBYTNÉ VESNICKÉ
•
•
•

Ruší se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
objemově musí odpovídat charakteru sídelní struktury v lokalitě
Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
dodržet objemovou strukturu stávající okolní zástavby
maximální koeficient zastavění je 0,5 - vztaženo k velikosti stavebního pozemku 800 –
2000m2

OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
•

Doplňuje se text v „Podmíněně přípustném využití:“
stavby a zařízení pro myslivectví mimo soustředěnou obytnou zástavbu

OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
•
•

Doplňuje se text „Přípustné využití:“
pozemky, stavby a zařízení střelnice (platí pouze pro návrhovou plochu č. 312)
pozemky, stavby a zařízení pro motokrosový sport (platí pouze pro návrhovou plochu č.
316)
Nově se vymezuje:

Podmíněně přípustné využití:
• střelnice za podmínky dodržení hygienických limitů vůči obytné zástavbě (platí pouze pro
návrhovou plochu č. 312)
• stavba motokrosové dráhy za podmínky dodržení hygienických limitů vůči obytné zástavbě
(platí pouze pro návrhovou plochu č. 316)
Doplňuje se za text „…do 2 NP“ text „včetně podkroví“
Nově se vymezuje:

AURatelier Olomouc
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OX – PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM
Hlavní využití:
• pozemky pro stavbu rozhledny
Přípustné využití:
• rozhledna
• veřejné prostranství
• zeleň
Podmíněně přípustné využití:
• stavby a zařízení občanské vybavenosti slučitelné s hlavním využitím
• stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním využitím
Nepřípustné využití:
• objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
VD – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA A VÝROBNÍ SLUŽBY
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
•

Ruší se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
objemově musí odpovídat charakteru sídelní struktury v lokalitě

•
•

Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
dodržet objemovou strukturu a převládající charakter stávající zástavby
maximální koeficient zastavění je 0,3 - vztaženo ke stavebnímu pozemku

VP – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
•

Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:
minimální koeficient zeleně je 0,2 - vztaženo ke stavebnímu pozemku

VZ – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA
•

Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
minimální koeficient zeleně je 0,2 - vztaženo ke stavebnímu pozemku

DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA
•

Doplňuje se text v „Přípustném využití:“
odstavná parkovací stání

K - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
•
•
•

Doplňuje se text v „Nepřípustném využití:“
stavby pro zemědělství a lesnictví neuvedené v přípustném a podmíněném využití
ekologická a informační centra
stavby pro těžbu nerostů

AURatelier Olomouc
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WT - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – VODNÍ TOKY A PLOCHY
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
P - PLOCHY PŘÍRODNÍ
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
Ruší se text v „Podmíněně přípustném využití “…pěší a cyklistické trasy a“
•
•
•
•

Doplňuje se text v „Nepřípustném využití:“
stavby pro zemědělství a lesnictví neuvedené v přípustném a podmíněném využití
oplocení pozemků
ekologická a informační centra
stavby pro těžbu nerostů

Z - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Ruší se text „pěší a cyklistické trasy“ v „Přípustném využití“
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
•
•
•

Doplňuje se text v „Nepřípustném využití:“
stavby pro zemědělství a lesnictví neuvedené v přípustném a podmíněném využití
ekologická a informační centra
stavby pro těžbu nerostů

Z.1 - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ SPECIFICKÉ
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
•
•
•

Doplňuje se text v „Nepřípustném využití:“
stavby pro zemědělství a lesnictví neuvedené v přípustném a podmíněném využití
ekologická a informační centra
stavby pro těžbu nerostů

L - PLOCHY LESNÍ

•
•
•

Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
Doplňuje se text v „Nepřípustném využití:“
stavby pro zemědělství a lesnictví neuvedené v přípustném a podmíněném využití
ekologická a informační centra
stavby pro těžbu nerostů

S* - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Ruší se text „Podmíněné…“ a nahrazuje se textem „Podmíněně přípustné…“
•
•
•

Doplňuje se text v „Nepřípustném využití:“
stavby pro zemědělství a lesnictví neuvedené v přípustném a podmíněném využití
ekologická a informační centra
stavby pro těžbu nerostů
AURatelier Olomouc
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Text v tabulce obsažené v kapitole I.7.1. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
Doplňuje se text v tabulce:
T.04 / 83
T.09 / 87

zařízení TI - energetika
zařízení TI - energetika

Kelč – Staré Město
Kelč – Nové Město

Text v tabulce obsažené v kapitole I.7.2. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
Text „160 – 166“ v tabulce u čísla VPO K.03 se nahrazuje textem „97, 160, 163 – 166,
168“
V tabulce u čísla VPO K.04 se doplňuje text „95,“
V tabulce u čísla VPO K.06 se doplňuje text „103, 139, 141, …“
V tabulce u čísla VPO K.06 se ruší text „151 – 153“ a nahrazuje se textem „151, 153“
V tabulce u čísla VPO K.13 se doplňuje text „105, 107, 136, …, 242“
V tabulce u čísla VPO K.15 se doplňuje text „111,…“
V tabulce u čísla VPO K.16 se doplňuje text „101,…“
V tabulce se ruší čísla VPO K.18 se doplňuje text „99,…, 203“
Ruší se text v tabulce:
K.18 / 176 – 178, 180, 190,
191, 201, 202

Němetice; Komárovice

trasa regionálního biokoridoru RBK
1544 (ze ZÚR ZK – PU 140)

V nadpisu kapitoly I.8. se
za textem „VYMEZENÍ“ se ruší text „DALŠÍCH“
za textem „… STAVEB A“ se ruší text „VEŘEJNĚ PEOSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ“
za text „…STAVEB A“ se nově vkládá text „VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“
za text „… PRÁVO,“ se nově vkládá text „S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE §8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA“
Do kapitoly I.8. se vkládá tabulka z kapitoly I.8.2.
Text v tabulce se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „Číslo plochy“.
Text „účel předkupního práva pro město Kelč“ se ruší a nahrazuje textem „veřejně
prospěšná stavba“
AURatelier Olomouc
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U plochy OH.01/41 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/58 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/59 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/60 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/61 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/62 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/63 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/64 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/65 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/66 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/67 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy PV/68 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
U plochy OS.01/39 se doplňuje „oprávněná osoba - Město Kelč“
Kapitola I.8.1. se ruší
Kapitola I.8.2. se ruší

V nadpisu kapitoly I.9. se
Za textem „…PRO“ ruší text „JEJICH“
Za text „…PRO“ se nově vkládá text „JEHO“
Text v tabulce obsažené v kapitole i.9. se Změnou č. 1 mění takto:
U plochy VD – 56 se mění výměra v ha „1,32“ na výměru v ha „1,20“.
U plochy VD – 57 se mění výměra v ha „2,41“ na výměru v ha „2,32“.
Nově se vkládá kapitola „I.10. „VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI“
Nově se vkládá text „Dohoda o parcelaci nebyla požadována.“
V nadpisu kapitoly I.10. se mění číslo kapitoly na „I.11.“
a za text „…KTERÝCH JE“ se nově vkládá text „ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ
POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO“
ruší se text „ČINNOSTI PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU
PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ
SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A“
AURatelier Olomouc
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Text v tabulce obsažené v kapitole I.11. se Změnou č. 1 mění takto:
Text „Identifikátor“ v záhlaví tabulky se mění na „číslo plochy“.
V záhlaví tabulky se doplňuje text „Podmínky pro pořízení územní studie“
Text u plochy BI – 1 se ruší v plném rozsahu.
U plochy BI – 2 se číslo plochy „2“ mění na číslo plochy „304“, za text „…od vydání“ se
doplňuje text „ Změny č. 1“, nově se stanovují podmínky pro pořízení územní studie:
2

Vymezit veřejná prostranství, jejichž součástí nebudou komunikace, v rozsahu 4600 m
Navrhnout veřejná prostranství, jejichž součástí budou komunikace obslužné a pěší, odstavná
parkovací stání, zeleň
Řešit dopravní a technickou infrastrukturu
Zajistit prostupnost řešeného území s ohledem na hřbitov
Navrhnout novou parcelaci území
Vymezit veřejné a soukromé plochy
Respektovat městskou památkovou zónu, zasahující část řešeného území
Zohlednit ochranné pásmo hřbitova
Zajistit koordinaci dopravní a technické infrastruktury v území

U plochy BI – 4 se číslo plochy „4“ mění na číslo plochy „303“, za text „…od vydání“ se
doplňuje text „ Změny č. 1“, nově se stanovují podmínky pro pořízení územní studie:
2

Vymezit veřejná prostranství, jejichž součástí nebudou komunikace, v rozsahu 1300 m
Navrhnout veřejná prostranství, jejichž součástí budou komunikace obslužné a pěší, odstavná
parkovací stání, zeleň
Řešit dopravní a technickou infrastrukturu
Navrhnout novou parcelaci území
Vymezit veřejné a soukromé plochy
Zajistit koordinaci dopravní a technické infrastruktury v území

Text u plochy BI – 11 se ruší v plném rozsahu.
U plochy BI – 15 se za text „…od vydání“ se doplňuje text „ Změny č. 1“, nově se
stanovují podmínky pro pořízení územní studie:
Navrhnout novou parcelaci území
Vymezit veřejné a soukromé plochy
Řešit přeložku STL plynovodu
Respektovat, případně navrhnout přeložení telekomunikačního kabelu
Zajistit koordinaci dopravní a technické infrastruktury v území

U plochy BI – 18 se za text „…od vydání“ se doplňuje text „ Změny č. 1“, nově se
stanovují podmínky pro pořízení územní studie:
Navrhnout dopravní obsluhu jednotlivých nově vymezených stavebních pozemků v rámci
navrženého veřejného prostranství
Vymezit veřejné a soukromé plochy
Řešit dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zajištění koordinace

Text u plochy BI – 19 se ruší v plném rozsahu.
U plochy BI – 21 se číslo plochy „21“ mění na číslo plochy „313“, za text „…od vydání“
se doplňuje text „ Změny č. 1“, nově se stanovují podmínky pro pořízení územní
studie:
Vymezit veřejná prostranství, jejichž součástí nebudou komunikace, v rozsahu 1000 m
Navrhnout novou parcelaci
Zástavbu situovat ke stávající komunikaci

2

Text u plochy BI – 29 se ruší v plném rozsahu.
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U plochy SO.2 - 244 se za text „…od vydání“ se doplňuje text „ Změny č. 1“, nově se
stanovují podmínky pro pořízení územní studie:
Dopravní a urbanistickou koncepci koordinovat s lokalitou 304 BI
Vymezit plochy pro bydlení a plochy pro podnikatelské aktivity
V rámci těchto ploch navrhnout novou parcelaci
Řešit dopravní infrastrukturu
Řešit napojení na technickou infrastrukturu
Respektovat městskou památkovou zónu, zasahující část řešeného území
Zohlednit ochranné pásmo hřbitova

U plochy VP - 49 se za text „…od vydání“ se doplňuje text „ Změny č. 1“, nově se
stanovují podmínky pro pořízení územní studie:
Organizaci území řešit s ohledem na stávající parcelaci
Navrhnou dopravní obslužnost území
Při situování jednotlivých záměrů zohlednit blízkost obytné zástavby
Stavby neumísťovat v záplavovém území

V nadpisu kapitoly I.11. se mění číslo kapitoly na „I.12.“
a za textem „…KTERÝCH JE“ ruší text „POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
PODMÍNKOU PRO“
za text „…O ZMĚNÁCH“ se nově vkládá text „V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM“
za textem „… O ZMĚNÁCH“ se ruší text „JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ“
za text „…PLÁNU“ se nově vkládá text „V ROZSAHU DLE 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 O JEHO VYDÁNÍ“
V nadpisu kapitoly I.12. se mění číslo kapitoly na „I.13.“
V nadpisu kapitoly I.13. se mění číslo kapitoly na „I.14.“
a za textem „…STAVEB“ ruší text „, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT“
Ruší se kapitola „I.14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ
ŘÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHPO ZÁKONA“
Nově se vkládá kapitola „I.15. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA“
Nově se vkládá text „Kompenzační opatření nebyla stanovena.“
V nadpisu kapitoly I.15. se mění číslo kapitoly na „I.16.“
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