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ÚZEMNÍ PLÁN BOROVNÁ SE MĚNÍ TAKTO: 

I.A.  Textová část 
 

1.1. Do úvodu textové části se doplňuje tabulka: 
 
„SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A DEFINICE VYBRANÝCH POJMŮ 

Zkratka Označení 
ÚP Územní plán 
LBC Lokální biocentrum 
LBK Lokální biokoridor 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 
ZPF Zemědělský půdní fond 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
NP Nadzemní podlaží – Nadzemní podlaží je každé podlaží, které má úroveň podlahy 

nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého 
upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. 

Podkroví Podkroví je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající 
se převážně v prostoru pod šikmou střechou (pro tento účel se tím rozumí střecha 
s min. sklonem 30⁰) a určený k účelovému využití.“ 

 
 

1.2. V části 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se v první větě datum vymezení zastavěného 
území „31.10.2007“ nahrazuje datem „1. 7. 2022“. 

 
1.3. V celé textové části ÚP se text: „…(Hlavní výkres – návrh uspořádání území)“ nahrazuje 

textem: „…(Hlavní výkres)“. 
 
1.4. V části 2.2.1 OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH 
HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU v odstavci s názvem Ostatní podmínky 
ochrany a rozvoje hodnot pro řešené území se ruší tyto dvě odrážky: 

 
• „/1 – výšková zonace zástavby (viz. grafická příloha – hlavní výkres) znamená stanovení 

maximální podlažnosti, číslo vyjadřuje počet plných nadzemních podlaží (mimo střešních prostor)“  
a 

• „respektovat existenci nemovitých kulturních památek a jejich okolí minimalizací rušivých 
zásahů, zejména stavebních“. 

 
1.5. V části 2.2.2 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ se doplňuje tento text: 

 
• „Respektovat a chránit evropsky významnou lokalitu – Natura 2000: 

o U Borovné  
• Respektovat a chránit lokalitu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním 

významem: 
o Smíchov 

• Respektovat a chránit tyto přírodní památky (PP): 
o U Borovné 
o Smíchov 

• Respektovat a chránit tyto registrované významné krajinné prvky: 
o Pouska pod Zdeňkovem 
o Lází u Březové hory 

• Respektovat a chránit přírodní park, do kterého spadá celé řešené území: 
o Javořická vrchovina“ 

 
1.6. V části 2.2.3 OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
se ruší text: „v plochách označených indexem /x je nutno v případě výskytu negativních vlivů na 
životní prostředí respektovat platnou legislativu“  
a text: 
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• „možnost umístění nových zdrojů hluku (např. výroba, výrobní služby apod.) v blízkosti 
chráněných objektů a ploch je nutno posoudit na základě hlukové studie a následně projednat 
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

• konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány 
s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.“ 

se nahrazuje textem: 

• „umístění nových zdrojů hluku je nutno posoudit z hlediska ochrany před hlukem stávajících i 
plánovaných chráněných prostorů. 

• konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány 
s věcně a místně příslušným orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany a podpory 
veřejného zdraví.“ 

 
1.7. Nadpis: „3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ se nahrazuje nadpisem: „3 URBANISTICKÁ 
KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ“ 
 
1.8. V části 3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE se text: „…navržených smíšených 
obytných ploch.“ nahrazuje textem: „…navržených ploch s rozdílným způsobem využití smíšených 
obytných venkovských.“ a text: „…navržených ploch smíšených obytných.“ nahrazuje textem: 
„…navržených ploch s rozdílným způsobem využití smíšených obytných venkovských.“  

 
1.9. Za část 3.1. se doplňuje tato část: 

 
„3.2. URBANISTICKÁ KOMPOZICE 
- posilovat postavení prostoru návsi jako dominantního prvku urbanistické kompozice obce včetně 

důrazu na nezastavitelnost veřejných prostranství 
- respektovat historické stopy zástavby včetně tradiční venkovské zástavby“ 
 
1.10. V části 3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE se celý odstavec s nadpisem „Koncepce 
rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití“ ruší, za novou část 3.2.URBANISTICKÁ KOMPOZICE se 
doplňuje tato část a následující části se přečíslují: 
 
„3.3. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ v zastavěném území a 
v zastavitelných plochách: 

• Smíšené obytné venkovské 
• Občanské vybavení veřejné 
• Občanské vybavení - sport 
• Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch 
• Zeleň – zahrady a sady 
• Výroba zemědělská a lesnická 
• Doprava silniční 
• Doprava jiná“ 

 
1.11. Nadpis: „3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH 
ÚZEMNÍCH REZERV“ se nahrazuje nadpisem: „3.4. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH“  a celá 
tato část zní: 
 
„Označení 
plochy  

Katastrální území Další podmínky využití území 

Z3 

Borovná • Obsluha území – vybudovat obslužnou komunikaci (v rámci 
navrženého veřejného prostranství), vybudovat inženýrské 
sítě 

• Respektovat trasu vodovodního řadu 
• Výšková zonace zástavby – max. 1NP s možností podkroví 
• Velikost pozemku pro 1 RD bude max. 1200 m2 
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„Označení 
plochy  

Katastrální území Další podmínky využití území 

Z4 

Borovná • Obsluha území – ze stávající komunikace, napojit na 
stávající inženýrské sítě 

• Výšková zonace zástavby – max. 1NP s možností podkroví 

Z7 

Borovná • Plocha pro obsluhu lokality Z3 
• Smíšený provoz – obytná ulice (bez chodníků) 
• Respektovat ochranu území nevyhlášeného vodního zdroje 

Z9 

Borovná • Obsluha území – z navržené účelové komunikace, 
inženýrské sítě řešit lokálně 

• Výšková zonace zástavby – max. 1NP (5m) 
• Zastavěná plocha stavby sloužící aktivitám rekreace a 

zahrádkaření – max. 40 m2 
• V navazujícím řízení bude stavba posouzena z hlediska vlivu 

na krajinný ráz 

Z10 
Borovná • Plocha je navržena pro účelovou komunikaci k obsluze 

lokality Z9 

Z11 

Borovná • Obsluha území – ze stávající místní komunikace přes 
navrženou plochu veřejného prostranství Z12, vybudovat 
inženýrské sítě 

• Výšková zonace zástavby – max. 1NP s možností podkroví 

Z12 
Borovná • Plocha pro obsluhu lokality Z11 

• Respektovat stávající stromořadí podél místní komunikace 

Z13 

Borovná • Obsluha území – ze stávající místní komunikace přes 
navrženou plochu veřejného prostranství Z12, vybudovat 
inženýrské sítě 

• Výšková zonace zástavby – max. 1NP (5m) 
• Zastavěná plocha stavby sloužící aktivitám rekreace a 

zahrádkaření – max. 40 m2“ 
 
 
1.12. Za část 3.4. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH se doplňuje tato nová část:  
 
„3.5. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 
Plochy přestavby nebyly vymezeny.“ 
 
1.13. V části 3.3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ text zní: 
„Plochy a návrh koncepce sídelní zeleně jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 
(Hlavní výkres). 
Sídelní zeleň tvoří doplněk urbanistické struktury sídla. Plochy zahrad navazující na plochy 
s rozdílným způsobem využití smíšené obytné byly v rámci ÚP zařazeny do ploch s rozdílným 
způsobem využití zeleň – zahrady a sady. 
 
Zásady pro rozvoj sídelní zeleně: 

• Koncepční záměr – symbióza osídlení a krajiny – předpokládá stabilizaci a posílení vazeb a 
propojení stávající zeleně v obci s okolní krajinnou zelení 

• Respektovat stabilizované plochy zeleně 
• Na jihozápadním okraji obce je vymezena zastavitelná plocha zeleně – zahrad a sadů Z9 

navazující na stabilizovanou plochu zeleně – zahrad a sadů. 
• Na severozápadním okraji obce je vymezena zastavitelná plocha zeleně – zahrad a sadů Z13“  

 
1.14. Nadpis oddílu „4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMISŤOVÁNÍ“ se nahrazuje nadpisem „4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 
VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO 
VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ“ 
 
1.15. Odstavec 4.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA zní: 
„Silnice III. třídy: 
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• Respektovat stávající silnice III. třídy - III/406 11, III/406 12 a III/406 14  
Místní komunikace: 

• Respektovat stávající místní komunikace“ 
 
1.16. V odstavci 4.1.3. HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA první odrážka zní: „respektovat plochy 
dopravní infrastruktury – stávající i navržené účelové komunikace zajišťující prostupnost krajiny a 
přístup na pozemky“ 
 
1.17. V odstavci 4.1.5. STATICKÁ DOPRAVA se text: v plochách bydlení je počítáno s jedním 
odstavným stáním na bytovou jednotku a krátkodobým parkováním na vlastním pozemku“ nahrazuje 
textem: „ve stabilizovaných plochách smíšených obytných venkovských upřednostňovat parkování a 
odstavování vozidel na pozemku stavby, která jejich potřebu vyvolala“ 

 
1.18. Odstavec 4.1.6. OCHRANNÁ PÁSMA se ruší. 
 
1.19. Celý odstavec 4.2.1 KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU se přesouvá na 
konec oddílu 4. pod číslem 4.6. a názvem „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ“, odstavce 4.2.2. – 
4.2.4. se přečíslují.  

 
1.20. V novém odstavci 4.6. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ se text:  

 
„V rámci územního plánu jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu: 
KT1 koridor pro vodovodní řad“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„V rámci územního plánu jsou vymezeny tyto koridory pro veřejnou infrastrukturu: 
CNU1 koridor pro vodovodní řad 
CNU2 koridor pro obslužnou komunikaci a inženýrské sítě“ 
 
a v celém odstavci se text „technická infrastruktura“ nahrazuje textem: „dopravní a technická 
infrastruktura“. 

 
1.21. Odstavec 4.2.5. OCHRANNÁ PÁSMA se ruší. 
 
1.22. V části 4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ se text: „…v rámci ploch 
smíšených obytných“ se nahrazuje textem: „…v rámci ploch s rozdílným způsobem využití smíšených 
obytných venkovských“. 
 
1.23. V části 4.5. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ se ruší text: „(lokality i. č. 
7, 8)“. 

 
1.24. Nadpis oddílu „5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY“ se nahrazuje nadpisem „5. 
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 A PODOBNĚ“ 

 
1.25. Nadpis oddílu „5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ“ se nahrazuje nadpisem „5.1. 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ“. 
 
1.26. V části 5.1.1. se pod nadpis Ochrana krajinného rázu doplňuje tento text: 

• „řešené území se nachází v těchto typech krajin, které je třeba respektovat:  

• krajina lesozemědělská harmonická 

• krajina lesní 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ – VÝROK 

7 

 

• krajina rybniční 

• řešené území se nachází v těchto oblastech krajinného rázu, které je třeba respektovat:  

• CZ0610-OB012 Telčsko-Dačicko 

• CZ0610-OB013 Javořická vrchovina 

• CZ0610-OB004 Křemešnicko“ 
 

 
1.27. Celá část „5.1.2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ“ včetně nadpisu zní: 

 
„5.1.2. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 

• Vodní plochy a toky 
• Přírodní 
• Zemědělské 
• Lesní 
• Smíšené nezastavěného území 
• Smíšené nezastavěného území jiné 
• Doprava silniční 
• Doprava jiná“ 

 
1.28. Za část „5.1.2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ“ se vkládá tato nová část: 
 
„5.1.3. PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 
Nebyly vymezeny žádné plochy změn v krajině.“ 
 
1.29. Do tabulky v části 5.2.3. PLOCHY BIOKORIDORŮ se doplňuje tento biokoridor: 
 
Označe
ní  

Popis Plochy změn 

… …   
 

nejsou navrženy 
LBK 5 Existující, funkční biokoridor ve východní části 

řešeného území, propojuje LBK 2 Od Smíchova 
v sousedním katastrálním území Horní Myslová 
s LBC Smíchov  

 
1.30. V části 5.3. PROSTUPNOST KRAJINY se text: „…ploch dopravní infrastruktury – účelových 
komunikací,…“ nahrazuje textem: „ploch s rozdílným způsobem využití doprava jiná a umožněním 
budování účelových komunikací v krajině v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.“ 
 
1.31. V části 5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI se v úvodu doplňuje text: 

 
„Záplavové území Q100 do řešeného území zasahuje pouze okrajově, a to v severovýchodní části 
katastrálního území Borovná. Toto záplavové území bude respektováno.“ 
 
1.32. V části 5.6. REKREACE se text: „v rámci ploch sídelní zeleně (zahrad) je možno budovat 
objekty rodinné rekreace“ nahrazuje textem: „v rámci ploch s rozdílným způsobem využití zeleň -
zahrady a sady a smíšených obytných venkovských je možno budovat objekty rodinné rekreace“. 
 
1.33. Nadpis oddílu „6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY“ se nahrazuje 
nadpisem: „6. 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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1.34. Nadpis části: „6.1.1. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO) se nahrazuje nadpisem: „6.1.1. 
SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (SV)“ 

 
1.35. V části 6.1.1. se text: „stabilizované území – maximálně 1 nadzemní podlaží“ nahrazuje 
textem: „stabilizované území – maximálně 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví“ a text: 
„plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. 3.2.1 Zastavitelné plochy“ nahrazuje textem: „plochy 
změn – viz oddíl 3. 4. Vymezení zastavitelných ploch a oddíl 3. 5. Vymezení ploch přestavby“. 
 
1.36. Nadpis části: „6.1.2. PLOCHY REKREACE (R) se nahrazuje nadpisem: „6.1.2. OBČANSKÉ 
VYBAVENÍ – SPORT (OS)“ 
 
1.37. Nadpis části: „6.1.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) se nahrazuje nadpisem: 
„6.1.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ (OV)“ 

 
1.38. Nadpis části: „6.1.4. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) se nahrazuje nadpisem: 
„6.1.4. VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH (PP)“ 
 
1.39. Nadpis části: „6.1.5. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) se nahrazuje nadpisem: „6.1.5. ZELEŇ – 
ZAHRADY A SADY (ZZ)“ 

 
1.40. Nadpis části: „6.1.6. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) se nahrazuje nadpisem: „6.1.6. 
VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ (VZ)“ 

 
1.41. Nadpis části: „6.1.7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY“ se nahrazuje nadpisem: 
„6.1.8. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA“ 

 
1.42. V části 6.1.7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY se názvy odstavců mění z „DS-
SILNIČNÍ DOPRAVA“ na „DOPRAVA SILNIČNÍ (DS)“ a z „DU – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE“ na 
„DOPRAVA JINÁ (DX)“. 

 
1.43. Nadpis části: „6.1.8. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N)“ se nahrazuje 
nadpisem: „6.1.9. VODNÍ PLOCHY A TOKY (WT)“ 
 
1.44. Nadpis části: „6.1.9. PLOCHY PŘÍRODNÍ (E)“ se nahrazuje nadpisem: „6.1.10. PŘÍRODNÍ 
(NP)“. 

 
1.45. Nadpis části: „6.1.10. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P)“ se nahrazuje nadpisem: „6.1.11. 
ZEMĚDĚLSKÉ (AZ)“. 

 
1.46. Nadpis části: „6.1.11. PLOCHY LESNÍ (L)“ se nahrazuje nadpisem: „6.1.12. LESNÍ (LE)“. 

 
1.47. Nadpis části: „6.1.12. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ 
(SX) se nahrazuje nadpisem: „6.1.13. SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (MN)“. 

 
1.48. Nadpis části: „6.1.13. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (SM) 
se nahrazuje nadpisem: „6.1.14. SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ JINÉ (MX)“. 

 
1.49. V oddílu 6. se do Nepřípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití vodní plochy a 
toky (WT), přírodních (NP) a smíšených nezastavěného území (MN) 

 
doplňuje text: „doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná“. 
 
1.50. V oddílu 6. se do Nepřípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití vodní plochy a 
toky (WT), přírodních (NP), zemědělských (AZ), lesních (LE), smíšených nezastavěného území 
(MN) a smíšených nezastavěného území jiné (MX) 

 
doplňuje text: „trvalé oplocení“. 

 
1.51. Celý oddíl 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 zní: 
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„PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 SZ) 
(Na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo podle § 101 st. zákona) 

kód účel parcelní čísla k.ú. předkupní právo 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

D1 obslužná komunikace, 
inženýrské sítě 

379/3 Borovná obec 

 

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 SZ) 

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb, opatření je vymezen ve výkrese č. 3 – Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací. 
 

Ozn. účel k.ú. Ve prospěch 

VT1 vodovod Borovná Obec Borovná“ 
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I.B. Grafická část 
Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je grafická část, která je obsažena v těchto 
výkresech: 
 

Výkres 
Počet listů Měřítko Výkres 

číslo 
Název výkresu 

1 Výkres základního členění území 1 1: 5 000 

2 Hlavní výkres 1 1: 5 000 

3 Výkres veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací 

1 1: 5 000 

 
Výkresy tvoří přílohu číslo 1 opatření obecné povahy.  
Údaje o počtu listů výrokové textové části:  10 listů 


