
identif. 
změny 

označení 
v platném ÚP  

popis změny platného ÚP 

výkres 
výrokové 

části 
s projevem 

změny   

odůvodnění 

I.  plná čára modrá 
změna vymezení zastavěného území; zahrnutí 
původní plochy SO-1b, DS-1, SO-5, ČOV a 
části plochy SO-4 

I. 2.; I. 1., 
I.4 

aktualizace vymezení ZÚ 

II.  

SO-1b zrušení vymezení původní zastavitelné plochy 
– zahrnutí této plochy do ZÚ, vyčlenění části 
plochy s označením SO-1b ze zastavitelné 
plochy SO-3 

I. 2.; I. 1.;  

I. 4. 

aktualizace vymezení ZÚ, 
požadavek z návrhu na změnu 

III.  
SO-3 vyčlenění části plochy s označením SO-1b, 

která se začleňuje do I. etapy výstavby; 
zpřesnění vymezení zastavitelné plochy SO-3 

I. 2.; I. 1.; 

 I.4. 
požadavek z návrhu na změnu 

IV.  
SO-5 zrušení vymezení zastavitelné plochy; zahrnutí 

plochy do ZÚ 
I. 2.; I. 1. aktualizace vymezení ZÚ 

V.  DU-1 zrušení vymezení účelové komunikace I. 2. KPÚ 

VI.  DU-2 zrušení vymezení účelové komunikace I. 2. KPÚ 

VII.  
DS-1 zrušení vymezení zastavitelné plochy; zahrnutí 

plochy do ZÚ 
I. 2.; I. 1. aktualizace vymezení ZÚ 

VIII.  
ČOV zpřesnění vymezení zastavitelné plochy 

s ohledem na novou mapu KN a KPÚ 
I. 2.; I. 1. nová mapa KN a KPÚ 

IX.  

VN-1 zrušení vymezení vedení VN 

I. 2. 

uvedení polohového určení 
nového vzdušného vedení VN do 
souladu s územním rozhodnutím 
o umístění stavby 

X.  

T-1 zrušení vymezení lokality jímání podzemních 
vod 

I.2. 

požadavek návrhu na změnu – 
přehodnocení koncepce 
zásobení obce pitnou vodou 
v souladu s PRVKKV 

XI.  VPS 1  zrušení VPS  I.2., I.3. vymezení VPS není účelné 

XII.  VPS 2 zrušení VPS I.2., I.3. vymezení VPS není účelné 

XIII.  

VPS 3 nově vymezený koridor technické infrastruktury 
pro vodovodní přivaděč 

I.2, I.3 

požadavek návrhu na změnu – 
přehodnocení koncepce 
zásobení obce pitnou vodou 
v souladu s PRVKKV 

XIV.  VPO2 

vymezení biokoridoru LBK-7, severní část 
biokoridoru LBK-6 je nově považována za 
interakční prvek, zpřesnění vymezení 
jednotlivých biokoridorů 

I.2., I. 3. 
zpřesnění vymezení plochy 
s ohledem na novou mapu KN a 
KPÚ 

XV.  IP 
zrušení vymezení interakčních prvků 

I.2 
interakční prvky není účelné 
samostatně vymezovat 

 


