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ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE – TEXTOVÁ ČÁST
A)

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Hranice zastavěného území byla stanovena v rámci zpracování územního plánu obce (ÚPO) k 4. 12. 2003 a je
v řešení respektována.
RÁMCOVÝ POPIS ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území je tvořeno souvisle zastavěným územím Výšovic. Doplňují ho malá, oddělená zastavěná území
ve správním území. Vymezeno je v hlavním výkrese č. 2.
IDENTIFIKACE PLOCH ŘEŠENÝCH ZMĚNOU Č. 1:
Změna je označena číslem, které označuje celkové pořadí zpracovávané změny (1.00) a postupnou řadu dílčích
změn (1.01, 2.02...). Označení je pro celý elaborát jednotné.

B)

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B)1

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Změnou č. 1 ÚPO jsou navrženy nové plochy pro bydlení, sport a rekreaci, veřejná prostranství, individuální
rekreaci - zahrady, výrobní aktivity - fotovoltaické elektrárny, výrobní služby a dopravní obsluhu.
Plochy změn pro bydlení doplňují plochy sídla převážně v prolukách, případně na okraji zástavby částí obce.
Řešení změny č. 1 neovlivní koncepci rozvoje území obce.
Koncepce řešení změny č. 1 je vyznačena v grafické části ve výkrese č. 2 Hlavní výkres, návrh využití území
sídla a krajiny.
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE SÍDLA
DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY ROZVOJE
Řešení změny č. 1 navrhuje nové plochy pro bydlení, proto lze předpokládat změnu počtu obyvatel obce.
HOSPODÁŘSKO EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Řešení změny č. 1 navrhuje nové plochy pro výrobní aktivity včetně ploch pro fotovoltaické elektrárny, proto lze
předpokládat vznik nových pracovních příležitostí.

B)2

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

Je zabezpečena souladem přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území:
– zkvalitňování přírodního a životního prostředí, které je jednou z nejcennějších hodnot území
– respektování a rozvíjení kulturních a přírodních hodnot území
– zajištění dobré obslužnosti území - navržení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury
– zastavení úbytku obyvatel, t.j. vytvoření předpokladů pro uspokojování potřeb obyvatel na bydlení,
vytvoření podmínek pro zamezení odchodu mladšího obyvatelstva ze sídla
– stabilizace funkce sídelní a její rozvíjení s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem
charakteristických pro danou oblast
– vytvoření podmínek pro umístění dalších pracovních příležitostí
Následnou dokumentaci po vydání změny č.1 bude řešeno:
– nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb v daných lokalitách z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku z pozemní
dopravy, a to v denní a noční dobu pro dílčí změny č. Z1-B1a, Z1-B1b a Z1-B4.
– pro změnu č. Z1-Vs1 pro navrhované výrobní aktivity (nejen vlastní provoz, ale i zatížení dopravním
hlukem spojeným s provozem), bude technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajištěno
nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb, a to u nově navrhovaných staveb
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B)2.1 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
Řešením změny č. 1 ÚPO nedojde k zásadnímu dotčení přírodních hodnot území.
Řešené dílčí změny respektují vymezený ÚSES, nejsou ve střetu s významnými krajinnými prvky a plochy pro
bydlení a výrobu zemědělskou jsou umístěny ve vazbě na zastavěné území.
Nedojde k dotčení vymezených lokalit se zvýšenou ekologickou hodnotou (tzv. ekologicky významných
krajinných segmentů).
Při řešení zástavby v lokalitách budou respektovány podmínky ochrany krajinného rázu.

B)2.2 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
Dílčí změny se nachází v území archeologického zájmu s archeologickými nálezy, jímž je celé řešené území.
V lokalitách, do nichž jsou umisťovány dílčí změny, se nenachází nemovité ani místní kulturní památky.

B)2.3 OCHRANA KVALITNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Řešením změny č. 1 nedojde ke zhoršení podmínek majících vliv na životní prostředí.

C)

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C)1

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Je vyznačen v grafické části ve výkrese č. 2 Hlavní výkres, návrh využití území sídla a krajiny.
Zásady urbanistické koncepce definované v ÚPO Výšovice zůstávají beze změny a jsou přeneseny i na změnu
č. 1.
Předmětem řešení změny č. 1 je návrh rozvojových ploch pro bydlení, výrobní aktivity včetně fotovoltaických
elektráren a dopravní obsluhu dle potřeb obce a požadavku investorů.
Navržené plochy jsou řešeny v návaznosti na zastavěné území. Pro bydlení jsou umístěny plochy ve vazbě na
stávající zástavbu.
Jako přestavba je navržena dílčí změna Z1-B4 v centru obce, změna funkčního využití z návrhu ploch
občanského vybavení na bydlení Br.
Plocha č 2a dle platného ÚPO je jako kompenzace za část ploch navrhovaných změnou č. 1 převedena do
územních rezerv (Z1-B5).
Změnou č. Z1-S1 je zmenšen rozsah navrženého sportoviště a dětského hřiště Rs (6) dle platného ÚPO. Plocha
uvolněná zmenšením rozsahu plochy zůstává v původní funkci (Is sady a zahrady). Proto byla změna Z1-Is1
vypuštěna.
Navržen je koridor úpravy trasy přeložky silnice II/433 (dílčí změna Z1-D1) dle požadavku obce. Plocha vzniklá
jejím odsunem je navržena pro dílčí změnu Z1-Vp1 pro fotovoltaické elektrárny.
Na západním okraji obce jsou navrženy plochy pro čerpací stanici pohonných hmot (Z1-D2) a plocha pro výrobní
služby (Z1-Vs1).
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C)2
i. č.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
účel změny

navržený způsob využití plochy

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO BYDLENÍ
Z1–B1a plochy orné půdy na
Br
plochy pro
plochy pro bydlení
individuální bydlení
v rodinných domech

k.ú / lokalizace

územní podmínky

Výšovice
Nad cihelnou

plocha v západní části obce
obsluha území:
dopravní napojení ze stávajících ploch
dopravní infrastruktury, silnice III/433 2
zajistit obsluhu území v rámci stávajících
a navržených veřejných prostranství a
ploch pro dopravu
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat podmínky OP nadzemního
vedení vn; je navržena přeložka
výšková regulace zástavby
max. 2 NP + podkroví

Z1–B1b

plochy orné půdy na
plochy pro bydlení

Br
plochy pro
individuální bydlení
v rodinných domech

Výšovice
Nad cihelnou

plocha v západní části obce
obsluha území:
dopravní napojení ze stávajících ploch
dopravní infrastruktury, silnice III/433 2
zajistit obsluhu území v rámci stávajících
a navržených veřejných prostranství
a ploch pro dopravu
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat podmínky OP nadzemního
vedení vn
výšková regulace zástavby
max. 2 NP + podkroví

Z1–B2a

plochy orné půdy na
plochy pro bydlení

Br
plochy pro
individuální bydlení
v rodinných domech

Výšovice
ul. Kelčická –
západní část

plocha v západní části obce
obsluha území:
dopravní napojení z navrženého
koridoru veřejného prostranství
zajistit obsluhu území v rámci stávajících
a navržených veřejných prostranství a
ploch pro dopravu
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat podmínky OP nadzemního
vedení vn
výšková regulace zástavby
max. 2 NP + podkroví

Z1–B2b

plochy orné půdy na
plochy pro bydlení

Br
plochy pro
individuální bydlení
v rodinných domech

Výšovice
ul. Kelčická –
západní část

plocha v západní části obce
obsluha území:
dopravní napojení z navrženého
koridoru veřejného prostranství
zajistit obsluhu území v rámci stávajících
a navržených veřejných prostranství a
ploch pro dopravu
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat podmínky OP nadzemního
vedení vn; je navržena přeložka
výšková regulace zástavby
max. 2 NP + podkroví
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k.ú / lokalizace

územní podmínky

Z1–B3

i. č.

plochy orné půdy na
plochy pro bydlení

účel změny

Br
plochy pro
individuální bydlení
v rodinných domech

navržený způsob využití plochy

Výšovice
parc. č. 96, 97/2

plocha v jižní části obce
obsluha území:
dopravní napojení z navrženého
koridoru veřejného prostranství - změna
i.č. Z1-U2
zajistit obsluhu území v rámci stávajících
a navržených veřejných prostranství a
ploch pro dopravu
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat prostorové nároky
biokoridoru K2
výšková regulace zástavby
max. 2 NP + podkroví

Z1–B5

lokalita 2a dle ÚPO
zařazení z návrhu
do územní rezervy

Br
plochy pro
individuální bydlení
v rodinných domech

Výšovice/ jih

plocha v západní části obce
obsluha území:
dopravní napojení z navrženého
koridoru veřejného prostranství
napojení na technickou infrastrukturu
bude řešeno napojením na stávající sítě
výšková regulace zástavby
max. 2 NP + podkroví

Výšovice/ jih

plocha jižně od návsi
obsluha území:
dopravní napojení z navržené místní
komunikace
zachována bude veřejná pěší přístupová
komunikace - propojení s centrem obce
zajistit obsluhu území v rámci stávajících
a navržených veřejných prostranství
a ploch pro dopravu
výšková regulace zástavby
bez podmínek

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO SPORT A REKREACI
Z1-S1
zmenšení plochy sportu Rs
plochy pro
a rekreace, z návrhové sportovní zařízení
plochy dle územního
plánu

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Z1–U1 plochy orné půdy na
U
plochy pro veřejná
Výšovice
plochy pro koridor
prostranství
Nad cihelnou
veřejného prostranství místní komunikaci

Z1-U2

plochy ostatní
komunikace a zahrad
na plochy pro koridor
veřejného prostranství místní komunikaci
k obsluze lokality Z1-B3

U
plochy pro veřejná
prostranství

Výšovice
u toku Vřesůvky
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plocha v západní části obce
obsluha území:
dopravní napojení ze stávajících ploch
dopravní infrastruktury, silnice III/433 2
bez napojení na inženýrské sítě
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat podmínky OP nadzemního
vedení vn
plocha v jižní části obce
obsluha území:
dopravní napojení ze stávající místní
komunikace mezi lokalitami bydlení 4a
a 4b a přes vodoteč Vřesůvka
bez napojení na inženýrské sítě
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat prostorové podmínky
místního biokoridoru K2 podél vodního
toku

i. č.

účel změny

navržený způsob využití plochy

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO VÝROBNÍ AKTIVITY
Z1-Vp1 plochy orné půdy na
FVE
plochy pro
plochy pro výrobní
fotovoltaické elektrárny
aktivity, rozšíření
návrhové plochy
výrobní aktivity č. 8
dle územního plánu,
pouze pro umístění
fotovoltaické elektrárny
a lze je akceptovat
pouze za předpokladu
odsouhlasení úpravy
vymezeného silničního
obchvatu (Z1 – D1)
Z1-Vs1 plochy orné půdy
Vs
plochy pro výrobní
na plochy pro výrobní
služby
aktivity

k.ú / lokalizace

územní podmínky

Výšovice/
Za hřbitovem

plocha v severní části Výšovic
obsluha území:
dopravní napojení z ploch navržených
pro výrobní aktivity v ÚP
bez napojení na inženýrské sítě; nutno
napojit do stávajícího systému
nadzemního vedení vn
výšková regulace zástavby
nevytvářet negativní krajinné dominanty

Výšovice/
Nad cihelnou

plocha v západní části obce
obsluha území:
dopravní napojení ze stávajících ploch
dopravní infrastruktury, silnice II/433
zajistit obsluhu území v rámci stávajících
a navržených veřejných prostranství a
ploch pro dopravu
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat podmínky OP nadzemního
vedení vn; je navržena přeložka
respektovat podmínky OP vodovodu
výšková regulace zástavby
nevytvářet negativní krajinné dominanty

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Z1-D1
plochy orné půdy
koridor obchvatu silnice
Výšovice/
na plochy pro dopravní II/433
Za hřbitovem
infrastrukturu - koridor
úpravy části silničního
obchvatu II/433

Z1-D2

plochy orné půdy
na plochy pro čerpací
stanici pohonných hmot

Dcs
plochy pro čerpací
stanici pohonných hmot
nový funkční typ

Výšovice/
Nad cihelnou
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plocha severně od obce
obsluha území:
dopravní napojení ze stávajících ploch
dopravní infrastruktury, silnice II/433
bez napojení na inženýrské sítě
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat trasy a podmínky OP
nadzemního vedení vn a vodovodu
výšková regulace zástavby
bez podmínek
plocha v západní části obce
obsluha území:
dopravní napojení ze stávajících ploch
dopravní infrastruktury, silnice II/433
bez napojení na inženýrské sítě
podmínky prostorového uspořádání, ochrana
hodnot území, krajinného rázu
respektovat podmínky OP nadzemního
vedení vn; je navržena přeložka
respektovat podmínky OP vodovodu
výšková regulace zástavby
max. 2 NP
nevytvářet negativní krajinné dominanty

C)3
i. č.

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
účel změny

navržený způsob využití plochy

PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO BYDLENÍ
Z1–B4 plochy navržené pro
Bz
bydlení vesnického
občanské vybavení na
charakteru s velkými
plochy pro bydlení
užitkovými zahradami,
případně zemědělským
samozásobitelským
hospodařením bez
negativního dopadu na
obytné prostředí

C)4

k.ú / lokalizace

územní podmínky

Výšovice
proluka v centru obce
p.č. 36

plocha na návsi
obsluha území
dopravní napojení ze ze stávajících
ploch dopravní infrastruktury, silnice
II/433
zachována bude veřejná pěší přístupová
komunikace - propojení s centrem obce
zajistit obsluhu území v rámci stávajících
a navržených veřejných prostranství
a ploch pro dopravu
výšková regulace zástavby
max. 2 NP + podkroví

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Řešením změny č. 1 nedojde ke změně rozsahu ploch sídelní (veřejné) zeleně vymezené v ÚPO Výšovice.

D)

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ

D)1

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Řešením změny č. 1 územního plánu obce Výšovice nebude dotčena koncepce řešení silniční sítě, železnice,
vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Základní komunikační systém dle ÚPO Výšovice zůstává nezměněn.
Navržena je změna č. Z1-D1 úprava trasy (koridoru) obchvatu silnice II/433 severním směrem.
Plochy dílčí změny budou obsluhovány ze stávajících ploch dopravní infrastruktury, místních, případně účelových
komunikací.
Podmínky pro přístupové komunikace pro požární techniku - přístupové komunikace musí umožňovat
protipožární zásah v souladu s normovými hodnotami.
Navržena je změna č. Z1-D2 výstavba čerpací stanice pohonných hmot.

D)2

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D)2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Respektovat podmínky ochranných pásem vodárenských zařízení.
D)2.1.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Koncepce zásobování vodou dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.
Při následných řízeních budou respektovány legislativní podmínky zásobování požární vodou.
D)2.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ
Koncepce odkanalizování dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.
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D)2.1.3 VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Zůstanou bez změn.

D)2.2 ENERGETIKA, SPOJE
Respektovat podmínky ochranných pásem energetických zařízení.
D)2.2.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Koncepce zásobování el. energií dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna. V rámci řešení změny č. 1
je navržena přeložka nadzemního vedení vn u lokalit Z1-B1a, Z1-B2b, Z1-Vs1, Z1-D2. Navrženou plochu pro
fotovoltaickou elektrárnu (Z1-Vp1) je nutno napojit do stávajícího systému nadzemního vedení vn.
D)2.2.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Koncepce zásobování plynem dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.
D)2.2.3 SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ
Koncepce dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.

D)2.3 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Řešení změny č. 1 územního plánu obce Výšovice nebude mít vliv na občanské vybavení obce, tj. stavby,
zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva atd.
Zůstává v platnosti dle územního plánu.

D)2.4 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zůstává v platnosti dle územního plánu.
Navržena je změna č. Z1-U1 plochy orné půdy plochy orné půdy na plochy pro koridor veřejného prostranství místní komunikaci na plochy pro veřejná prostranství k obsluze dílčích změn i.č. Z1-B2a a Z1-B2b.

D)2.5 KONCEPCE CIVILNÍ OCHRANY
Zůstává beze změn.

E)

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA
PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

E)1

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ

Nebyly vymezeny.

E)2

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Zůstává zachována dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH
Zůstávají v platnosti dle platného územního plánu.

E)3

KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Zůstává zachována dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.
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E)4

PROSTUPNOST KRAJINY

Zůstává zachována dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.

E)5

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Zůstávají v platnosti dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.

E)6

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Zůstává v platnosti dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.
Všechny nově navržené lokality změny č. 1 se nacházejí mimo koryto vodního toku, záplavové území nebylo
zpracováno ani vyhlášeno. Lokalita bydlení Z1 – B3 je navržena při vodním toku Vřesůvka a tudíž je nutné, aby
při návrhu této lokality bylo dodrženo ochranné pásmo (manipulační pruh) vodního toku, které činí 6 m po obou
březích pro zabezpečení přístupu mechanismů při provádění běžné údržby. Nově navržené lokality změny č. 1
jsou navrženy mimo splachy z polí při prudkých deštích.

E)7

REKREACE

Zůstává dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.

E)8

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Zůstává dle schváleného ÚPO Výšovice zůstává nezměněna.

F)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ

Zůstávají v platnosti dle schváleného ÚPO Výšovice.
Doplněn je funkční typ ploch pro výrobní aktivity FVE plochy pro fotovoltaické elektrárny a U veřejná prostranství.
VYMEZENÍ HRANIC PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava
vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních
vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.),
která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch.

G)

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a opatření je vymezen ve výkrese č. 11 Veřejně prospěšné stavby,
asanační úpravy. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření níže uvedených nevylučuje možnost vymezit
další veřejně prospěšné stavby, opatření příp. asanace v navazující územně plánovací dokumentaci.
Změnou č. 1 ÚPO se doplňují:
PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I PLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VPS

charakteristika VPS

dopravní infrastruktura
WD1
plochy orné půdy na plochy pro dopravní infrastrukturu - koridor
přeložky obchvatu obce silnicí II/433 - úprava trasy VPS (dle ÚPO D1)
plocha pro vybudování přeložky silnice II/433

k.ú., parcelní čísla

identifikace - využití
plochy. předkupní právo
bude vloženo ve prospěch

Výšovice
p.č. 228, 236, 237,
238, 240, 241

Z1-D1
kraje

Navržené plochy doplňují platný seznam veřejně prospěšných staveb, schválený v rámci ÚPO Výšovice.
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H)

VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ
PRÁVO (§101 STAVEBNÍHO ZÁKONA)
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

VPS

charakteristika VPS

veřejná prostranství (komunikace a inženýrské sítě)
PP1
plochy orné půdy na plochy pro koridor veřejného prostranství místní komunikaci
PP2
plochy orné půdy na plochy pro koridor veřejného prostranství místní komunikaci k obsluze lokality Z-B3

k.ú., parcelní čísla

identifikace - využití
plochy. předkupní právo
bude vloženo ve prospěch

Výšovice
p.č. 201/1
Výšovice
p.č. 554, 98/2, 100/2

Z1-U1
obce
Z1-U2
obce

Navržené plochy doplňují platný seznam veřejně prospěšných staveb, schválený v rámci ÚPO Výšovice.
V rámci koridoru D1 je vedena VPS dle ÚPO označená C1 cyklistická stezka podél silnice II/ 433 od zastavěného
území obce po hranice k.ú. Žešov. Její trasa je upravena v souběhu s VPS D1.

I)

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Kapitola 6. Etapizace z platného územního plánu je změnou číslo 1. doplněna takto:
I.ETAPA:
výstavba RD v trati Nad cihelnou 3b
lokalita RD v trati Nad cihelnou Z1-B1A
II. ETAPA:
výstavba RD v trati Nad cihelnou 3a
lokalita Z1-B1B v trati Nad cihelnou
Výstavbu II. etapy lze zahájit po zastavění 70 % celkové plochy v I. etapě.

J)

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A POČTU
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Dokumentace změny č. 1 ÚPO obce obsahuje 14 listů textu.
Dokumentace změny č. 1 ÚPO obce obsahuje 4 listy grafické části.
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