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I. ÚZEMNÍ PLÁN LAŽÁNKY
a.

vymezení zastavěného území
V části I. písmene a. se mění datum vymezení zastavěného území na „05.2020“.

b.

koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Nemění se.

c.
urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
V části c.1 se mění bod 4:
4 – Lažánky JIHOZÁPAD nově: JIHOVÝCHOD
v tomto bodě se mění:
V prvním řádku „cca 6 RD“ na „cca 1RD“ a dále ve výčtu limitů využití území se mění poslední odrážka:
stávající interakční prvek IPB na: ochranné pásmo komunikace III. tř.

d.

koncepce veřejné infrastruktury, vč. podmínek pro její umísťování

V části d.1. se mění 2.věta. Nově je nahrazena zněním: Rozvojová plocha č. 6 již byla
využita, polyfunkční dům je již realizován.
V části d.2. je na konci textu nově vložen odstavec:
Celé řešené území (katastrální území obce Lažánky) leží v leteckém koridoru letiště
Tchořovice a v ochranném pásmu letiště Tchořovice. Letecký koridor i ochranné pásmo jsou
v návrhu změny č.2 ÚP Lažánky respektovány.

e.
koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání
nerostů apod.
V části e.1.4 - Tabulky prvků ÚSES se mění číslování prvků v tabulce:
1 se mění na 36
2 se mění na 116, název „V Trsti“ je nahrazen názvem „Velká Kuš-Řežabinec“.
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f.
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek ochrany
krajinného rázu (výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků
v plochách)
V části Popis funkčních ploch (dle vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na
využívání území) je za první odrážku přidána odrážka:
- §4 Plochy bydlení – bydlení s vyšší podlažností (Brd- v)
V části Regulativa plochy s rozdílným způsobem využití je za první tabulku přidána tabulka
Plochy bydlení - bydlení s vyšší podlažností - Brd-v
Hlavní využití: Plochy jsou určeny pro bydlení
bydlení v rodinných domech (klasického venkovského typu)
oplocené zahrady u domů s funkcí užitkovou, rekreační, příp. okrasnou
veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliáře
pro relaxaci
dětská hřiště
Přípustné využití:
stavby pro bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a doplňkovými stavbami pro chov
drobného hospodářského zvířectva
stavby pro maloobchod, služby, veřejné stravování a hlukem, vibracemi, zplodinami příp. zápachem
nerušící řemeslnické provozy
zahradnictví
garáže v souvislosti s rodinným bydlením
změna účelu využití stávajících staveb pro rekreaci (rekreační chalupy, chaty a domky)
stavby a zařízení dopravní infrastruktury
stavby a zařízení technické infrastruktury
stavby a úpravy na vodních tocích
administrativní objekty
objekty pro dočasné ubytování do 10-ti lůžek
veřejné stravování
sportovní a tělovýchovná zařízení
lékařská a veterinární péče
Nepřípustné využití:
stavby a zařízení pro výrobu a skladování, např. pro těžbu nerostů, hutnictví, těžké strojírenství,
chemii, skladové areály, zemědělské stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
stavby obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2
stavby čerpacích stanic PHM
autobazary
Podmínky prostorového a funkčního uspořádání:
Prostorové regulativa
- maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví, možné podsklepení či částečně zapuštěné podsklepení.
- výjimečně 3 nadzemní podlaží a to především u staveb v návaznosti na vyšší stávající objekty
(stodoly či výrazná podkrovní úroveň sousedních objektů)
- doporučený sklon střechy 30 0 - 450, výjimečně možné rovné střechy
- objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní
zástavby. U novostaveb je podmínkou garáž v objektu nebo parkovací stání na vlastním pozemku
- KZ = 0,7 /0,75 z výměry pozemku do 800 m 2; KZ = 0,75/0,80 z výměry pozemku nad 800 m 2
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Funkční regulativa
- objekty bydlení budou umístěny tak, aby v jejich chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb byly splněny limity hluku stanovené nař.vlády č.148/2006 Sb.
- stavby, které mohou být zdrojem hluku budou povoleny jen v případě,že bude prokázáno, že
hluk šířící se z těchto staveb nepřekračuje hygienické limity hluku v chráněném venkovním
prostoru - prokázat v regulačním plánu nebo územním případně stavebním řízení

g.
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 a uplatnit předkupní právo
V části g.1 se přidává tabulka z původní části g.3:
ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
značení
LBK5

popis
Založení prvku ÚSES

dotčené parcely
ve prospěch
836/13, 836/41, 836/8, 836/6, Česká republika
765, 740, 654/6, 654/3, 654/1

V části g.2 se
- v názvu škrtá : práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i
Nový název zní: Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo
q-ve 2.sloupci tabulky přidávají dotčené pozemky: 84/4, 84/5 a 34.
Část g.3 se škrtá.

h.
vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo
Nemění se.

i.

stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Nově přidaná kapitola, jejíž obsah zní „Není stanoveno.“

Z důvodu vložení kapitoly, se další číslování kapitol upravuje. Původní kapitola i – počtu
listů územního plánu se mění na j. Původní kapitola j se škrtá.
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j.
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
Textová část návrhu změny č.2 ÚP má 38 stran
Grafická část má tyto výkresy:
Územní plán
1.
2.
3.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

k.
vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti
Nemění se.

l. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu
podle přílohy č. 9, stanovená, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro
jeho vydání.
Kapitola se škrtá.

l. stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Nemění se.

m. vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Kapitola se škrtá.

n.
vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona
Kapitola se škrtá.
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