ZMĚNA č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍŠNICE
TEXTOVÁ ČÁST (VÝROK)

2019

1.

ZMĚNA Č. 1 ÚP LÍŠNICE

Textová část Územního plánu Líšnice se mění takto:
(1) V bodě 2.1. se datum upravuje na „1. 6. 2018“.
(2) V bodě 3.2.2. písm. b) se za slovo „charakteru“ vkládá text, který zní:
„a ve východním předpolí stávající zástavby u bývalého zemědělského areálu“
(3) V bodě 3.2.2. písm. c) se původní text druhé odrážky nahrazuje tímto zněním:
„▪ plocha pro veřejné vybavení je vymezena na západním okraji zástavby Líšnice při hlavní silnici.“
(4) V bodě 3.2.2 se ruší celé znění písm. d).
(5) V bodě 3.2.3. písm. b) se za slovo „návsí“ vkládá text, který zní:
„a zajištění podmínek pro novou autobusovou zastávku“
(6) Na konec bodu 3.2.3. se vkládá nové písmeno c), v tomto znění:
„c) Prioritou je zajištění podmínek pro zásobování obce pitnou vodou (vodojem a vodní zdroj).“
(7) V bodě 4.3.2. se původní text nahrazuje tímto zněním:
„Koncepce komerčního vybavení se nestanovuje.“
(8) V bodě 4.4. se původní text nahrazuje tímto zněním:
„Koncepce výroby se nestanovuje.“
(9) V bodě 5.3.4. za textem „(OV)“ se čárka nahrazuje písmenem „a“ a za textem „(OS)“ se ruší část věty, která zní:
„a plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)“
(10) Na konec bodu 5.4.1. se vkládá text ve znění:
„Pro zajištění podmínek pro odvádění povrchových vod se konkrétně vymezují tyto rozvojové trasy:
▪ VT-01: trasa vodoteče – přeložka vodního toku Podhrádek u hřiště.“
(11) V bodě 5.4.3. v prvním odstavci v první závorce se za slovo „vody“ vkládá čárka a text, který zní:
„vodní zdroj“
(12) V bodě 7.8.1. písm. c) se za slovo „vodojemů“ vkládá text v tomto znění:
„a vodních zdrojů“
(13) V bodě 12.1. se slovo „vymezuje“ nahrazuje slovem „nevymezuje“.
(14) V bodě 12. se ruší celé znění bodú 12.1.1., 12.1.2., 12.2., 12.3.

2.

Změna č. 1 Územního plánu Líšnice obsahuje:
(1) Textovou část s jednou číslovanou stranou A4;
(2) Grafickou část, kterou tvoří tyto výkresy:
-

Z1/I/01 Výkres základního členění území, v měřítku 1 : 5 000
(4 listy A4 ozn. Z1/I/01-A, Z1/I/01-B, Z1/I/01-C, Z1/I/01-D);

-

Z1/I/02.1 Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5 000
(4 listy A4 ozn. Z1/I/02.1-A, Z1/I/02.1-B, Z1/I/02.1-C, Z1/I/02.1-D);

-

Z1/I/02.2 Výkres koncepce technické infrastruktury, v měřítku 1 : 5 000
(2 listy A4 ozn. Z1/I/02.2-A, Z1/I/02.2-D).
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