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Text obsažený v kapitole I.1. se Změnou č. 1 mění takto:
Za textem „…ke dni“ se vypouští datum „28.2.2017“ a doplňuje se datum „30.9.2018“.

V nadpisu kapitoly I.3 se
za text „…KONCEPCE“ se nově vkládá čárka
za text „…VČETNĚ“ se nově vkládá text „URBANISTICKÉ KOMPOZICE,“
za textem „…VYMEZENÍ „ se ruší text „ZASTAVITELNÝCH“
za text „…PLOCH“ se nově vkládá text „S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,
ZASTAVITELNÝCH PLOCH,“
za textem „… PŘESTAVBY A“ se ruší text „KONCEPCE“ a nově vkládá text „… SYSTÉMU
SÍDELNÍ“
za textem „…ZELENĚ“ se ruší text „SÍDELNÍ“

V nadpisu kapitoly I.3.1. se za text „…KONCEPCE“ nově vkládá text „A URBANISTICKÁ
KOMPOZICE“

Text v tabulce obsažené v kapitole I.3.2. se Změnou č. 1 mění takto:
U plochy Z3 se výměra v ha „0,8674“ mění na výměru v ha „0,7595“
U plochy Z9 se výměra v ha „0,6440“ mění na výměru v ha „0,5370“
U plochy Z21 se výměra v ha „0,5008“ mění na výměru v ha „0,0869“
U plochy Z22 se výměra v ha „0,1662“ mění na výměru v ha „0,0828“
Za plochu Z23 se nově se vkládá text tabulky:

Z24

BV

bydlení v rodinných
domech venkovské

0,0828

způsob zástavby v souladu s charakterem
venkovského sídla;
zásobování vodou z veřejného zdroje –
prioritně napojení na skupinový vodovod po
jeho zkapacitnění, rozšíření vodovodní sítě
v obci, v případě prokázání potřeby
vybudování akumulačního vodojemu;
vybudování STL plynovodu;
intenzifikace ČOV Dolany;

V nadpisu kapitoly I.4. se
za text „…JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ“ nově vkládá text „, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO
VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH
VYUŽITÍ“
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V nadpisu kapitoly I.5 se
za text „… PLOCH“ nově vkládá text „S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN
V KRAJINĚ“
za textem „…PRO“ se ruší text „ZMĚNY V“
text „ÚZEMNÍ“ se doplňuje o text „…HO“
text „SYSTÉM“ se doplňuje o text „…U“
text „PROSTUPNOST“ se doplňuje o text „…I“
text „PROTIEROZNÍ“ se doplňuje o text „…CH“
text „OCHRAN“ se doplňuje o text „…Y“

V nadpisu kapitoly I.6. se
za text „…RÁZU“ doplňuje text „(NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)

Text obsažený v kapitole I.6.2. se Změnou č. 1 mění takto:

VD
•
•
•
•
•
•

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná výroba
Ruší se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
koeficient zeleně je 0,75
Doplňuje se text v „Podmínky prostorového uspořádání:“
koeficient zastavěnosti max. 50% vztaženo ke stavebnímu pozemku nebo areálu
podíl manipulačních a odstavných ploch max. 30% vztaženo ke stavebnímu pozemku
nebo areálu
minimální podíl zeleně 20% vztaženo ke stavebnímu pozemku nebo areálu
max. zastavěná plocha jednotlivých staveb 300 m2
výška staveb max. 8m nad úrovní terénu

V nadpisu kapitoly I.8. se
za textem „…PODLE §“ se ruší text „5“ a doplňuje se text „8“
za textem „… 8“ se ruší text „ODST. 1“

V nadpisu kapitoly I.15. se
za textem „…STAVEB“ ruší text „, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT“
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