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Městský úřad Luhačovice
Odbor stavební – územní plánování
763 26 Luhačovice, okres Zlín

(otisk úředního razítka)

Návrh změny č. 1 Územního plánu Horní Lhota
1. V „Obsahu“ se aktualizují názvy kapitol uvedených pod písmeny C), D), E) a J) dle platné
legislativy.

1.
Kapitola A)
1. V kapitola A) Vymezení zastavěného území se v první větě datum „1.5.2014“ nahrazuje
datem „1.2.2019.“

2.
Kapitola C)
1. V kapitole C) se nadpis „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně“ nahrazuje zněním: „Urbanistická koncepce včetně
urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně“.
2. V kapitole C), podkapitole „C.1 Urbanistická koncepce“ se o odstavci „Návrh urbanistické
koncepce“ na konec druhé odrážky vkládá nový text: „a dále je navržena plocha SO.3 č. 100
charakteru zemědělské usedlosti (rozptýlená zástavba v krajině)“
3. V kapitole C), podkapitole „C.1 Urbanistická koncepce“ se o odstavci „Návrh urbanistické
koncepce“ na konec čtvrté odrážky vkládá nový text: „a plocha K č. 101 s izolační
a krajinotvornou funkcí“

4. V kapitole C), podkapitole „C.1 Urbanistická koncepce“ se v celém rozsahu vypouští šestá
odrážka, která zní: „- na podporu rozvoje dopravní infrastruktury je navržena plocha pro
leteckou dopravu DL č. 14“

5. V kapitole C), podkapitole „C.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se na konec tabulky „Plochy
smíšené obytné vesnické (SO.3)“ vkládá nový řádek, který zní:
Číslo plochy

Výměra v ha

100

0,23

6. V kapitole C), podkapitole „C.2 Vymezení zastavitelných ploch“ se v celém rozsahu vypouští
tabulka týkající se Ploch pro leteckou dopravu (DL).

3.
Kapitola D)
1. V kapitole D) se za nadpis „Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její
umisťování“ vkládá nový text: „vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně
stanovení podmínek pro jejich využití.“
2. V kapitole D), podkapitole „D.1 Dopravní infrastruktura“, Letecká doprava“ se text „Je
navržena plocha pro leteckou dopravu DL č. 14 pro funkci heliportu a obslužného
provozu.“nahrazuje zněním „Je stabilizována plocha pro leteckou dopravu DL.“

4

4.
Kapitola E)
1. V kapitole E) se nadpis „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin“
nahrazuje zněním: „Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin.“
2. V kapitole E), podkapitole „E.1 Koncepce uspořádání krajiny“ se na konec tabulky „Plochy
krajinné zeleně (K)“ vkládá nový řádek, který zní:
Číslo plochy/charakteristika
101

Zeleň – izolační a krajinotvorná funkce

Výměra v ha
0,05

5.
Kapitola F)
1. V kapitole F), se pro plochy „SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické“ doplňuje ve výčtu
zastavitelných ploch č. „100“.
2. V kapitole F), se v tabulce týkající se plochy „SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické“
v Podmínkách prostorového uspořádání a základních podmínkách ochrany krajinného rázu
doplňuje nový text:
„pro plochu č. 100:
• pro plochu č. 100:
rozmezí výměry stavebního pozemku a koeficient zastavění
- intenzita využití max. 20% při výměře stavebního pozemku odpovídající řešené
ploše
charakter zástavby
- samostatně stojící rodinné domy obdélníkového půdorysu zastřešené symetrickou
sklonitou střechou se sklonem v rozmezí 35 – 45o a hřebenem orientovaným
rovnoběžně s delší stranou domu.“
3. V kapitole F), se u ploch „DL – plochy pro leteckou dopravu“
• text „zastavitelná č. 14“ nahrazuje novým: „zastavěná“
• se v tabulce celém rozsahu vypouští text týkající se podmíněně přípustného využití.
4. V kapitole F), se pro plochy „K – plochy krajinné zeleně“ doplňuje ve výčtu návrhových ploch
č. „101“.

6.
Kapitola J)
1.

V názvu kapitoly j) „Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části“ se vypouští část textu „k němu připojené“.

2.

V kapitole j) „Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části“ se aktualizuje údaj týkající se počtu listů textové části.

3.

V kapitole j) „Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části“ se u výčtu výkresů vypouští údaj týkající se listů (A, B, C) a legendy.
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Údaje o počtu listů změny č. 1 ÚP Horní Lhota a počtu výkresů grafické části
Textová část návrhu změny je tvořena stranami 1 až 6 a obsahuje celkem 3 listy.
Grafická část návrhu změny obsahuje změnové výkresy:
I.B1
I.B.2

Výkres základního členění území
Hlavní výkres

1: 5 000
1: 5 000
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