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1. Obsah změny 

1.1. Změny v kapitole 3.1.4. Plochy dopravní infrastruktury 

Do tabulky s přehledem zastavitelných ploch se vkládá tento řádek: 
Označení 

zastavitelné 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy v ha 

DP54 Plochy dopravy v klidu 0,610 

1.2. Změny v kapitole 3.2.1. Plochy bydlení 

Z tabulky s přehledem ploch přestavby se vypouští plocha BH12. 

1.3. Změny v kapitole 3.2.2. Plochy občanského vybavení 

Do tabulky s přehledem ploch přestavby se vkládá tento řádek: 
Označení 

přestavbové 
plochy 

Způsob využití Výměra plochy v ha 

OM55 Komerční zařízení malá a střední 1,471 

1.4. Změny v kapitole 3.3. 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 

První dvě věty se nahrazují textem: „V územním plánu jsou vymezeny dvě plochy k prověření územní 
studií. US1/2 zahrnuje plochu přestavby  OM20 a ulici Hradní s navazující zástavbou. Studie US1/2 
navrhne principy uspořádání dotčených ploch s důrazem na vznik veřejných prostranství“. 

V poslední větě se datum „31. 12. 2021“ nahrazuje datem „31. 12. 2025“. 

1.5. Změny v kapitole 4.1.2. Doprava železniční 

Druhý odstavec se nahrazuje textem: „Je vymezen koridor celostátní železniční trati KD3 pro  
optimalizaci železniční trati č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje. Koridor je vymezen v maximální šířce 
60 m s lokálními zúženími dle terénních a územních podmínek.“ 

1.6. Změny v kapitole 4.2.1. Zásobování vodou a odpadové hospodářství 

Ze šestého odstavce se vypouští věta „V lokalitě Josefov a Karlov budou zejména objekty s hromadným 
výskytem osob odkanalizovány pomocí malých čistíren odpadních vod.“ 

1.7. Změny v kapitole 5.1. Koncepce uspořádání krajiny 

Druhý odstavec a tabulka označená 9.1. Návrh monitorovacích indikátorů vlivu ÚP na životní prostředí 
se vypouští. 
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1.8. Změny v kapitole 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve 
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 
jejich využití) 

Změny v podmínkách využití ploch bydlení hromadného BH: 

 z dalších podmínek využití se vypouští odrážka: „podlažnost objektu v ploše BH12: maximálně 3 
nadzemní podlaží, popř. 2 nadzemní podlaží a obytné podkroví“ 

Změny v podmínkách využití ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM: 

 v dalších podmínkách využití se do třetí odrážky doplňuje plocha OM55, 
 v nepřípustném využití se do druhé odrážky doplňuje plocha OM55. 

1.9. Změny v kapitole 7.1 Veřejně prospěšné stavby 

Do tabulky s přehledem veřejně prospěšných staveb se vkládá tento řádek: 

Označení VPS 

Označení 
zastavitelné 
plochy nebo 

koridoru 

Popis VPS 

D15 KD3 Koridor celostátní železniční trati 

1.10. Změny v kapitole 10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Text kapitoly se nahrazuje textem: „Plochy a koridory územních rezerv nejsou územním plánem 
vymezeny“. 

2. Údaje o počtu listů změny a počtu výkresů k ní připojené grafické části 

Údaj o počtu listů změny: 4 

Údaj o počtu výkresů k ní připojené grafické části: 3 


