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A. ŘEŠENÍ ÚP
A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V druhém odstavci v první větě se ruší text „vymezena k datu říjen 2012“ a nahrazuje se textem
„aktualizována k datu leden 2016“.
V třetím odstavci se ruší text „v návrhu ÚP“ a nahrazuje se textem „v grafické části“, rozloha
zastavěného území „52,6 ha“ se ruší a nahrazuje se hodnotou „.52,8 ha“. Ruší se výměra
nezastavěného území „1167,5 ha“ a nahrazuje se hodnotou „1167,3 ha“.

A.3 URBANISTICKÁ

KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
A.3.2.2

Rekreace

Ruší se věta „Hlavním úkolem vyplývajícím pro řešené území z Politiky územního rozvoje ČR 2008 je
vytvoření podmínek pro rozvoj rekreačního potenciálu (jedná se o rozvojovou oblast OB3 - Brno).“

V tabulce „Přehled návrhových ploch“ se ruší výměra „9 563“ u plochy Z 15 a nahrazuje se
hodnotou „9 147“. U plochy Z 17 se ruší „4 150“ a nahrazuje se „3 120“. Souhrnná výměra ploch
veřejných prostranství „21 524“ se ruší a nahrazuje se „20 538“.
Tyto úpravy se projeví i v součtovém řádku, výměra ploch Bx „106 525“ se ruší a
nahrazuje „105 079“, výměra ploch Px „21 524“ se ruší a nahrazuje se „20 538“. Suma celkem –
všechny návrhové plochy „ 422 054“ se ruší a nahrazuje hodnotou „419 622“.

A.6 STANOVENÍ

PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ),
PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

NEPŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ,

POPŘÍPADĚ

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK

PROSTOROVÉHO

PODMÍNEK

OCHRANY

USPOŘÁDÁNÍ,

KRAJINNÉHO

RÁZU

VČETNĚ

ZÁKLADNÍCH

(NAPŘÍKLAD

VÝŠKOVÉ

REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH)

A.6.2 Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy:
A.6.2.2
A.6.2.2.1

Plochy rekreace
Rekreace individuální (RI)

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:

Přípustné využití – v poslední větě odstavce se ruší text „25 m2“, nahrazují se textem „60 m2 - za
předpokladu dodržení koeficientu zastavění 20% (zahrnuje kromě hlavní stavby i další přípustné
stavby a zpevněné plochy),“
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Příloha
grafická část řešení – výřezy výkresů 1 / Základní členění území a 2 / Hlavní výkres:
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