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modře označené se upravuje
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a

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Změnou č.2 se mění kapitola dále uvedeným způsobem:

Zastavěné území se vymezuje ke dni 31. 05. 2020 dle zákresu ve výkresu grafické části
územního plánu: B2.1. Hlavní výkres.

c

URBANISTICKÁ KONCEPCE VČ. URBANISTICKÉ KOMPOZICE,
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH
ZMĚN V KRAJINĚ A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Změnou č.2 se mění název kapitoly výše uvedeným způsobem.
Dále beze změny.

c.1

URBANISTICKÁ KONCEPCE VČ. URBANISTICKÉ KOMPOZICE
Změnou č.2 se mění název kapitoly výše uvedeným způsobem a upravuje se 1. odstavec:

Cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj území
a ochrana a rozvoj všech jeho hodnot při respektování urbanistické kompozice soustavy sídel
tvořících obec i jádrového města.
Dále beze změny.

c.2

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Změnou č.2 se doplňuje tabulka zastavitelných ploch:
zastavitelné plochy

ID
index
plochy využití
k. ú. Deštná u Dubé
SV
Z2-1
0,13 ha

specifické podmínky využití

územní
studie

-

-

regulační
plán
-

zásady
etapizace
-

Dále beze změny.
Změnou č.2 se doplňuje kapitola:

c.4.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ

Plochy změn v krajině jako nové nezastavitelné plochy mimo zastavěné území se
v ÚP nenavrhují.
Dále beze změny.
Změnou č.2 se mění číslo kapitoly:

c.5.

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Dále beze změny.
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k) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
Změnou č.2 se upravuje tabulka územních studií:

územní studie
budoucí
využití
k. ú. Dubá

rozsah ploch

ÚS1

BM 1

ÚS2

BM 14

ÚS3

BM 17, BM 18

ÚS4

OS 6

ÚS5

SV 64

lhůta
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem
jako územně plánovacího podkladu
a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti se stanovuje na dobu 8 let ode dne vydání Změny č.2
územního plánu.
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem
jako územně plánovacího podkladu
a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti se stanovuje na dobu 8 let ode dne vydání Změny č.2
územního plánu.
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem
jako územně plánovacího podkladu
a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti se stanovuje na dobu 8 let ode dne vydání Změny č.2
územního plánu.
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem
jako územně plánovacího podkladu
a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti se stanovuje na dobu 8 let ode dne vydání Změny č.2
územního plánu.
Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem
jako územně plánovacího podkladu
a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti se stanovuje na dobu 8 let ode dne vydání Změny č.2
územního plánu.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Změny č.2 obsahuje 6 stran textu, grafická část Změny č.2 obsahuje
2 výkresy o formátu 3 x A4. + legenda formátu 1 x A4 + 3 x A4. + legenda formátu 1 x A4.

V Liberci 11/2021

Ing. arch. Jiří Plašil
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