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ZmÏna Ë. 1 ÚP MRTNÍK (ÚNOR 2016)

ZmÏna Ë. 1 ÚP MRTNÍK - TEXTOVÁ »ÁST
a)

Vymezení zastavÏného území
Byla provedena aktualizace hranice zastavÏného území k 31. 6. 2015. Rozsah zastavÏného území je
vyznaËen graficky ve v˝kresech Ë. 1 a Ë. 2 ZmÏny Ë. 1 ÚP Mrtník (V˝kres základního ËlenÏní území, Hlavní
v˝kres).
b)

Koncepce rozvoje ¯eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot
Beze zmÏn.

c)

Urbanistická koncepce
ZmÏna Ë. 1 ÚP Mrtník v popisu zastavitelné plochy Z1, dalöí podmínky doplÚuje:
SouËástí zastavitelné plochy bude pozemek ve¯ejnÏ
p¯ístupné zelenÏ o ploöe min. 1000 m2.
ZmÏna Ë. 1 ÚP Mrtník v popisu zastavitelné plochy Z2, dalöí podmínky doplÚuje:
Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze
stávajících a navrûen˝ch místních komunikací. SouËástí
zastavitelné plochy bude ve¯ejné prostranství vybavené
dÏtsk˝m h¯iötÏm a parkovÏ upravenou ve¯ejnÏ p¯ístupnou
zelení s min. plochou 1000 m2.
ZmÏna Ë. 1 ÚP Mrtník ruöí vymezení zastavitelné plochy Z4 (zástavba v lokalitÏ byla realizována).
ZmÏna Ë. 1 ÚP Mrtník novÏ vymezuje zastavitelnou plochu Z5 s tÏmito regulativy:
OznaËení plochy:
FunkËní vyuûití:
Hlavní vyuûití:
»lenÏní plochy pro hlavní vyuûití:
Max. zastavÏná plocha/parcela:
Prostorové uspo¯ádání:
Dalöí podmínky:

Z5
plochy bydlení (B2)
pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
max. 4 stavební parcely,
250 m2
max. 2 nadzemní podlaûí,
Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející
plochou budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky
nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich
celková funkËnost. Podél v˝chodního okraje plochy bude
vymezena místní komunikace s celkovou öí¯ku min. 6,5 m.

d)

Koncepce ve¯ejné infrastruktury
Beze zmÏn.

e)

Koncepce uspo¯ádání krajiny
Beze zmÏn.

f)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Beze zmÏn.

g)

Vymezení ploch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s právem vyvlastnÏní
ZmÏna Ë. 1 ÚP Mrtník ruöí vymezené plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s právem
vyvlastnÏní a novÏ vymezuje:
ÚP Mrtník jsou dle §170 STZ vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb s právem
vyvlastnÏní (k. ú. Mrtník):
VD1
VD2
VD3
VD4

Dopravní infrastruktura:
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace
místní komunikace

pozemek KN Ë.:
1262/1, 1261/2, 1260/1, 1259/5
1253/1, 1269/6
1249/14, 1248, 1249/1
1228/70

h)

Vymezení dalöích ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s p¯edkupním právem
ZmÏna Ë. 1 ÚP Mrtník ruöí vymezené plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s p¯edkupním
právem vyvlastnÏní.
Ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a opat¯ení, pro které je moûné uplatnit p¯edkupní právo dle §101 STZ
nejsou vymezeny.
i)

Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií
Beze zmÏn.
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j)

Údaje o poËtu list˘ ZmÏny Ë. 1 územního plánu a poËtu v˝kres˘
Textová Ëást ZmÏny Ë. 1 ÚP Mrtník má 2 Ëíslované strany, titulní list a 4 neËíslované strany (údaje o
po¯izovateli a projektantovi, záznam o úËinnosti a obsah). Grafická Ëást ÚP Mrtník má 3 v˝kresy (1. V˝kres
základního ËlenÏní území, 2. Hlavní v˝kres, 3. V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací), kaûd˝ o
rozmÏru 59,4*29,7 cm.

PouËení:
†
Proti ZmÏnÏ Ë. 1 územního plánu Mrtník vydanému formou opat¯ení obecné povahy nelze podat opravn˝
prost¯edek (§173 odst. 2 zákona Ë. 500/2004 Sb., správní ¯ád).
†
†

†
†
†
†
................................................................................
starosta obce
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................................................................................
místostarosta obce

