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Obec Rybitví
Školní 180, 533 54 Rybitví

Č.usnesení : ................... v obci Rybitví dne…………...........

Zastupitelstvo obce Rybitví, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití
ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 stavebního zákona, § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, na základě usnesení zastupitelstva č. ……………..... ze dne……………...…..

v y d á v á

Změnu č. 1/a
Územního plánu Rybitví
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O B S A H:

ČÁST A – NÁVRH
A/I - TEXTOVÁ ČÁST:

Údaje o doplňovaných, upravovaných či měněných bodech ÚP Rybitví
Údaje o rozsahu dokumentace Změny č. 1/a ÚP

A/II - GRAFICKÁ ČÁST:

A/II.1 Výkres základního členění území 1:5 000
A/II.2 Hlavní výkres 1:5 000
A/II.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
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 A/I -Textová část

l Územní plán Rybitví se v následujících bodech doplňuje, upravuje nebo mění následujícím
způsobem:

· V kapitole 1

- se v prvním odstavci kapitoly
ve druhé větě datum:
„1. 10. 2008“
nahrazuje datem:
„1. 3. 2015“;

- se ve druhém odstavci kapitoly
ve druhé větě vypouští text:
„jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak“.

· V kapitole 2

- se v názvu kapitoly
na začátku názvu kapitoly vkládá text:
„základní“;

- se v posledním odstavci kapitoly
vypouští druhá věta.

· V kapitole 3

- se v názvu kapitoly
za slovo:
 „včetně“
vkládá text:
„urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“;

- se na konci druhého odstavce
vkládá věta:
„Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití – viz. kap. 6.“;

- se (před výčtem zastavitelných ploch)
vypouští dílčí podnadpis:
„k.ú. Rybitví - plochy změn (návrhové)“;

- se v podkapitole:
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„Z3 – zastavitelná plocha „jihozápadně obce““
za slovo:
„rozloha“
vkládá text:
„východní lokality“
a rozloha:
„5,9680 ha“
se nahrazuje rozlohou:
„4,88 ha“
a za ní se vkládá nový řádek
s textem:
„rozloha západní lokality: 0,70 ha“;

- se v podkapitole:
„Z3 – zastavitelná plocha „jihozápadně obce““
za výraz:
„dopravní napojení“
vkládá text:
„východní lokality“;

- se v podkapitole:
„Z4 – zastavitelná plocha „jižně obce““
rozloha:
„0,8121 ha“
nahrazuje rozlohou:
„0,46 ha“;

- se vypouští podkapitola:
„Z5 – zastavitelná plocha „jižně obce““;

- se za podkapitolu:
„Z6 – zastavitelná plocha „koridor přeložky silnice I/36““
vkládá podkapitola:
„Z10 – zastavitelná plocha „silnice II/341““,
do níž se vkládá text:
„rozloha : 12,94 ha
využití plochy : plochy dopravní infrastruktury – silniční
lokalizace plochy : jižně od plánované přeložky silnice I/36
specifické podmínky :
- po výstavbě komunikace zbývající plochy koridoru zůstanou i nadále součástí zemědělského
půdního fondu“;

- se za nově vloženou podkapitolu:
„Z10 – zastavitelná plocha „silnice II/341““
vkládá podkapitola:
„Z11 – zastavitelná plocha „návazně na jihozápadně obce““,
do níž se vkládá text:
„rozloha : 0,25 ha
využití plochy : plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba
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lokalizace plochy : JZ obce, prostor jižně stávající silnice na Černou u Bohdanče resp. plánované
přeložky silnice I/36
specifické podmínky :
- nejsou stanoveny“;

- se (před výčtem územních rezerv)
vypouští dílčí podnadpis:
„k.ú. Rybitví - plochy přestavbové“;

- se vypouštějí podkapitoly:
„R1 – územní rezerva přeložky silnice III/322 25 a místní komunikace připojující na přeložku I/36
průmyslovou zónu Lázní Bohdaneč“,
„R2 – územní rezerva přeložky silnice I/36“
a „R3 – územní rezerva pro labskou vodní cestu“.

· V kapitole 4

- se v názvu kapitoly
vypouští text:
„a dalšího občanského vybavení“
a na konci názvu kapitoly
se vkládá text:
„, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití“;

- se v podkapitole:
„4.1 Doprava // 4.1.1 Silniční doprava“
v dílčí podkapitole:
„Silnice“
ve druhém odstavci dílčí podkapitoly
v první větě text:
„ÚP VÚC“
nahrazuje textem:
„ZÚR Pk“;

- se v podkapitole:
„4.1 Doprava // 4.1.1 Silniční doprava“
v dílčí podkapitole:
„Silnice“
na konec dílčí podkapitoly
doplňuje odstavec:
„V souladu se ZÚR Pk je vymezen a zpřesněn koridor silnice II/341 (jako zastavitelná plocha
Z10).“;

- se v podkapitole:
„4.1 Doprava // 4.1.1 Silniční doprava“
v dílčí podkapitole:
„Místní komunikace“
na konec dílčí podkapitoly
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(tedy na konec jejího druhého odstavce) doplňuje věta:
„Nově navržená silnice II/341 se pak v budoucnu propojí s přeložkou silnice I/36.“;

- se v podkapitole:
„4.2 Vodní hospodářství // 4.2.2 Kanalizace“
vypouští druhý odstavec podkapitoly;

- se v podkapitole:
„4.2 Vodní hospodářství // 4.2.2 Kanalizace“
na konec podkapitoly
doplňuje věta:
„Plocha „Synthesia“ (parc. č. 957/1 a další) je a bude odkanalizována samostatnou kanalizací pro
veřejnou potřebu „Synthesia a.s.".“;

- se v podkapitole:
„4.3 Elektrorozvody“
vypouští dílčí podkapitola:
„Lokalita Z5“;

- se v podkapitole:
„4.3 Elektrorozvody“
za dílčí podkapitolu:
„Lokalita Z6“
vkládá dílčí podkapitola:
„Lokalita Z11
Napojení se předpokládá ze stávajících distribučních trafostanic.“;

- se v podkapitole:
„4.3 Elektrorozvody“
vypouští dílčí podkapitola:
„Lokalita P1“;

- se v podkapitole:
„4.6 Zásobování teplem“
v prvním odstavci podkapitoly
na konci poslední věty text:
„Z5“
nahrazuje textem:
„event. i Z11“;

- se číslo podkapitoly:
„Občanské vybavení a veřejná prostranství“
upravuje na:
„4.8“;

- se v nově přečíslované podkapitole:
„4.8 Občanské vybavení a veřejná prostranství“
vypouští poslední věta (odstavec) podkapitoly.
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· V kapitole 5

- se mění název kapitoly
na text:
„koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn
v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně“;

- se v podkapitole:
„5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES“
vypouští dílčí podkapitola:
„regionální biokoridory:“;

- se v podkapitole:
„5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES“
v dílčí kapitole
„lokální  biocentra:“
v první odrážce (v prvním odstavci)
číslovka:
„5“
nahrazuje číslovkou:
„174“,
slovo:
„biokoridor“
se nahrazuje slovem:
„biocentrum“,
text:
„Křičenský kout“
se nahrazuje textem:
„Polabinské“;

- se v podkapitole:
„5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES“
v dílčí kapitole
„lokální  biocentra:“
vypouští druhá odrážka (druhý odstavec);

- se v podkapitole:
„5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES“
v dílčí kapitole
„lokální  biocentra:“
ve třetí odrážce (ve třetím odstavci)
číslovka:
„24“
nahrazuje číslovkou:
„203“,
slovo
„biokoridor“
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se nahrazuje slovem
„biocentrum“
a text:
„Bratníkovská Lhotka“
se nahrazuje textem:
„Rybitví“;

- se v podkapitole:
„5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES“
v dílčí kapitole
„lokální  biocentra:“
vypouští čtvrtá odrážka (čtvrtý odstavec);

- se v podkapitole:
„5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES“
v dílčí kapitole
„lokální  biokoridory:“
na začátek vkládá odrážka (odstavec)
s textem:
„LBK 161 – propojuje navazujcí území, vymezený funkční“;

- se v podkapitole:
„5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES“
v dílčí kapitole
„lokální  biokoridory:“
v dosavadní první odrážce (v dosavadní prvním odstavci)
číslovka:
„20“
nahrazuje číslovkou:
„162“,
text:
„V kocmoudě“
se nahrazuje textem:
„NC2 - C203“
a text:
„stanoviště labské terasy v severní části řešeného území, BC č.21 a 22“
se nahrazuje textem:
„LBK 203“;

- se v podkapitole:
„5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES“
v dílčí kapitole
„lokální  biokoridory:“
v dosavadní druhé odrážce (v dosavadním druhém odstavci)
číslovka:
„23“
nahrazuje číslovkou:
„163“,
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text:
„Olšinky“
se nahrazuje textem:
„RC17 - C203“
a text:
„, dále nevyužitými plochami a plochami orné půdy, pak zahrnuje mez na okraji terasy a podél
odvodňovacího kanálu BK č. 20“
se vypouští;

- se v podkapitole:
„5.3 Záplavové území“
vypouští poslední věta (odstavec) podkapitoly.

· V kapitole 6

- se v názvu kapitoly
za výraz:
„nepřípustného využití“
vkládá text:
„(včetně  stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona)“;

- se v podkapitole
„1. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„2. BH – plochy bydlení – v bytových domech“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„3. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„4. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;
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- se v podkapitole
„5. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„6. PV – plochy veřejných prostranství“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„7. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„8. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„9. TO - plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„9. TO - plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“
v odstavci za nově upraveným textem:
„A – slouží (hlavní využití):“
před výraz
„plochy skládek“
vkládá text:
„stavby a zařízení pro nakládání s odpady,“;

- se vypouští podkapitola:
„10. TX - plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím“;

- se v podkapitole
„11. VT  - plochy výroby a skladování – těžký průmysl a energetika“
za výraz:
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„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„12. VL  - plochy výroby a skladování – lehký průmysl“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„13. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„14. ZV – plochy systému sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„15. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„15. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační“
na konci podkapitoly
vkládá nová dílčí podkapitola:
„vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5
stavebního zákona:“,
do které se vkládá text:
„1) Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, bioplynové
elektrárny, včetně  staveb, které s nimi bezprostředně  souvisejí včetně  oplocení, a dále
charakterem obdobné stavby, zařízení a opatření, zejména pro energetiku, a to i ty, které v
dnešní době nejsou známy“;

- se v podkapitole
„16. NS - plochy smíšené nezastavěného území
indexy funkcí :  p – přírodní, z – zemědělská, l – lesnická, v – vodohospodářská“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
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„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„16. NS - plochy smíšené nezastavěného území
indexy funkcí :  p – přírodní, z – zemědělská, l – lesnická, v – vodohospodářská“
na konci podkapitoly
vkládá nová dílčí podkapitola:
„vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5
stavebního zákona:“,
do které se vkládá text:
„1) Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, bioplynové
elektrárny, včetně  staveb, které s nimi bezprostředně  souvisejí včetně  oplocení, a dále
charakterem obdobné stavby, zařízení a opatření, zejména pro energetiku, a to i ty, které v
dnešní době nejsou známy“;

- se v podkapitole
„17. NP - plochy přírodní“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„17. NP - plochy přírodní“
na konci podkapitoly
vkládá nová dílčí podkapitola:
„vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5
stavebního zákona:“,
do které se vkládá text:
„1) Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví, a dále technická opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například
hygienická zařízení, ekologická a informační centra
2) Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí včetně oplocení
3) Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, bioplynové
elektrárny, včetně  staveb, které s nimi bezprostředně  souvisejí včetně  oplocení, a dále
charakterem obdobné stavby, zařízení a opatření, zejména pro energetiku, a to i ty, které v
dnešní době nejsou známy“;

- se v podkapitole
„18. W - plochy vodní a vodohospodářské“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„18. W - plochy vodní a vodohospodářské“
na konci podkapitoly
vkládá nová dílčí podkapitola:
„vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5
stavebního zákona:“,
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do které se vkládá text:
„1) Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, bioplynové
elektrárny, včetně  staveb, které s nimi bezprostředně  souvisejí včetně  oplocení, a dále
charakterem obdobné stavby, zařízení a opatření, zejména pro energetiku, a to i ty, které v
dnešní době nejsou známy“;

- se v podkapitole
„19. NL - plochy lesní“
za výraz:
„A – slouží“
vkládá text:
„(hlavní využití)“;

- se v podkapitole
„19. NL - plochy lesní“
na konci podkapitoly
vkládá nová dílčí podkapitola:
„vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5
stavebního zákona:“,
do které se vkládá text:
„1) Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, bioplynové
elektrárny, včetně  staveb, které s nimi bezprostředně  souvisejí včetně  oplocení, a dále
charakterem obdobné stavby, zařízení a opatření, zejména pro energetiku, a to i ty, které v
dnešní době nejsou známy“;

- se v předposledním odstavci (předposlední větě) kapitoly
vypouští text:
„a koordinačního“.

· V kapitole 7

- se v názvu kapitoly
na konci názvu kapitoly vypouští text:
„nebo využít předkupního práva“;

- se v prvním odstavci
vypouští text:
„a technické“;

- se v prvním odstavci
text:
„ÚP VÚC“
nahrazuje textem:
„ZÚR“;

- se v prvním odstavci
text:
„WD01“
nahrazuje textem:
„VD01“;
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- se v prvním odstavci
vypouští text:
„i uplatnění předkupního práva zahrnující následující pozemky nebo jejich části v k.ú. Rybitví (KN
k 11/2007)“;

- se v prvním odstavci
ve výrazu
„A.2.4“
číslovka
„4“
mění na číslovku:
„3“;

- se v prvním odstavci
dvojtečka na konci odstavce
nahrazuje tečkou;

- se vypouští druhý a třetí odstavec,
tj. vypouští se text:
„WD01
p.č. 899/1, 899/2, 899/3, 529, 531, 898/1, 894, 521, 520, 519, 532, 537, 895, 538, 536, 535, 534,
515/1, 517, 897, 514, 513, 509, 512, 893/13, 893/14, 893/15, 554/1, 937/6, 554/6, 937/7, 937/9,
89316, 937/8, 885/4, 554/4, 885/3, 885/2, 885/5, 584/1, 585/1, 584/2, 586, 587, 588/1, 591, 494,
493, 496, 503/1, 489, 490, 492, 893/17, 893/18, 893/19, 893/2, 893/20, 893/25, 893/1, 485/3,
893/21, 932/17, 485/2, 485/4, 437/2, 436/2, 893/24, 893/22, 893/23, 437/1, 436/1, 438/1, 593,
592/1, 932/16, 932/15, 932/13, 932/14, 416, 434/4, 932/13, 932/12, 934/5, 433/1, 434/1, 434/2,
433/5, 932/1, 482/2, 1007, 907/4, 932/18, 907/5, 422/11, 1002, 932/5, 905/10, 905/9, 406, 422/1,
408/1, 932/4, 397/4 380, 381/1, 932/3, 397/1, 872/1, 391/2, 272/1, 383/2, 932/20, 381/2, ∙735,
381/3, 909/9, 909/8, 932/6, 312/2, 321/25, 313/2, 311, 313/5, 231/26, 231/19, 313/6, 932/7,
313/7, 307, 932/8, 305/8, 947, 911/4, 288/1, 932/9, 198, 932/10, 932/19, ∙ 675, 949/6, 932/21,
911/7, 949/7, 911/8.
Do návrhu byla z ÚP VÚC Pardubického kraje převzata trasa kanalizace K9 (napojení obcí
severně  Pardubic na ČOV Pardubice). Vzhledem k nedostupnosti podrobnějších dat návrh
kanalizačního řadu nebyl zahrnut mezi veřejně prospěšné stavby.“;

- se před poslední odstavec
vkládá odstavec:
„Jako veřejně prospěšná stavba je územním plánem vymezen koridor silnice II/341 - kód VD02.
Veřejná prospěšnost vyplývá ze ZÚR Pardubického kraje.“;

- se v posledním odstavci
ve výrazu
„A.2.4“
číslovka
„4“
mění na číslovku:
„3“.

· Za kapitolu 7 se vkládá kapitola 8.
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· Do nově vložené kapitoly 8

- se za číslo kapitoly
vkládá název kapitoly:
„vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona“;

- se vkládá text:
„Územním plánem nejsou vymezeny.“.

· Stávající kapitola 8, tj.:
„vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou
pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem
a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“
se upravuje na kapitolu 9.

· V nově přečíslované kapitole 9

- se v názvu kapitoly
text:
„prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení
lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a“
nahrazuje textem:
„rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro“.

· Za nově přečíslovanou kapitolu 9 se vkládá kapitola 10.

· Do nově vložené kapitoly 10

- se za číslo kapitoly
vkládá název kapitoly:
„vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření“;

- se vkládá nová dílčí podkapitola:
„R1 – územní rezerva přeložky silnice III/322 25 a místní komunikace připojující na přeložku I/36
průmyslovou zónu Lázní Bohdaneč“,
do které se vkládá text:
„rozloha : 0,7000 ha
využití plochy: plochy dopravní infrastruktury – silniční
lokalizace plochy: SZ okrajová část katastru obce
specifické podmínky :
- nutno respektovat trasy a ochranná pásma  vnějšího vedení VN  a VTL plynovodů
- v severní části lokality nutno respektovat podmínky a omezení plynoucí pro výstavbu
v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč“;
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- se za nově vloženou dílčí podkapitolu:
„R1 – územní rezerva přeložky silnice III/322 25 a místní komunikace připojující na přeložku I/36
průmyslovou zónu Lázní Bohdaneč“
vkládá podkapitola:
„R2 – územní rezerva přeložky silnice I/36“,
do které se vkládá text:
„rozloha : 4,2525 ha
využití plochy: plochy dopravní infrastruktury – silniční
lokalizace plochy: jižně  zastavěného území obce, v trase stávající komunikace III. třídy na
Černou u Bohdanče
specifické podmínky :
- nutno respektovat trasy a ochranná pásma  veškerých inženýrských sítí
- nutno respektovat blízkou stávající obytnou a občanskou zástavbu z hlediska hygienických
limitů“;

- se za nově vloženou dílčí podkapitolu:
„R2 – územní rezerva přeložky silnice I/36“
vkládá podkapitola:
„R3 – územní rezerva pro labskou vodní cestu“,
do které se vkládá text:
„rozloha : 11,6384 ha
využití plochy: plochy vodní a vodohospodářské
lokalizace plochy: J okraj katastru obce
specifické podmínky :
- nutno respektovat prvky ÚSES“.

· Za nově vloženou kapitolu 10 se vkládá kapitola 11.

· Do nově vložené kapitoly 11

- se za číslo kapitoly
vkládá název kapitoly:
„stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona“;

- se vkládá text:
„Územním plánem nejsou stanovena.“.

· Stávající kapitola 9, tj.:
„údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části“
se upravuje na kapitolu 12.

· V nově přečíslované kapitole 12

- se v dílčí podkapitole
„A1 textová část“
číslovka
„30“
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nahrazuje aktuálním počtem stran;

- se v dílčí podkapitole
„A2 výkresová část“
vypouští text:
„A2.3a hlavní výkres – inž. sítě – energetika a telekom. 1 :  5 000
A2.3b hlavní výkres – inž. sítě – vod. hospodářství V+K 1 :  5 000“;

- se v dílčí podkapitole
„A2 výkresová část“
ve výrazu
„A.2.4“
číslovka
„4“
mění na číslovku:
„3“;

- se vypouští text:
„B - Odůvodnění územního plánu
B1 textová část
obsahuje 110 stran.
B2 výkresová část
B2.1 koordinační výkres 1 :  5 000
B2.2 výkres širších vztahů 1 :25 000
B2.3 výkres předpokládaných záborů půd. fondu 1 :  5 000
C - Poučení
obsahuje 1 stranu“.

l Dokumentace změny č. 1/a územního plánu Rybitví je zpracována v rozsahu

Textová část návrhu změny č. 1/a územního plánu Rybitví obsahuje 18 číslovaných stránek A4.

Grafická část územního plánu obsahuje následující 3 výkresy na 3 listech:
A/II.1 Výkres základního členění území 1:5 000
A/II.2 Hlavní výkres 1:5 000
A/II.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000
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