Obec Líšnice

Změna č. 1
územního plánu obce Líšnice
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Zastupitelstvo obce Líšnice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za
použití § 43 odst. 4 a § 55 odst.2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona

vydává

tuto Změnu č. 1 územního plánu obce Líšnice schváleného usnesením Zastupitelstva
obce Líšnice č. ZO-02/2006/12/15-4S dne 15.12.2006.
Závazná část uvedení územně plánovací dokumentace se mění a doplňuje takto:

1. Nově se vymezují tyto plochy:
a) nízkopodlažní obytná zástavba označená v grafické části této změny Z1.1
b) nízkopodlažní obytná zástavba označená v grafické části této změny Z1.2

2. Změnou č. 1 územního plánu obce Líšnice se s ohledem na § 188 odst. 4 stavebního
zákona zároveň upravují a doplňují podmínky využití funkčních ploch stanovené v obecně
závazné vyhlášce č. 1/2006, O závazných částech územního plánu obce Líšnice, a tato
vyhláška se mění takto:
a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 6: „V rámci lokalit Z 1.1 a Z 1.2 dochází k rozšíření
zastavitelného území“.
b) V článku 4 se vkládá nový odstavec 7: Změna stávající funkce resp. nová výstavba je
navrhována do 2 lokalit Z 1.1 a Z 1.2 dle konkrétních požadavků vlastníků těchto parcel resp.
požadavků obce Líšnice. Plochy jednotlivých navrhovaných lokalit navazují na stávající
zastavěné resp. zastavitelné plochy.
c) v článku 5 se doplňuje tabulka „POPIS PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ“ o text:
Z 1.1
Z 1.2

pozemek parc.č. 4049 část
pozemek parc.č. 3260

obytná zástavba navrhovaná
obytná zástavba navrhovaná

Poznámka :
Hranice pozemků pro obytnou zástavbu v lokalitě Z 1.2. bude navržena v minimální
vzdálenosti 11 m od středu komunikace II/312, jednotlivé rodinné domy budou umístěny
v min. vzdálenosti 17 m od středu komunikace II/312. Splnění požadavků bude KHS
dokladováno při řízení o umístění staveb v lokalitě (tj. u územního řízení na inženýrské sítě a
při řízení o umístění RD). Minimální vzdálenost pozemků u RD od komunikace vychází
z hlukové studie z roku 2005, jejíž součástí bylo i měření hlučnosti z dopravy.
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d) v článku 6 se za větu „Realizovat navrhované rozvody místních telefonních kabelů A až R
v rámci jednotlivých lokalit.“ doplňuje text :
Zásobování vodou - Napojení lokality Z 1.1 je možné napojením na navrhovaný vodovodní
řad v místní komunikaci podél lokality. Napojení lokality Z 1.2 je možné na stávající rozvody
vody, vedoucí podél hlavní silnice vedle navrhované lokality.
Splašková kanalizace a čištění odpadních vod - Odkanalizování lokality Z 1.1 je možné
napojením na navrhovanou kanalizační stoku v místní komunikaci podél lokality.
Odkanalizování lokality Z 1.2 je možné napojením na navrhovanou kanalizační stoku
v jihovýchodní části lokality.
Dešťové vody - Odvádění dešťových vod v lokalitách Z 1.1 a Z 1.2 je možné na terén.
Teplofikace - Obec Líšnice je plynofikována. Napojení obou lokalit Z 1.1 a Z 1.2 je možné na
stávající STL plynovodní řady poblíž daných lokalit.
Energetika - napojení na elektrické rozvody - Napojení obou lokalit Z 1.1 a Z 1.2 je možné na
stávající, v případě potřeby posílené, sekundární rozvody elektro poblíž daných lokalit.

3. Pro funkční plochy vymezené v odstavci I. platí regulativy uvedené v obecně závazné
vyhlášce obce Líšnice č. 1/2006 v rozsahu úprav provedených v rámci této změny č. 1
územního plánu obce Líšnice.

4. Funkční plochy vymezené v odstavci 1. se zařazují do zastavitelných ploch.

5. Součástí změny č. 1 územního plánu města Žamberk jsou tyto výkresy grafické části :
D. Výkres základního členění území – lokality Z 1.1 a Z 1.2 (výřez)
A. Hlavní výkres – lokality Z 1.1 a Z 1.2 (výřez)
B.a. Inženýrské sítě – lokality Z 1.1 a Z 1.2 (výřez)
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1 : 2880
1 : 2880
1 : 2880

Odůvodnění :

1.

Postup při pořízení změny

Pořízení změny č.1 územního plánu obce Líšnice schválilo Zastupitelstvo obce Líšnice
usnesením č. ZO-19/2010/09/17-2S na svém zasedání dne 17.9.2010 s doplněním
v usnesení č. ZO-2/2010/12/09-2S ze dne 9.12.2010. Dne 14.12.2010 požádala Obec
Líšnice odbor REÚP MěÚ Žamberk, jako úřad s rozšířenou působností o pořízení změny č. 1
územního plánu obce.
Zadání změny č. 1 ÚPO bylo po projednání schváleno ZO Líšnice dne 16.3.2011 usnesením
č. ZO-3/2011/03/16-6S.
Návrh změny č. 1 byl projednán dle § 50 - 54 stavebního zákona:
- ve smyslu § 50 odst. 2 se uskutečnilo dne 12.5.2011 od 12:00 hodin společné jednání
s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi
Textová i grafická část předmětného návrhu byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele od
27.4.2011 do 13.6.2011 a také byla k dispozici na internetové adrese www.zamberk.cz.
- ve smyslu § 51 byl návrh posouzen odborem strategického rozvoje kraje a evropských
fondů krajského úřadu Pardubického kraje - stanovisko bylo vydáno dne 21.7.2011 pod č.j.
KrÚ 57255/2011 OSRKEF/OUP
- ve smyslu § 52 byl upravený a posouzený návrh změny č. 1 ÚPO Líšnice vystaven
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Líšnice a u pořizovatele, a to od 15.8.2011 do
5.10.2011
a zároveň byl k dispozici na internetových adresách www.zamberk.cz a
www.obeclisnice.cz
- veřejné projednání se konalo 5.10.2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ObÚ Líšnice

2.
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů
Projednávaný návrh Změny č.1 územního plánu obce Líšnice je v souladu s Politikou
územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008), která byla schválena Vládou České
republiky usnesením Vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009. Obec Líšnice se
nenachází v žádné rozvojové oblasti a rozvojové ose ani ve specifické oblasti stanovené
PÚR ČR 2008. Řešeného území se tak pouze obecně dotýká bod 2.2. - Republikové priority.
Návrh se vyhýbá vymezování zastavitelných ploch v záplavovém území ale vzhledem ke
svému rozsahu nemůže zpřesňovat prvky ÚSES ani vytvářet podmínky či předpoklady pro
koncepce uvedené ve zmíněném článku PÚR ČR.
Navrhovaná změna je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
vydanými usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/170/10 ze dne 29.4.2010 (ZÚR
Pk), ze kterých vyplývají pro řešené území následující požadavky a úkoly:
- respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které
jsou stanovené v kapitole 1 ZÚR Pk - navrhované řešení změny č.1 zachovává výraz sídla a
nenarušuje venkovskou urbanistickou strukturu a současně eliminuje fragmentaci krajiny;
- respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou
stanovené pro lesozemědělskou krajinu - navrhované zastavitelné plochy doplňují zastavěná
území tak, že z nich nevystupují do krajiny ani nevyvolávají zábor PUPF. Jedná se o plochy,
které vyplňují proluky mezi zastavěným územím a zastavitelnými plochami vymezenými
v ÚPO. Tyto plochy nebyly v ÚPO zařazeny do zastavitelných ploch z různých důvodů - např.
lokalita Z1.2 měla sloužit jako cvičiště pro dobrovolné hasiče - tento záměr obec vyřešila
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v jiné lokalitě a logicky navrhuje zcelení zastavitelné plochy pro účelné vynaložení prostředků
při budování ZTV v lokalitě „D“. Podobný je i vývoj v lokalitě Z1.1, která rovněž vyplňuje již
vymezenou zastavitelnou lokalitu - „K“. Pro zdůvodnění vymezení navrhovaných ploch
bydlení byla použita metodika ÚÚR. Po provedení výpočtu potřeby nových zastavitelných
ploch bylo zjištěno, že na území Líšnice je územním plánem obce vymezen dostatek
zastavitelných ploch pro bydlení. Na většině z nich dosud nebyla zahájena žádná stavební
činnost a vzhledem k nízké intenzitě rozvoje sídla některé z nich ztrácí svoje opodstatnění.
Přehodnocení tohoto stavu, které přinese vypuštění těchto lokalit (nebo jejich částí), případně
jejich přeřazení do ploch územních rezerv, musí být ale řešeno komplexně, a to novým
územním plánem, zpracovaným podle zákona 183/2006 Sb., jehož pořizování začne v roce
2012.;
- respektovat resp. zpřesnit koridor dopravy nadmístního významu D27 - přeložka I/11
Žamberk - jižní obchvat - změnové lokality jsou vymezovány mimo zájmové území koridoru;
- zohlednit a respektovat plochy a koridory nadregionálního územního systému ekologické
stability v řešeném území a jejich návaznost z hlediska širších vztahů - nadregionální
biokoridor K81 - rozsah navrhované změny neumožňuje zpřesňovat prvky ÚSES. Do NRBK
K81 zasahuje lokalita Z 1.1, a to v místě, kde koridor prostupuje poměrně rozsáhlým
zastavěným územím - tento problém se vyskytuje na většině území obce Líšnice a zpřesnění
trasy K81 vč. návaznosti širších vztahů je nutné řešit komplexnějším dokumentem, kterým
bude nový územní plán Líšnice;
- respektovat zásadu vymezování zastavitelných ploch a veřejné infrastruktury
v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech změnové lokality jsou vymezovány mimo záplavové území toku Divoké Orlice;
Vzhledem k situování jednotlivých lokalit Změny č. 1 lze z hlediska širších vztahů
konstatovat, že ke kolizím mezi záměry Změny č. 1 ÚPO Líšnice a záměry sousedních obcí
nedochází. Navrhovaná změna rovněž neobsahuje žádné návrhy, které by přesahovaly na
území sousedních obcí a také v žádném případě nedochází ke kolizím mezi jednotlivými
funkčními plochami sousedících obcí.

3.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Změna č. 1 ÚPO Líšnice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v §18 a
§19 Zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon. Urbanistická koncepce se změnou č.1
nemění, stejně jako koncepce dopravní a technické infrastruktury.

4.
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů
Změna č.1 ÚPO Líšnice je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území. Pro grafickou část Změny č.1 není požadován výkres
veřejně prospěšných staveb. opatření a asanací, protože navrhovaná změna se této oblasti
nedotýká.
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5.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
1. MZe ČR, Pozemkový úřad Ústí n. O - bez stanoviska
2. Krajský úřad Pk, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů - vyjádření č.j. KrÚ
31998/2011 OSRKEF OUP ze dne 27.05.2011- upozornění na chybějící zdůvodnění
vymezení nových zastavitelných ploch - bylo doplněno do odůvodnění návrhu
3. Krajský úřad Pk, odbor ŽPZE - stanovisko č.j. 32000/2010/OŽPZ/PI ze dne 08.06.2011 bez připomínek, souhlas vyhodnocením důsledků na ZPF vydán dne 11.05.2011 pod č.j. KrÚ
34015/2011/OŽPZ/Bo
4. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hradec Králové – č.j. SÚJB/OPZ/9218/2011 ze dne
27.04.2011 - bez připomínek
5. Hasičský záchranný sbor Pk Ústí n.O. – č.j. HSPA-9-323/2011 ze dne 13.05.2011 - bez
připomínek
6. Krajská hygienická stanice Pk, Ústí n.O. – č.j. KHSPA 06718/2011/HOK-UO ze dne
10.06.2011 – podmínka pro lokalitu Z 1.2 - stanovení min. vzdálenosti hranice pozemků pro
obytnou zástavbu od středu komunikace - bylo doplněno do návrhu změny
7. Státní energetická inspekce - č.j. 705/11/53.100/Hvi ze dne 04.05.2011 - bez připomínek
8. MÚ Žamberk, ZPZE – č.j. 11698/2011/ZPZE/POKM/SOU/061 ze dne 12.05.2011 – bez
připomínek
9. MÚ Žamberk, SPDO - bez stanoviska
10. VaK Jablonné nad Olicí - bez stanoviska
11. RWE VČP Net HK - č.j. 111/11/234 ze dne 17.05.2011 – bez připomínek
12. ČEZ Distribuce Děčín - č.j. 12_650700/Rj ze dne 23.05.2011 - bez připomínek

6.

Vyhodnocení splnění zadání

Změna č. 1 ÚPO Líšnice je zpracována na základě Zadání změny č. 1 ÚPO Líšnice, které
bylo schváleno Zastupitelstvem obce Líšnice usnesením č. ZO-3/2011/03/16-6S ze dne
16.03.2011 a jeho požadavky byly do tohoto návrhu zapracovány.

7.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Změna č. 1 ÚPO Líšnice je vzhledem k jednoznačnosti dané problematiky zpracována pouze
v jedné variantě. Přijaté řešení splňuje všechny požadavky objednatele a je rovněž v souladu
s příslušnou legislativou.
7.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
7.1.1. Použité podklady
- ÚPO Líšnice
- ZÚR Pk
- vlastní průzkumy a rozbory
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7.1.2. Vymezení zájmového území
Řešené území sestává z katastrálního území Líšnice. Celková plocha katastru obce je
1149.53 ha.
7.1.3. Popis území – místopis
Obec Líšnice se nachází v severní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji podél
silnic II/312, III/31215 a III/31218. Jednotlivé lokality Změny č. 1 jsou situovány ve středu
obce v návaznosti na stávající zastavěné plochy .
7.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
7.2.1. Radonové poměry
Podle regionálních zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu na různých
horninových podložích lze očekávat v terénech na křídových a permských zvětralinách
převážně střední radonový index. Území poorlického permu je poměrně dobře
dokumentováno na změřených lokalitách ve městě samotném i v okolí, vysoká kategorie
radonového rizika byla v katastru obce zaznamenána pouze v několika případech.
7.3. HISTORIE
7.3.1. Archeologie
Katastrální území obce Líšnice je územím s archeologickými nálezy, což vyplývá z toho, že
obec je trvale osídlena již od středověku (první písemná zmínka pochází z let 1513 až 1515).
Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném
území je celé zájmové území obce Líšnice považováno za území s archeologickými nálezy
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a
rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášené pod č.
99/200 Sb.m.s. se všemi důsledky z toho plynoucími.
7.4. PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA FUNKČNÍCH PLOCH
7.4.1. Obytná zástavba
Nové zastavitelné plochy navrhuje Změna č. 1 ÚPO Líšnice dvě - obě jsou určeny pro využití
„nízkopodlažní obytná zástavba“ Vymezením těchto lokalit dosáhne zastavěné území Líšnice
v daných částech kompaktnosti. Vzhledem k malému rozsahu navrhovaných zastavitelných
ploch a jejich návaznosti na zastavěné území obce, zůstává koncepce technické
infrastruktury zachována
7.5. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7.5.1. Zásobování vodou
Napojení lokality Z 1.1 je možné napojením na navrhovaný vodovodní řad, vedoucí v místní
komunikaci podél lokality. Napojení lokality Z 1.2 je možné na stávající rozvody vody,
vedoucí podél hlavní silnice vedle navrhované lokality.
7.5.2. Splašková kanalizace a čištění odpadních vod
Odkanalizování lokality Z 1.1 je možné napojením na navrhovanou kanalizační stoku v místní
komunikaci podél lokality. Odkanalizování lokality Z 1.2 je možné napojením na navrhovanou
kanalizační stoku v jihovýchodní části lokality.
7.5.3. Dešťové vody
Odvádění dešťových vod v obou lokalitách Z 1.1 a Z 1.2 je možné na terén.
7.6. TEPLOFIKACE
Obec Líšnice je plynofikována. Napojení obou lokalit Z 1.1 a Z 1.2 je možné na stávající STL
plynovodní řady poblíž daných lokalit.
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7.7. ENERGETIKA - NAPOJENÍ NA ELEKTRICKÉ ROZVODY
Napojení obou lokalit Z 1.1 a Z 1.2 je možné na stávající, v případě potřeby posílené,
sekundární rozvody elektro poblíž daných lokalit.
7.8. SPOJE A TELEKOMUNIKACE - NAPOJENÍ NA TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY
Napojení obou lokalit Z 1.1 a Z 1.2 je možné na stávající telekomunikační rozvody poblíž
daných lokalit.
7.9. DOPRAVA
7.9.1. Napojení na komunikační systém
Dopravní napojení obou lokalit Z 1.1 a Z 1.2 zůstává beze změn na stávající místní
komunikace.
7.10. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
7.10.1. ochranná pásma elektro
V rámci lokality Z 1.1 je třeba respektovat ochranné pásmo VN vrchních rozvodů elektro 35
kVA.
V lokalitě Z 1.2 se nevyskytují.
7.10.2. ochranná pásma telekomunikačních kabelů
V rámci obou lokalit Z 1.1 a Z 1.2 je třeba respektovat ochranné pásmo telekomunikačních
kabelů 1,5 m.
7.10.3. ochranná pásma vodovodních řadů
V rámci lokality Z 1.2 je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodních řadů 1,5 m od
povrchu potrubí. V lokalitě Z 1.1 se nevyskytují.
7.11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
7.11.1. Problematika čištění vod
Odkanalizování lokality Z 1.1 je možné napojením na navrhovanou kanalizační stoku v místní
komunikaci podél lokality. Odkanalizování lokality Z 1.2 je možné napojením na navrhovanou
kanalizační stoku v jihovýchodní části lokality.
7.11.2. Problematika hluku
Obytná zástavba v lokalitě Z 1.2 může být bez provedení protihlukových opatření realizována
až za hranicemi izofon 50 dB resp. 45 dB (lokalita E a G). Konkrétní vzdálenosti hranice
pozemků pro zástavbu od komunikací, které musí být dodrženy (pro dobu noční a výhledový
stav 2010), jsou uvedeny v hlukové studii z listopadu 2005. Realizace obytné zástavby v
uvedených lokalitách před izofonou 50 dB resp. 45 dB (viz hluková studie) tj. blíže ke
komunikaci, je podmíněna předložením protihlukových opatření, jako součásti zastavovací
studie nebo projektu k územnímu řízení, zajišťujících dodržení hygienických limitů hluku na
hranici pozemků určených k zástavbě.
Lokality Z 1.1 se tato problematika netýká.
7.11.3. Ochrana přírody
Lokalita Z 1.1 se nachází v Přírodním parku Orlice a v ploše NRBK K 81 podél řeky Divoké
Orlice, tvoří ale výplň proluky mezi zastavěným a zastavitelným územím Nízkopodlažní
zástavba nenaruší krajinný ráz v parku. Na území parku se ostatně nachází značná část
zastavěné části obce. V rámci lokality Z 1.1 zůstává beze změn.
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8.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace,
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

jak

bylo

Z projednání Zadání změny č.1 nevyplynul požadavek na vyhodnocení předpokládaných
důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území. Rozsah navržených ploch je
úměrný velikosti a významu obce a nevyvolá zhoršení životního prostředí v obci.

9.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Nároky na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou vyčísleny v přiložené tabulce,
vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území.
Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných ve změně č. 1 územního plánu obce
požadován zábor 1,1698 ha zemědělské půdy.
PŘEHLEDNÝ SEZNAM JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
lokalita funkční využití lokality
Z 1.1
Z 1.2

obytná zástavba navrhovaná
obytná zástavba navrhovaná

popis lokality

poznámka

střed obce pod lokalitou K
střed obce za obecním úřadem pod lokalitou D

mimo zastavěné území
mimo zastavěné území

9.1. Zábor mimo zastavěné území
LOKALITA Z 1.1
číslo
parcely

kultura

4049 část

TTP

třída
popis navrhovaného využití
ochrany
BPEJ
4
obytná zástavba navrhovaná

výměra celé
parcely m2

třída
ochrany
popis navrhovaného využití
BPEJ
1
obytná zástavba navrhovaná

výměra celé
parcely m2

3205
celkem

výměra
navrhovaného
záboru m2
3013
3013

LOKALITA Z 1.2
číslo
parcely

kultura

3260

TTP

Celkový zábor ZPF v rámci Změny č. 6 mimo zastavěné území :

8685
celkem

výměra
navrhovaného
záboru m2
8685
8685

11698 m2 tj. 1,1698 ha

Poznámka 1 : v navrhovaných lokalitách uvažovaného záboru ZPF nejsou evidovány žádné
investice do zemědělské půdy (meliorace apod.)
Poznámka 2 : lokalita Z 1.2 se sice nachází v I. třídě ochrany ZPF, ale jedná se o rozšíření
stávající lokality D směrem ke středu obce, kdy vzhledem k situování a charakteru parcely
není reálný předpoklad jejího využití pro zemědělské účely.
9.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Se záborem PUPFL není v rámci Změny č. 1 ÚPO Líšnice uvažováno, plochy PUPFL
zůstávají beze změn. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích je plně respektován. Vzhledem k výše
uvedeným okolnostem není problematika PUPFL dále podrobněji rozvíjena v textové ani
výkresové části.
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10.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

(bude doplněno na základě projednání změny)

11.

Vyhodnocení připomínek

(bude doplněno na základě projednání změny).

Poučení:
Proti Změně č. 1 územního plánu obce Líšnice vydané formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

V Líšnici dne

Ing. Jiří Lux
místostarosta obce

Ing. Miroslav Keprta
starosta obce
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