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Zm⇥na . 2 ÚP OSEK

Závazná ást uvedené územn⇥ plánovací dokumentace se m⇥ní zm⇥nou . 2 takto:

I.

Textová ⇤ást

1.

V lánku a) se upravuje zn⇥ní v⇥ty na: “V ⌅e⇧eném území se k 28. 6. 2022 nachází celkem trnáct
samostatn ch zastav⇥n ch území (popis v ásti od⌥vodn⇥ní).”

2.

V lánku c) bodu c.2) se upravuje v et RD v popisu plochy Z3:” Rozvojová plocha v jihozápadní okrajové
ásti Oseka - proluka ur ená pro bydlení v rodinn ch domech (max. 2 RD).

3.

V lánku c) bodu c.2) je vypu⇧t⇥na plocha Z11.

4.

V lánku c) bodu c.2) se za v et zastaviteln ch ploch vkládá text:
“Zm⇥nou . 2 je vymezena zastavitelná plocha:

Ozna ení plochy:
2/Z14
Funk ní vyu ití:
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Popis:
Rozvojová plocha v klidné, okrajové ásti Oseka (v chod) ur ená
pro bydlení v rodinn ch domech (max. 2 RD) v zahradách.
Omezující podmínky:
Pln⇥ respektovat a nezastavovat/neoplocovat zele⇤ p⌅i jihov chodním okraji plochy
(sou ást LBK 25-26)! Zástavbu umis⌃ovat ne blí e ne je v ⇧ka porostu tohoto
biokoridoru.
P⌅es plochu jsou vedeny in en rské sít⇥ (vodovod pro ve⌅ejnou pot⌅ebu, hlavní
odvod⇤ovací za⌅ízení) - v navazujícím ⌅ízení ⌅e⇧it p⌅ípadné umíst⇥ní staveb na
základ⇥ prokázání vhodnosti umíst⇥ní s ohledem na respektování tohoto limitu.
V navazujícím ⌅ízení ⌅e⇧it p⌅ípadné umíst⇥ní staveb na základ⇥ prokázání, e nebude
omezeno zem⇥d⇥lské obhospoda⌅ovaní navazujících zem⇥d⇥lsky vyu ívan ch
pozemk⌥ (nap⌅. z hlediska p⌅ístupu zem⇥d⇥lské techniky apod.).”
5.

V lánku d) bodu d.1) Dopravní infrastruktura v odstavci Navazující sí⇥ místních a ú elov⇤ch komunikací se
zn⇥ní v⇥ty druhé odrá ky upravuje na:
” -Komunika ní dostupnost rozvojov ch lokalit je zaji⇧t⇥na p⌅evá n⇥ prost⌅ednictvím vazeb na stávající
komunika ní sí⌃ - lokality Z3, Z6, Z8b, Z9, Z10 a 1/Z13, 2/Z14.”

6.

V lánku f) v rámci odstavce Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) se dopl⇤ují podmínky
prostorového uspo⌅ádání pro plochu zm⇥ny 2/Z14:

“Ozna ení plochy:
Koeficient nezpevn⇥n ch
ozelen⇥n ch ploch:
V ⇧ková regulace:
Charakter zástavby:

pro zastavitelnou plochu 2/Z14
min. velikost stavební parcely 1200 m2
min. 80%
max. 1 nadzemní podla í a podkroví
Zástavba bude mít tradi ní - venkovsk charakter vycházející z tvarosloví sousední
stavby .p. 93; p⌅ípadné oplocení bude mít charakter venkovského tradi ního
oplocení.

7.

Zn⇥ní první v⇥ty lánku m) se upravuje na: “Textová ást územního plánu Osek ve zn⇥ní poslední zm⇥ny má
34 íslovan ch stran..”

II.

Grafická ⇤ást
Sou ástí zm⇥ny . 1 územního plánu jsou tyto v kresy grafické ásti:
1. V kres základního len⇥ní území (M1 : 5000);
2. Hlavní v kres (M1 : 5000).
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