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1.  Úvod 

Důvodem pro pořízení Změny č.1 ÚPnO Líšná je, že pozemky, navržené platným územním plánem pro funkci 

bydlení nejsou u některých lokalit z hlediska vlastnických vztahů dosažitelné. Část navržených lokalit je již 
zastavěná. Proto je nutné navrhnout nové funkční plochy bydlení, tak aby pozemky byly z hlediska 
vlastnických vztahů dosažitelné. 

Dále došlo rovněž z majetkoprávních důvodů ke změně umístění navrhované trafostanice a přeložky 
trasy VN. Byla přijata dohoda, dle které budou pozemky p.č. 705, 707 a 708 plnit i nadále funkci ploch 
rekreace a sportu. 

 

Dokumentaci Změny č. 1 tvoří: 

A. Textová , tabulková a dokladová část  

B.  Regulativy využití a uspořádání ploch 

C.  Grafická část   

2.  Zásady urbanistické koncepce 

Zásady urbanistické koncepce jsou znázorněny ve výkresech č. 2 Hlavní výkres – změna č.1 a  č. 2a 
Funkční využití území, doprava - změna č. 1 územního plánu obce Líšná. 

Plochy bydlení 

 Lokalita B1 (Peluhův sad) je zrušena. 

 Nově je navržena v jihozápadní části lokalita B8, B9 (Záhonky), B10 (Kouty),  
 v severovýchodní části lokalita B11 a v severozápadní části lokalita B12. 

Plochy občanské vybavenosti  

Beze změny. 

Plochy zemědělské výroby a podnikatelských aktivit  

Beze změny. 

Plochy rekreace a sportu 

 Lokalita R1 je zrušena, (plocha je navržena k funkci bydlení – lokalita B11). 

Plocha rekreace a sportu - část areálu původně sloužící chovatelům drobného zvířectva bude i nadále 
vymezena pro tuto funkci. V souvislosti s tím, dochází ke změně v plochách nezastavěných 
a nezastavitelných - lokalita Ps2 je zrušena. 

Veřejná zeleň 

Beze změny. 

Památky místního významu 

Beze změny. 

3.  Zásady funkčního uspořádání území 

Funkční uspořádání je znázorněno ve výkresech č. 2 Hlavní výkres – změna č.1 a  č. 2a Funkční 
využití území, doprava - změna č. 1 územního plánu obce Líšná. 
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4.  Funkční a prostorová regulace 
 

Funkční regulace je znázorněna ve výkresech č. 2 Hlavní výkres – změna č.1 a  č. 2a Funkční využití 
území, doprava - změna č. 1 územního plánu obce Líšná. 

 

4. 1. Zastavitelné území  

4.1.1. PLOCHY BYDLENÍ B 

Je zrušena návrhová plocha B1, která byla vymezeny jako Bo - bydlení obecné. 

Návrh ploch je rozšířen o lokality B8 – B12, které jsou vymezeny jako Bo - bydlení obecné. 

Prostorová regulace: 

Výšková hladina nesmí přesáhnout výšku okolní zástavby. 

4.1.2. PLOCHY  OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (OV) 

Beze změny. 

4.1.3. PLOCHY VÝROBY (V) 

Beze změny. 

4.1.4. PLOCHY  REKREACE A SPORTU (R) 

RS - REKREACE A SPORT 

Je zrušen návrh lokality R1, vzhledem k tomu, že byl zrušen návrh plochy s funkcí zahrady a drobná 
držba na ploše stávajícího sportovně-rekreačního areálu. 

4.1.5. PLOCHY DOPRAVNÍ (D) 

Beze změny. 

4.1.6. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (T) 

Beze změny. 

4.1.7. PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÉ ZMĚNOU Č.1 VĚTŠÍ NEŽ 0,5 HA 

tab. 1  Plochy zastavitelného území vymezené změnou č.1 větší než 0,5 ha 

Pořadové číslo plochy Označení plochy Výměra v ha Druh funkčního využití 

1 B8 0,76 A 

2 B9 0,89 A 

3 B10 1,56 A 

 

Poznámka: 

A -  bydlení  
B -  obchod a služby (není navrhováno) 
C -  rekreace (není navrhováno) 
D -  podnikání (není navrhováno) 
E -  variabilní využití ploch (není navrhováno) 
 

Hranice zastavitelného území je vyznačena ve výkresech č. 2 Hlavní výkres – změna č.1 č. 2a Funkční 
využití, doprava - změna č. 1 územního plánu obce Líšná. 
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4. 2. Nezastavitelné území  

4.2.1. PLOCHY ZELENĚ (Z) 

Beze změny. 

4.2.2. PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (L) 

Beze změny. 

4.2.3. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (P) 

Je zrušen návrh zahrady Ps2 na ploše stávajícího sportovně – kulturního areálu. 

4.2.4. VODNÍ PLOCHY A TOKY (VO) 

Beze změny. 

5.  Zásady uspořádání  dopravy 

Ve změně č.1 jsou dopravní trasy vyznačeny ve výkresech č. 2 Hlavní výkres – změna č.1 
a č. 2a Funkční využití, doprava - změna č. 1 územního plánu obce Líšná. 

6.  Zásady řešení technické infrastruktury 

Rozsah ploch pro stavby a zařízení technické vybavenosti území je zakreslen ve výkresech č. 2 Hlavní 
výkres – změna č.1, č. 3 Vodní hospodářství – změna č.1 a č. 4 Energetika, telekomunikace - změna 
č. 1 územního plánu obce Líšná. 

6. 1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Do doby vybudování komplexního kanalizačního systému, včetně ČOV, budou v obci splaškové vody 
z lokalit řešených změnou zneškodňovány v domácích ČOV nebo nepropustných jímkách na vyvážení.  

6. 2. ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE 

Beze změny. 

6. 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Beze změny. 

7.  Limity využití území a ochrana území 

Graficky vyjádřitelné limity využití území obsahuje  výkres č.2 Hlavní výkres - změna č. 1 územního 
plánu obce Líšná. 
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8.  Územní systém ekologické stability 

Plochy navržené pro regionální a místní územní systém ekologické stability jsou vyznačeny  ve 
výkresech  č. 2 Hlavní výkres – změna č.1,  č. 2a Funkční využití území, doprava – změna č.1 a  č.6 
ÚSES  - změny č. 1 územního plánu obce Líšná. 

 

9.  Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb 

a asanačních úprav 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou graficky vymezeny ve výkresu č. 5 Veřejně prospěšné 
stavby – změna č.1 územního plánu obce Líšná. 

Ve Změně č.1 ÚPnO Líšná se vymezují tyto veřejně prospěšné stavby: 

 

  3/Z1  prodloužení místní komunikace k lokalitě B8-B10 a B12  

  9/Z1  vodovodní řady v lokalitě  B2 a B12  

10/Z1    prodloužení stávajících vodovodních řadů pro lokalitu B8 - B11, (změna      lokality R1 na 
lokalitu   B11) 

14/Z1   splašková kanalizace pro lokalitu B2, B8-B10, B12  

18/Z1   dešťová kanalizace pro lokalitu B2, B8 -B10  

20/Z1   STL plynovod pro lokality B2, B8-B10, B12  

21/Z1   kabelové vedení NN pro lokalitu B2, B8-B10, 

23/Z1   venkovní vedení VN a trafostanice 

28        posilovací čerpací stanice ATS  

 

10.  Návrh lhůt aktualizace 

Beze změny. 
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