
 

Návrh Změny č. 2 územního plánu 

SMILKOV 
 

ODŮVODNĚNÍ pro veřejné projednání 
 

TEXTOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 

Správní orgán vydávající změnu územního plánu: Zastupitelstvo obce Smilkov  

Datum nabytí účinnosti:  

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: 

Hana Dohnalová, starostka obce 

Osoba zajišťující splnění kvalifikačních poža-

davků dle ust. § 24 stavebního zákona: 

Ing. arch. Radek Boček 

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka: 

 

 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka: 

 

 

 

Zpracovatel: 

Monika Juráčková, IČO: 758 55 500  

 

   Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA 

            Projektant: Monika Juráčková 

 

 

       

Červenec 2018 



2 

 

Obsah 

 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ........................................................................................................ 3 

2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

VYDANOU KRAJEM ....................................................................................................................................................................... 4 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 

V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ .......................................................................... 5 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .................................................................................................................................................................. 8 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ ................................................................................................................. 9 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................................................ 10 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 ........................................................................................... 10 

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 

NEBYLY ........................................................................................................................................................................................... 12 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČ. VYBRANÉ VARIANTY ......................................................... 13 

10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ................................................................................................................................ 15 

11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ ....................... 15 

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKU ZADÁNÍ ............................................................................................................. 17 

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 

JEJICH VYMEZENÍ ....................................................................................................................................................................... 18 

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA .......................................... 19 

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ ................................................................. 20 

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK.................................................................................................................................................... 21 

17. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K 

NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI ..................................................................................................................................... 22 

 

 

 



3 

 

1. Postup při pořízení změny územního plánu 

Bude doplněno pořizovatelem. 
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2. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

2.1. Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR) 

PÚR ČR, schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 vč. Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválené 

usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, obsahuje republikové priority územního plánování, stano-

vené k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodář-

ský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Tyto republikové priority územního plánová-

ní jsou určeny ke konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a požadavků na 

udržitelný rozvoj v územně plánovací činnosti obcí, kterou jsou stanovovány podmínky pro změny 

v konkrétním území. 

 

Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění její první aktualizace nevyplývají pro správní území obec 

Smilkov jiné povinnosti, než respektovat: 

 REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ dle 

kap. 2 této politiky. Z těchto priorit změna naplňuje zejména prioritu (14) chránit a rozvíjet přírod-

ní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví, zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kul-

turní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice, kdy jejich ochrana by měla 

být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 

rozvoje; bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů, protože před-

mětem změny je umožnění plnohodnotného využití zámeckého parku Smilkov pro podnikání 

v cestovním ruchu.   

 Zahrnutí správního území obce Smilkov do Rozvojové osy OS6 Praha – Benešov – České Budějovi-

ce–hranice ČR/Rakousko (–Linz), kdy dle ust. (37) politiky rozvojové osy zahrnují obce, v nichž 

existují, nebo lze reálně očekávat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou 

na existující nebo připravované kapacitní silnice a železnice při spolupůsobení rozvojové dynamiky 

příslušných center osídlení – ve správním území Smilkova se sice neplánuje vedení D3 ani IV. TŽK, 

ale dobrá dopravní dostupnost přes dnešní I/3 a budoucí D3 dává předpoklad rozvoje turistického 

ruchu i pro náročnou klientelu z pražské metropolitní rozvojové oblasti nebo přes letiště V. Havla 

i pro zahraniční návštěvníky.   

 

2.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Platnou územně plánovací dokumentací kraje jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR 

SK) vydané 7. 2. 2012, ve znění 1. aktualizace, která byla vydaná dne 27. 7. 2015. 

 

Ze ZÚR SK vyplývá pro správní území obce Smilkov toto: 

 Zahrnutí do Rozvojové osy OS6 Praha – Benešov – České Budějovice upřesněné zásadami z politiky 

územního rozvoje ČR,  

 Blízkost regionálního biokoridoru RK300 s názvem „RK 297 - Bábin kout“ – je mimo měněné území 

Změny č. 2, ale od západu se k němu přibližuje, byť jej netečuje. 
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3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

3.1. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování 

 

 
Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního 

zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na řešení 

Změny č. 2 ÚP Smilkov 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady 

pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočíva-

jící ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé ži-

votní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohro-

žoval podmínky života generací budoucích. 

Předmětem změny je umožnění plnohod-

notného využití areálu zámku Smilkov pro 

občanskou vybavenost s podnikáním 

v cestovním ruchu. Nové plochy přestavby 

umožní pěší propojení nad silnicí III/12149 

mezi oranžérií a stávajícím hotelem zajiš-

ťující kompoziční propojení celého areálu, 

tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a kvali-

ty rekreace návštěvníků. A plocha vý-

chodně od stávajícího objektu oranžérie 

slouží k rozšíření komponovaných parko-

vých ploch v kombinaci s umístěním par-

kovacích míst přímo souvisejících s vyu-

žitím oranžérie. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný 

rozvoj území soustavným a komplexním řešením účel-

ného využití a prostorového uspořádání území s cí-

lem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 

sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto 

zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v 

území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj úze-

mí a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývají-

cích ze zvláštních právních předpisů. 

Není záležitostí projektanta. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 

využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 

Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na poten-

ciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Hodnoty území jsou změnou podpořeny - 

předmětem změny je umožnění plnohod-

notného využití areálu zámku Smilkov pro 

občanskou vybavenost s podnikáním 

v cestovním ruchu.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charak-

terem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření 

pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 

těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních kata-

strof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále ta-

Není předmětem změny. Podmínky pro 

využívání nezastavěného území jsou již 

stanoveny v platném ÚP Smilkov 
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Cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního 

zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na řešení 

Změny č. 2 ÚP Smilkov 

ková technická opatření a stavby, které zlepší pod-

mínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního 

ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zaří-

zení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, 

zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 

bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v neza-

stavěném území umisťovat v případech, pokud je 

územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit 

technickou infrastrukturu způsobem, který neznemož-

ní jejich dosavadní užívání. 

Není předmětem změny. Podmínky pro 

umístění technické infrastruktury jsou již 

stanoveny v platném ÚP Smilkov. 

 

3.2. Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování 

 

 
Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního 

zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na řešení 

Změny č. 2 ÚP Smilkov 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kul-

turní a civilizační hodnoty, 

Hodnoty území jsou změnou podpořeny - 

předmětem změny je umožnění plnohodnot-

ného využití areálu zámku Smilkov.   
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické 

koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný 

zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, 

rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 

prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

Požadavky vychází z konkrétních záměrů. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 

požadavky na využívání a prostorové uspořádání úze-

mí a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání 

a řešení staveb, 

Tyto podmínky jsou stanoveny již v platném 

ÚP Smilkov a změna je bude respektovat. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, 

zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohle-

dem na stávající charakter a hodnoty území, 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), Není předmětem změny. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňová-

ní jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Není předmětem změny. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků 

náhlých hospodářských změn, 

Není předmětem změny. 
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Úkoly územního plánování stanovené v § 19 stavebního 

zákona 

Vyhodnocení souladu s ohledem na řešení 

Změny č. 2 ÚP Smilkov 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 

struktury a pro kvalitní bydlení, 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospo-

dárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na 

změny v území, 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochra-

ny, 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační 

zásahy do území, 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních 

právních předpisů před negativními vlivy záměrů na 

území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních 

zdrojů, 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, 

urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 

péče. 

Respektováno. 
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4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů 

Zpracování Změny ÚP bylo provedeno v souladu s ustanoveními platného stavebního zákona a navazu-

jících vyhlášek č. 500 a 501 v platném znění. 

Obsah textové dokumentace Změny ÚP je v souladu s § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Grafická část do-

kumentace Změny ÚP je zpracována dle vyhlášky 500/2006, přílohy č. 7. 

Změna ÚP je pořizována úředníkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost a 

zpracován osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě. Zveřejňování písemností v celém proce-

su probíhalo v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona.  

Závěrem se nechá konstatovat, že kompletní dokumentace Změny ÚP je zpracována podle požadavků 

stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 
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5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

5.1. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Bude doplněno. 

 

5.2. Přezkoumání se stanovisky dotčených orgánů 

Bude doplněno. 
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6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 

včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Na základě návrhu obsahu Změny č. 2 ÚP Smilkov krajský úřad nepožadoval zpracování vyhodnocení 

vlivů Změny č. 2 územního plánu Smilkov na životní prostředí (SEA). Proto nebylo zpracováno 

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
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7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno a z tohoto důvodu 

nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
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8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s 

uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 

podmínky zohledněny nebyly 

Nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
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9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení vč. vybrané varianty 

Tato kapitola je členěna podle textové části návrhu Změny č. 2 ÚP Smilkov (dle výroku změny). 

 

I. Textová část 

A.1 Vymezení zastavěného území 

Upřesňuje se hranice zastavěného území a bude tak zarovnaná. 

 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P) 

Nově byly vymezeny tyto plochy přestavby: 

Plocha Popis navrženého využití Odůvodnění 
P07 

Plocha pro občanské vybavení – se 

specifickým využitím (OX)  

Pěší propojení nad silnicí III/12149 mezi oranžérií a 

stávajícím hotelem zajišťující kompoziční propojení 

celého areálu. 

P08 
Plocha pro občanské vybavení – se 

specifickým využitím (OX) 

Možnost rozšíření komponovaných parkových ploch v 

kombinaci s umístěním parkovacích míst přímo souvise-

jících s využitím oranžérie. 

 

A.4.1 Technická infrastruktura – energetika a spoje 

Zásobování elektrickou energií bude pro nové plochy přestavby P07 a P08 vyřešeno napojením na 

kabelové vedení NN ze zámeckého areálu. 

 

A.4.3 Dopravní infrastruktura 

Pro zajištění propojení celého zámeckého areálu bez nutnosti přecházení pěších přes krajskou silnici je 

navrženo přemostění této silnice, těleso silnice ale zůstane zachováno, dopravní obslužnosti se toto 

řešení nijak nedotkne. 

 

A.4.4 Občanské vybavení, veřejný prostor 

Nově byly vymezeny plochy přestavby pro občanské vybavení se specifickým využitím P07 a P08, které 

rozšíří zámecký areál a zajistí jeho propojení.  
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A.6.2 Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným 

způsobem využití 

RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  

V regulativu dochází ke zvýšení hodnoty max. zastavěné plochy rekreačních staveb z 30 na 60 m2 

z důvodu lepšího využití rekreačních pozemků, které nebudou omezovány tak přísně. I tak je výměra 

pro rekreační stavby nepatrná a nehrozí tím tedy negativní ovlivnění krajinného rázu, týká se to 

pouze stávajících ploch. 

 

OX – občanské vybavení – se specifickým využitím  

Do hlavního a přípustného využití byly doplněny funkce, které s využitím zámeckého areálu přímo 

souvisejí, a bez nich by nebyl potenciál zámku v oblasti cestovního ruchu dostatečně využit. 

 

Podmínky prostorového uspořádání byly nastaveny tak, aby bylo umožněno minimální rozšíření 

stávajících zastavěných ploch a aby byla zároveň chráněna kompoziční hodnota zámku.  

 

 

II. Grafická část 
 

Grafická část je dána osnovou v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Výkres veřejně prospěšných 

staveb a opatření se nezpracovává, jelikož Změna ÚP ani nenavrhuje žádné veřejně prospěšné stavby 

a opatření 
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10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Nové zastavitelné plochy nejsou vymezovány, Změna č. 2 vymezuje dvě nové plochy přestavby P07 a 

P08, které přispějí k účelnému využití zastavěného území. 
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11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území 

Řešené území Změny č. 2 nemá vliv na správní území sousedních obcí. Nové rozvojové plochy, plochy 

přestavby P07 a P08, ovlivňují pouze nejbližší okolí, tedy areál zámku a zámeckého parku – plochy 

umožní rozšíření zámeckého areálu a jeho větší využití pro cestovní ruch. 
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12. Vyhodnocení splnění požadavku zadání 

Návrh Změny č. 2 ÚP Smilkov je zpracován v souladu s obsahem Změny č. 2 dle ust. §55a stavebního 

zákona, který byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov dne 26. 7. 2018. Návrh obsahu Změny č. 2 byl 

plně respektován. 
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13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s 

odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Takové plochy ani koridory nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 

nejsou vymezeny. 
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

V rámci Změny č. 2 nejsou vymezovány záměry, které by měly vliv na ZPF a PUPFL, předmětem Změny 

č. 2 jsou pouze nové plochy přestavby.  
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15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Bude doplněno. 
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16. Vyhodnocení připomínek 

Bude doplněno. 
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17. Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu 

výkresů k němu připojené grafické části 

Textová část odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP Smilkov obsahuje 22 stran formátu A4. 

 

Grafická část odůvodnění návrhu Změny č. 2 ÚP Smilkov obsahuje 2 výkresy formátu A3: 

3 KOORDINAČNÍ VÝKRES      1 : 5 000 

4 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     1 : 10 000 

 

Grafická část odůvodnění, skládající se z výše uvedených výkresů, je nedílnou součástí odůvodnění 

tohoto opatření obecné povahy. 

 

 


