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1. Postup pořízení změny územního plánu 

Semice mají platný územní plán, který nabyl účinnosti dne 12. 10.2018. Zastupitelstvo obce Semice roz-

hodlo dne 20. 7. 2020 o pořízení změny č. 1 územního plánu Semic zkráceným způsobem a o obsahu 

této změny usnesením č. 9/6/2020, se zohledněním stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje 

usnesením č. 20/8/2020.  

Obsah změny: 

- změna využití pozemků parc. č. 720/46, 720/47 a 720/48 ze ZS-S (zeleň soukromá a vyhrazená) na 

BV-S (plochy bydlení rodinné bydlení venkovské) 

- určení obecních cest a silnic jako veřejně prospěšných staveb (VPS) 

- zapracování Plánu společných zařízení v rámci KopÚ do územního plánu obce 

- umístění hájenky na lesním pozemku 501/4 ve vlastnictví obce. 

Usnesením č. 10/6/2020 zastupitelstvo obce Semice pověřilo starostu obce Ing. Tomáše Čížka jako 

určeného zastupitele pro projednání změny č. 1 územního plánu.  

Zpracovatel předal pořizovateli návrh pro veřejné projednání dne 13. 4. 2021. Dne 26. 4. 2021 

pořizovatel svolal veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Semic, a to na pondělí 31. 5. 

20121 od 17 hodin do Sokolovny v Semicích. Z veřejného projednání byl zhotoven záznam.  

Pořizovatel zpracoval spolu s určeným zastupitelem Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení 

připomínek, změny č. 1 územního plánu Semice, který dne 14. 6. 2021 zaslal dotčeným orgánům pro 

uplatnění jejich stanovisek. Pořizovatel obdržel pouze dne 23. 6. 2021 stanovisko Obvodního báňského 

úřadu, který neuplatnil žádné námitky.  

Následně byl návrh na základě stanovisek došlých k veřejnému projednání drobně upraven a předložen 

zastupitelstvu obce k vydání. Ze změny č. 1 byl vypuštěn kvůli negativnímu stanovisku státní správy 

lesů vypuštěn návrh na umístění hájenky. Jednalo se o návrh obce na změnu územního plánu na 

obecních pozemcích, který nebyl ani ve výkresové části územního plánu přesně umístěn; jednalo se 

tedy o drobnou změnu, kvůli které nebylo třeba svolávat opakované veřejné projednání. 

 

 

 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 

2.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje (PÚR) 

Politika územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR“), schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, 

ve znění Aktualizace č. 1 (schválená 15. 4. 2015), Aktualizace č. 2, Aktualizace č. 3 (závazné od 1. 10. 

2019), Aktualizací č. 5 a Aktualizací č. 4, tedy ve znění schváleném usnesením vlády ČR dne 12. 7. 2021 

pod č. 618, obsahuje republikové priority územního plánování, stanovené k dosažení vyváženého vztahu 

územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společen-

ství obyvatel území. Tyto republikové priority územního plánování 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. 

Předmětem změny ÚP jsou pouze dílčí úpravy, které nejsou v rozporu s republikovými prioritami 

Politiky územního rozvoje ČR. Změny jsou vyvolané především souběžně připravovanými KPÚ a zapraco-

váním plánu společných zařízení do koncepce ÚP. 
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2.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

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

jen „ZÚR SK“) vydané 7. 2. 2012, ve znění 2. aktualizace, která byla vydaná dne 26. 4. 2018. 

Předmětem změny ÚP jsou pouze dílčí úpravy, které nejsou v rozporu se ZÚR SK. Změny jsou vyvolané 

především souběžně připravovanými KPÚ a zapracováním plánu společných zařízení do koncepce ÚP. 

Správním územím obce Semice prochází nadregionální biocentrum RBC 349 Niva Labe u Semic a Ostré a 

nadregionální biokoridor NK 10 Stříbrný roh – Polabský luh. V rámci KPÚ – plánu společných zařízení 

se tyto prvky ÚSES zpřesňují a přebírají se do ÚP. 

 

 

 

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 

Úpravy provedené v rámci změny č. 1 nejsou v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Umístění 

hájenky bylo z návrhu změny č. 1 územního plánu po projednání s dotčenými orgány vypuštěno. Zapra-

cováním plánu společných zařízení schválených v rámci komplexních pozemkových úprav je v souladu 

s cíli a úkoly územního plánování, i s požadavky na ochranu nezastavěného území. Po jejich realizaci 

by mělo dojít k posílení ekologické stability.  

 

 

 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů 

Změna č. 1 je přiměřeně zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-

vání a stavebním řádu, v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhláš-

ky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

Změna č. 1 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.  
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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. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Změna č. 1 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

Změna č. 1 respektuje požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-

ších předpisů, zejména ve vazbě na ustanovení § 45i týkající se ochrany evropsky významných lokalit 

a ptačích oblastí soustavy NATURA 2000, kdy v rámci obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona 

bylo vydáno stanovisko KÚ Středočeského kraje, které vyloučilo negativní vliv návrhu ÚP na EVL a PO 

soustavy NATURA 2000, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, kdy v rámci naplnění požadavků této právní normy proběhlo v etapě 

návrhu obsahu změny dle ust. § 55a stavebního zákona posouzení ze strany příslušného orgánu 

ochrany ŽP a na základě jeho výsledku bylo rozhodnuto stanoviskem Krajského úřadu Středočeského 

kraje, o tom, že návrh změny nemusí být podroben hodnocení vlivů koncepce na ŽP podle přílohy sta-

vebního zákona, správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), textová část 

změny je dělena na část výrokovou a část odůvodnění, do odůvodnění nebyly po projednání podle § 

55b stavebního zákona doplněny námitky ani připomínky vč. návrhu dílčího výroku na jejich vypořádání 

a dílčího stručného odůvodnění tohoto vypořádání, protože žádné uplatněny nebyly, vyhlášky č. 

13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany země-

dělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kdy odůvodnění návrhu ÚP plně respektuje os-

novu uvedenou v příloze č. 3 vyhlášky, dalších speciálních zákonů, jako je silniční zákon (zákon č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-

sů), lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů), horní zákon (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve 

znění pozdějších předpisů). 

 

5.2. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů 

Pořizovatel obdržel k veřejnému projednání změny č. 1 územního plánu Semic následující stanoviska 

dotčených orgánů: 

 Krajská hygienická stanice, č.j.: KHSSC 20251/2021 ze dne 5. 5. 2020 – souhlasí 

 Obvodní báňský úřad, č.j.: SBS 16227/2021/OBÚ-02/1 ze dne 17. 5. 2021 – nemá námitky 

 Středočeský kraj – koordinované stanovisko, č.j.: 052999/2021/KUSK ze dne 17. 5. 2021 – nemá 

připomínky 

 ČR – Hasičský záchranný sbor, č.j.: HSKL-1887-2/2021-NY ze dne 21. 5. 2021 – souhlasné stano-

visko 

 Ministerstvo obrany, č.j.: 124137/2021-1150-OÚZ-PHA ze dne 26. 5. 2021 – Požaduje respektovat 

vymezené území podle ustanovení § 175 stavebního zákona a zapracovat je do textové části 

návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické 

části pod legendu koordinačního výkresu požadují zapracovat textovou poznámku: „Celé správní 
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území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů sta-

veb.“   

Pořizovatel: V platném územním plánu Semic je toto zapracováno, a bude i v úplném znění po 

změně č. 1. Textová část bude rozšířena, neboť ve stávajícím územním plánu nejsou vyjmenová-

ny všechny uvedené druhy staveb dle stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o deklaraci 

stávajících strategicky důležitých limitů v území, která je uplatněna ve veřejném zájmu na za-

jištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje urbanistickou koncepci předložené ÜPD obce. 

 Městský úřad lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska památkové pé-

če, č.j.: MULNL-OVŽP/38307/2021/Švl ze dne 28. 5. 2021 – nemá žádné připomínky 

 GasNet, č.j.: 5002388254 ze dne 25. 5. 2021 – žádné námitky 

 Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy 

lesů, MULNL-OVŽP/40892/2021/Sam ze dne 4. 5. 2021 – nesouhlasí s rozvojovou plochou Z1-4, 

objekt k trvalému bydlení na pozemku PUPFL parc. č. 501/4 v k.ú. Semice nad Labem. 

Pořizovatel: Záměr bude z návrhu územního plánu vypuštěn. Rozvojová plocha se nachází na 

pozemku určeném k plnění funkcí lesa, přitom hned v sousedství se nachází rozvojová plocha 

Z7 BV-N určená pro výstavbu rodinných domů. Semice mají ještě i další plochy určené 

k výstavbě rodinných domů (např. Z1, Z2, Z3) a není důvod, proč umísťovat jednu stavbu pro 

bydlení na pozemky určené k plnění funkcí lesa, které by potom tuto funkci nemohly neplnit. 

V odůvodnění návrhu změny č. 1 územního plánu Semic nebyl prokázán vyšší zájem na výstavbu 

rodinného domu v soukromém vlastnictví (hájenky) na pozemku určeném k plnění funkcí lesa 

nad zájmem na ochranu pozemků plnících funkci lesa.   

 

 

 

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. 1 územního plánu Semice Krajský úřad Středočeského kraje 

nepožadoval ve svém stanovisku číslo jednací: 104360/2020/KUSK ze dne 27. 7. 2020 zpracování 

vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu Semice na životní prostředí (SEA). Proto nebylo 

zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 

 

 

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. 

 

 

 

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení vč. vybrané varianty 

V následující tabulce jsou uvedeny řešené lokality změny č. 1 s jejich odůvodněním: 

Lokalita změny Popis Odůvodnění 

Lokalita Z1-1  Změna původní plochy zeleně soukromé 

a vyhrazené ZS-S na stávající plochu 

bydlení v rodinných domech BV-S. 

 

Jde o úpravu v rámci zastavěného území, 

pruh bydlení BV-S se rozšiřuje o cca 16 m, 

původní plocha zahrad ZS-S se zmenšuje. 

V návrhu obsahu změny byl požadavek na 

vymezení bydlení v celé hloubce požadova-

ných pozemků, projektant však chtěl zacho-

vat zelený prostor u vodního toku, proto se 

vyhovělo pouze částečně, plocha bydlení BV-

S se nevymezuje do celé hloubky pozemku 

(pouze cca 16 m, 343 m2), spodní část 

v blízkosti vodního toku se ponechává 

v ploše zeleně ZS-S. 

Lokalita Z1-2 

(zobrazeno 

pouze ve vý-

kresu N3 – 

VPS) 

Určení komunikací a silnice v zastavě-

ném území jako veřejně prospěšné 

stavby VD5a - VD5i.  

Určení původně navržených účelových 

komunikací jako veřejně prospěšné 

stavby VD36 - VD42.  

Požadavek obce, aby všechny stávající komu-

nikace v zastavěném území byly vedené jako 

veřejně prospěšné stavby. Díky tomu bude 

snadnější rekonstruovat komunikace samotné, 

či technickou infrastrukturu vedenou pod 

nimi. Statut veřejně prospěšných staveb se 

jeví jako užitečný i z hlediska získávání do-

tací. 

Původně navržené účelové komunikace, které 

nejsou v platném ÚP vymezeny jako VPS, se 

v rámci změny č. 1 jako VPS vymezují. Důvo-

dy stejné jako v prvním odstavci. 

Lokalita Z1-3  

 

Zapracování záměrů z plánu společných 

zařízení v rámci KPÚ: 

 vymezení hlavních polních cest jako 

plochy komunikací DSm-N5 - DSm-

Z Plánu společných zařízení se do ÚP vyme-

zují všechny komunikace (hlavní polní cesty 

jako místní komunikace DSm-N5 – DSm-N11, 

vedlejší polní cesty jako účelové komunikace 
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Lokalita změny Popis Odůvodnění 

N11 

 vymezení vedlejších polních cest 

jako ploch komunikací DSú-N11 - 

DSú-N30 

 vymezení navržených protierozních 

opatření - větrolamy  NSp-N1 - 

NSp-N4 

 vymezení navržených vodohospo-

dářských opatření - svodnice ze 

Sem. potoka do Labe W-N1 

 vymezení navržených opatření k 

ochraně a tvorbě ŽP - mokřady 

NSm-N1 - NSm-N4, aktualizace prv-

ků ÚSES v celém správním území 

obce 

 související úpravy návazností ně-

kterých ploch 

 změna plochy DL-S na NSp-N 

v souvislosti s vymezením plošného 

interakčního prvku IP11 

DSú-N11 – DSú-N30), protierozní opatření 

(větrolamy NSp-N1 – NSp-N4), vodohospodář-

ské opatření (svodnice ze Semického potoka 

do Labe W-N1) a opatření k ochraně a tvor-

bě ŽP (mokřady NSm-N1 – NSm-N4) a prvky 

ÚSES pro celé správní území, vč. interakč-

ních prvků, které v původním ÚP nebyly ře-

šeny). Prvky ÚSES k založení byly vymezeny 

jako veřejně prospěšná opatření, stejně tak 

plochy větrolamů. Všechny cesty byly vyme-

zeny jako veřejně prospěšné stavby. 

Zároveň byly do řešeného území přičleněny 

části území, kde došlo ke změnám vyvolaným 

vymezením záměrů z plánu spol. zařízení 

(např. původně navržená komunikace vede 

nově jinudy). 

Plocha letiště DL-S se mění na plochu NSp-

N, protože je zde vymezen v rámci KPÚ in-

terakční prvek IP11 a s funkcí letiště se zde 

již nepočítá. 

Lokalita Z1-5  

 

Zrušení koridoru K.DI.2 (VPS VD2) pro 

úpravu stykové křižovatky silnic II/272 

a III/2724 (úprava byla již zrealizována). 

Úprava křižovatky byla již zrealizována, je 

tedy už zbytečné vymezovat návrhovou plo-

chu pro tento záměr. 

 

 

 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 

potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Nové zastavitelné plochy pro bydlení nejsou vymezovány ani rozšiřovány. 

 

 

 

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území 

Řešené lokality v rámci změny č. 1 nemají vliv na širší vztahy v území. Zapracovávaný plán společných 

zařízení byl v rámci projednání komplexních pozemkových úprav projednáván s okolními obcemi.  
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12. Vyhodnocení splnění požadavku zadání 

Návrh změny č. 1 územního plánu Semice je zpracován v souladu s návrhem obsahu změny č. 1 dle ust. 

§ 55a stavebního zákona, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 20. 7. 2020.  

Návrh obsahu změny je zapracován takto: 

1. Změna způsobu využití pozemků parc. č. 720/46, 720/47 a 720/48 vše v k. ú. Semice nad 

Labem ze ZS-S (zeleň soukromá a vyhrazená) na BV-S (plochy bydlení, rodinné bydlení 

venkovské) o celkové výměře plochy cca 540 m2. 

 Vyhovuje se částečně, plocha bydlení BV-S se nevymezuje do celé hloubky pozemku 

(pouze cca 16 m, 343 m2), spodní část v blízkosti vodního toku se ponechává v ploše 

zeleně ZS-S. 

2. Určení komunikací v katastru obce jako veřejně prospěšné stavby. 

 Všechny stávající a navrhované komunikace jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stav-

by. 

3. Zapracování Plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) do 

územního plánu obce. 

 Z Plánu společných zařízení se do ÚP vymezují všechny komunikace (hlavní polní cesty 

jako místní komunikace DSm-N5 – DSm-N11, vedlejší polní cesty jako účelové komunikace 

DSú-N11 – DSú-N30), protierozní opatření (větrolamy NSp-N1 – NSp-N4), vodohospodář-

ské opatření (svodnice ze Semického potoka do Labe W-N1) a opatření k ochraně a 

tvorbě ŽP (mokřady NSm-N1 – NSm-N4) a prvky ÚSES pro celé správní území, vč. inter-

akčních prvků, které v původním ÚP nebyly řešeny). Prvky ÚSES k založení byly vyme-

zeny jako veřejně prospěšná opatření, stejně tak plochy větrolamů. Všechny cesty byly 

vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. 

4. Umístění hájenky na lesním pozemku 501/4 v k. ú. Semice nad Labem ve vlastnictví obce Semi-

ce. 

 Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku státní správy lesů byl tento záměr po veřejném 

projednání vypuštěn. 

 

Nad rámec návrhu obsahu změny se vymezila lokalita změny Z1-5, v rámci které se řeší vypuštění 

původně navrhovaného koridoru K.DI.2 pro úpravu křižovatky silnic II/272 a III/2724 – záměr byl již 

realizován, jde tedy o aktualizaci dle skutečného stavu v území.  
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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. 

 

 

 

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

V rámci změny č. 1 se vymezují návrhové komunikace, které se přesně přebírají z finální podoby plánu 

společných zařízení, který je součástí rozpracovaných komplexních pozemkových úprav. Dle odhadu 

bude do konce roku 2021 vytvořena na základě tohoto plánu nová katastrální mapa, kde budou všech-

ny navrhované komunikace vedeny dle druhu pozemku jako ostatní plocha, způsob využití ostatní ko-

munikace a aktuálně dotčené pozemky (dle současné, původní kat. mapy) již nebudou součástí ZPF. 

Proto se nezpracovává ani výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

 

 

 

15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Pořizovatel obdržel k veřejnému projednání následující námitky: 

- Leoš Velenský, Štěpánka Velenská, vlastníci pozemků parc. č. 870, 874, 875: V grafické části 

změny č. 1 ÚP Semice nad Labem je chybně zakreslena hranice ÚSES, RBC 349 Niva Labe u Semic a 

Ostré. V ploše RBC 349 jsou chybně zahrnuty parc. č. 870, 874, 875 a část parcel č. 879 a 868 

v k. ú. Semice nad Labem.  

Námitka se zamítá. Vymezování regionálního biocentra nebylo předmětem změny č. 1 územního plá-

nu Semic. Hranice regionálního biocentra byla zpřesněna při pořizování územního plánu Semic.  

- Leoš Velenský, Štěpánka Velenská, vlastníci pozemků parc. č. 870, 874, 875: Parcely jsou chybně 

zakresleny v ploše NSp-S. Požadujeme zařazení parcel do zastavěného území s funkčním využitím 

SV-S.  

Námitka se zamítá. Namítaná změna využití pozemků nebyla předmětem změny č. 1 územního plánu 

Semic. Změnou č. 1 je pouze do územního plánu zapracováván schválený plán společných opatření 

komplexních pozemkových úprav, a to v tomto místě konkrétně plocha veřejně prospěšné stavby 

VD 11 (vedlejší polní cesta), v hlavním výkresu označená jako DSú – N11 - účelová komunikace pro 

dopravu místní.  
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16. Vyhodnocení připomínek 

Pořizovatel neobdržel k veřejnému projednání žádné připomínky. 

 

 

 

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

výkresů grafické části 

Textová část odůvodnění návrhu změny č. 1 územního plánu Semice obsahuje 11 stran formátu A4. 

Textová část přílohy odůvodnění návrhu změny č. 1 územního plánu Semice – Srovnávací text obsahuje 

51 stran formátu A4. 

 

Grafická část odůvodnění návrhu změny č. 1 územního plánu Semice obsahuje 2 výkresy: 

O1 KOORDINAČNÍ VÝKRES      1 : 5 000 

O2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     1 : 10 000 

 

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

tohoto opatření obecné povahy. 


