Obecně závazná vyhláška
Města Kunštát
č. 2 / 2005
o závazných částech Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát
Zastupitelstvo města Kunštát na svém zasedání dne 16.11.2005 schválilo v souladu
s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 26
odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále
Stavební zákon) Změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát.
Vzhledem k jednoduchosti navržených dílčích změn řešených v rámci změny č. 2, které
neovlivnily zásadně koncepci rozvoje města, bylo sloučeno zpracování a projednání konceptu
a návrhu změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát.
V souladu s ustanoveními § 35 odst. 3 písm. a), § 84 odst. 2, písm. b) a § 104 odst. 2 zákona
čís. 128/2000 Sb., o obcích a § 29 odst. 3 Stavebního zákona rozhodlo Zastupitelstvo města
Kunštát na svém zasedání dne 16.11.2005 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel vyhlášky
1) Vyhláška vymezuje závaznou část Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát
(dále jen změna č.2, ÚPNSÚ Kunštát), zpracované Urbanistickým střediskem Brno a
schválené zastupitelstvem města Kunštát dne 16.11.2005. Vyhláška stanovuje podmínky
pro územní plánování a správní rozhodování podle obecně závazných předpisů.
Článek 2
Rozsah platnosti
1) Vyhláška platí na správním území města Kunštát, v katastrálním území částí města
Kunštát, a to Kunštátu na Moravě, Sychotína, Újezdu u Kunštátu.
2) Vyhláška se vydává na dobu neurčitou.
3) Nedílnou součástí vyhlášky je příloha:
Závazná část ve formě regulativů (dále jen Regulativy)
Článek 3
Závaznost vyhlášky
Podle vyhlášky postupují subjekty působící v územním plánování, ve správních řízeních
vedených podle Stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU

1)

Článek 4
Vymezení pojmů
Změna č. 2 obsahuje část závaznou a směrnou.
Závazná část se skládá z:
a. urbanistické koncepce a zásad prostorového uspořádání území
b. funkčního využití ploch
c. zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury (obsluha území)
d. limitů využití území
e. vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

2)

Ostatní části zapracované do Změny č. 2 v této vyhlášce jsou směrné.

3)

Pojmy užité v této vyhlášce a v dokumentaci územního plánu se vykládají ve
smyslu obvyklém v praxi územního plánování.

4)

Změna č. 2 je dokumentována na výkresech, které jsou výřezy (A – E) z grafické
části schváleného ÚPNSÚ Kunštát.

1)

Článek 5
Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce rozvoje města je určena prostorovým uspořádáním území a
podmínkami výstavby na funkčních plochách vymezených ve výkresech č. 3A
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ.

2)

Z hlediska prostorového uspořádání je na území města vymezeno:
a. území současně zastavěné (urbanizované) – jedno nebo více oddělených
zastavěných území v řešeném území
b. území zastavitelné – zastavitelným územím se rozumějí plochy nezastavěné,
vymezené k zastavění schváleným územním plánem a touto změnou č.2
c. území nezastavitelné – (neurbanizované) – nezastavitelným územím se
rozumějí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně
a za zvláštních podmínek, stanovených pro takové účely obecně závaznými
právními předpisy
Článek 6
Funkční využití ploch

1)

Funkční plocha je území, pro které je závazně stanovena charakteristika,
přípustné funkční, prostorové a stavební využití (účel využití).

2)

Směrně jsou stanoveny funkční typy, kterými se upřesňuje využití území.
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Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny ve výkresech č. 3.A.
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ a v kapitole 2. Regulativů).
Hranice funkčních ploch nejsou vymezeny jednoznačně, je možno je upravovat na
základě regulačního plánu (při zachování druhové skladby funkcí) nebo přiměřeně
zpřesňovat v územním řízení. Za přiměřené zpřesnění hranice funkční plochy se
považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti
územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských
sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí
apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch.
Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel.
3)

V grafické části dokumentace je základní funkční využití plochy vyjádřeno barvou
a kódem. Barva a první velké písmeno kódu jednoznačně určuje závaznou funkci.
Funkční typ (směrný) je v kódu označen na druhé pozici malým písmenem.

4)

Funkční typy v zastavěném a zastavitelném území může pořizovatel upravovat na
základě regulačního plánu, podrobnějšího územně plánovacího podkladu, nebo
územního rozhodnutí.

5)

Funkční typy v nezastavitelném území může pořizovatel upravovat na základě
územního řízení, rozhodnutí o pozemkových úpravách a správního řízení. Nelze
zmenšit rozsah ploch krajinné zóny přírodní.

6)

Funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel
umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich
využívání. Stavby a jiná zařízení, která tomuto funkčnímu vymezení neodpovídají,
nesmějí být v území povoleny.

7)

Dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu
využití podle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad
přípustnou míru a nejsou dány důvody pro opatření dle § 87 a § 102 odst. 3
Stavebního zákona.

8)

Na nezastavitelném území není dovoleno umisťovat a povolovat stavby
s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, a dále
staveb pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav
vodních toků.
Článek 7

1)

2)

Zásady uspořádání dopravní a technické infrastruktury
Zásady uspořádání dopravní infrastruktury jsou stanoveny ve výkrese č.5A
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A EL. ENERGIÍ, 3A
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ a v kapitole 4.1. Regulativů.
Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vymezeny ve výkresech č.4A
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODKANALIZOVÁNÍ, č.5A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ,
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A EL. ENERGIÍ a v kapitole 4.2. Regulativů.
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Článek 8
Limity využití území
1)

Limitem využití území se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným
právním předpisem dané relativně nepřekročitelné omezení ve využití území.
Limity týkající se změny č.2 jsou vymezeny ve výkrese č.3A
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ a v kapitole 5. Regulativů.
ČÁST TŘETÍ
VYMEZENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ
Článek 9
Veřejně prospěšné stavby

1)

2)

Změna č.2 vymezuje veřejně prospěšné stavby a plochy pro navrhované
veřejně prospěšné stavby. Toto vymezení slouží jako podklad pro omezení
vlastnických práv k pozemkům a stavbám, případně vyvlastnění pozemků nebo
staveb, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout
dohodou nebo jiným způsobem.
Územní rozsah ploch je vymezen ve výkrese č. 7A VYMEZENÍ PLOCH
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A ASANAČNÍCH
ÚPRAV. Seznam ploch veřejně prospěšných staveb asanací a asanačních
úprav, je uveden v Regulativech v kap. 8.

Článek 10
Územní systém ekologické stability
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami. ÚSES je vymezen
ve výkrese č.3A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ a v kapitole 7. Regulativů.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 11
Uložení dokumentace
Schválená dokumentace Změny č.2 je uložena u Městského úřadu Kunštát, u stavebního
odboru Městského úřadu Kunštát, u Městského úřadu Boskovice – odboru výstavby územního
plánování, kde je z titulu pořizovatele uložen i projednací spis a u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu v Brně.
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Článek 12
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. prosince 2005

Mgr. Vladimír Všianský

Lumír Krampl

místostarosta města

starosta města

Vyvěšeno dne 1.12.2005
Sejmuto dne 20.12.2005

Příloha k OZV č. 2 / 2005
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ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ
(doplňuje „Návrh regulativů pro územní rozvoj“ schváleného územního plánu sídelního
útvaru Kunštát)
1. Urbanistická koncepce
Pro urbanistickou koncepci při řešení změny č.2 platí tyto hlavní zásady:
- Lokalita pro bydlení V lávkách v Kunštátě, navržená v ÚPNSÚ Kunštát jako stěžejní,
bude dále rozšířena jihovýchodním směrem
- Změnou č.2 dochází ke zrušení plochy navržené pro autobusové nádraží (dále jen AN)
v ÚPNSÚ Kunštát v prostoru za kostelem. Vzhledem k reorganizaci autobusové dopravy
bylo rozhodnuto o náhradě AN zálivy autobusu a o změně funkčního využití plochy na:
- občanské vybavení (2.08a)
- veřejnou zeleň (2.08b)
- dopravu (2.08c) - směrové a šířkové úpravy silnice I/19 s návrhem zálivů pro autobusy
jako náhrady za zrušené AN a oboustranného chodníku
2. Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití
Pojmy, funkční členění zůstává dle ÚPNSÚ Kunštát, jsou vypuštěny regulativy určující
podlažnost, stavební čáry a ostatní prostorové regulace).
Regulativy pro funkční využití ploch platí ze schváleného ÚPNSÚ Kunštát, v případě, že
změnou č.2 nejsou vymezeny regulativy nové.
Funkční typy platí ze schváleného ÚPNSÚ Kunštát, v případě, že změnou č.2 nejsou
vymezeny funkční typy nové.
Územní rozsah:
Změny funkčního využití jsou dokumentovány ve výřezech (A-E) výkresu 2A Urbanistické
řešení z ÚPNSÚ Kunštát doplněné schválenou změnou č.1 ÚPNSÚ Kunštát.
V rámci změny č.2 dochází ke změnám ve funkčních plochách pro:
- bydlení
- občanské vybavení
- výrobu
- dopravu
- veřejnou zeleň
- vodní plochy a toky
2.1. Plochy pro bydlení
Funkční typy: (vymezené změnou č.2)
BS -bydlení smíšené
Funkční regulace: (vymezené změnou č.2)
Přípustné :
- bydlení, základní občanské vybavení (školská a předškolní zařízení, maloobchod, služby),
nekapacitní ubytovací a stravovací zařízení

6

Podmíněné:
- jsou zařízení místní správy, stavby pro sociální účely, stavby církevního, kulturního,
zdravotnického, školského a sportovního účelu, drobné řemeslné a výrobní služby, nutná
technická zařízení v případě, že nezhorší životní prostředí a pohodu bydlení
Nepřípustné:
- jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (závadná výroba, kapacitní sklady a
dopravní zařízení - čerpací stanice PH apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a
pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zóny bydlení.
2.2. Plochy pro občanské vybavení
Funkční typ: (vymezený změnou č.2)
OS – občanské vybavení speciální
Funkční regulace: (vymezené změnou č.2)
Přípustné:
- zařízení sociální péče
- veřejná zeleň a veřejná prostranství
- plochy pro odstavení a parkování
- plochy nezbytného technického vybavení
Nepřípustné:
- činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně
Funkční typ: (vymezený změnou č.2)
OC – centrotvorné občanské vybavení
Funkční regulace: (vymezené změnou č.2)
Přípustné:
- funkce hlavní - plochy občanského vybavení (zařízení administrativy, kultury, veřejné
stravování, ubytování, zařízení zdravotnická, sociální, školská)
- veřejná zeleň a veřejná prostranství, dětská hřiště
- plochy pro odstavení a parkování
- plochy nezbytného technického vybavení
Podmíněné:
- bydlení pro osoby zajišťující dohled nebo majitele zařízení
- maloobchodní zařízení do 80 m2 prodejní plochy jako funkce doplňková k funkci hlavní
Nepřípustné:
- činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně
2.3. Plochy pro výrobu
Funkční regulace:
Dle ÚPNSÚ Kunštát.
2.4. Plochy veřejné zeleně
Funkční typ: (vymezený změnou č.2)
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ZP – parky
funkční regulace: (vymezené změnou č.2)
Přípustné:
- zeleň s parkovou úpravou a veřejná prostranství s funkcí kompoziční, odpočinkovou a
rekreační
chodníky, cyklostezky
Podmíněné:
- objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, např. hřiště pro děti, altány,
veřejné WC, apod.
- umístění podzemních garáží v ploše veřejné zeleně za předpokladu zachování její
odpočinkové a kompoziční funkce
Nepřípustné:
- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně a rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů
2.5. Plochy pro dopravu
funkční regulace:
Dle ÚPNSÚ Kunštát.
2.6. Vodní plochy a toky
Funkční typ: (vymezený změnou č.2)
NO – nádrž ochranná
Funkční regulace: (vymezené změnou č.2)
Přípustné:
- činnosti, děje a zařízení související s vodohospodářskými poměry v území, koloběhem
vody v přírodě a zachycením přívalových vod
Podmíněné:
- činnosti, děje extenzivní rekreace, extenzivního rybářství s tím, že budou minimalizovány
negativní dopady do vodního režimu (především čistoty vody).
Nepřípustné:
- činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují
kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nepřípustná je výstavba objektů v těsné blízkosti
břehů, je nutno ponechat volný pruh minimálně 6 m od břehové čáry
lokalita i.č. 2.11 (Dianaberg) – navržená vodní plocha – výstavba retenční nádrže Dianaberg
v údolí vodního toku Petrůvka mezi ČOV a areálem bývalého „Karba“.
podmínky využití území
- vodovodní řad do Karba – v případě realizace záměru je nutná přeložka
- Podél Petrůvky je vymezen lokální biokoridor – biokoridor vymezit podél východní
hranice navrhované nádrže. V trase biokoridoru uzpůsobit dno nádrže takovým způsobem,
aby byl umožněn vznik litorálního pásma. V tomto prostoru vyloučit činnosti, které by jej
mohly ohrozit nebo narušit.
- zohlednit skutečnost, že plocha pro výstavbu retenční nádrže v údolí vodního toku
Petrůvka zasahuje do vzdálenosti 50m od okraje lesa a do pozemků určených k plnění
funkcí lesa
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-

zohlednit skutečnost, že plocha pro výstavbu retenční nádrže v údolí vodního toku
Petrůvka zasahuje do významného krajinného prvku – respektovat Rozhodnutí – Zásah do
významného krajinného prvku vydané Měú Boskovice dne 2.12.2003

3. Vymezení zastavitelného území - přehled a charakteristika vybraných ploch
zastavitelného území
označení
změny
i.č.

2.02a
2.02b
2.03

označení
(název
plochy)

funkční
využití

Kunštát - V bydlení
Lávkách
Kunštát - V bydlení
Lávkách
Kunštát bydlení
Za Dvorem

2.05

Kunštát východ

bydlení

2.08a

Kunštát za
kostelem

občanské
vybavení

výměr
a v ha

lokalita jihovýchodním okraji města V Lávkách jedná se o další rozšíření stěžejní lokality pro bydlení
1,05 lokalita jihovýchodním okraji města V Lávkách jedná se o další rozšíření stěžejní lokality pro bydlení
1,20 jedná se o rozšíření ploch pro bydlení ve vazbě na stávající zástavbu
bytových domů na jihozápadním okraji města. Realizací výstavby
v této lokalitě bude dosaženo oboustranného obestavění stávající
obslužné komunikace. Plocha je v současnosti zemědělsky
využívána (orná půda).
2,00 jedná se o novou lokalitu bydlení situovanou na východním okraji
města na ploše orné půdy
2,06

veřejná
zeleň

2.08b
2.08c

doprava

Kunštát - V výroba
Lávkách

1,5

2.09
2.11

Sychotín

3,5

vodní
plochy

charakteristika

jedná se o změnu funkčního využití prostoru za kostelem
v Kunštátě, který byl v ÚPNSÚ vymezen pro autobusové nádraží
(dále AN). Vzhledem k reorganizaci autobusové dopravy bylo
rozhodnuto o náhradě AN zálivy autobusu a o změně funkčního
využití plochy na:
- občanské vybavení (2.08a) - víceúčelový objekt s parkovištěm
podél ulice Tenorovy
- veřejnou zeleň (2.08b) – parkové úpravy mezi kostelem a plochou
navrženou pro občanskou vybavenost
- dopravu (2.08c) - směrové a šířkové úpravy silnice I/19 s návrhem
zálivů pro autobusy jako náhrady za zrušené AN a oboustranného
chodníku
lokalita pro podnikatelské aktivity se nachází v jihovýchodní části
Kunštátu ve vazbě na rozestavěnou podnikatelskou zónu. Plocha je
v současnosti zemědělsky využívaná.
výstavba retenční nádrže Dianaberg v údolí vodního toku Petrůvka
mezi ČOV a areálem bývalého „Karba“.

4. Návrh koncepce dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení,
nakládání s odpady
4.1. Návrh koncepce dopravní infrastruktury
Základní koncepce dopravy, definovaná ve schváleném ÚPNSÚ Kunštát, se nemění.
Autobusové nádraží řešené v ÚPNSÚ bude nahrazeno zastávkami autobusu umístěnými
v prostoru za kostelem, které zachytí všechny směry. Zastávky budou řešeny formou
oboustranných zálivů navržených podél silnice I/19 - 3 stání za sebou v každém směru (dílčí
změna 2.08c).
4.2. Návrh koncepce technické infrastruktury
Základní koncepce technického vybavení definovaná ve schváleném ÚPNSÚ Kunštát se
nemění.
lokalita i.č. 2.02 (V Lávkách) – plocha pro bydlení:
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-

odkanalizování je navrženo kombinovaným systémem (jednotný a oddílný systém).
Splaškové vody jsou svedeny na v ÚPNSÚ navrženou čerpací stanici

-

dešťové vody budou odvedeny do místní svodnice

-

je navržen samostatný sběrač jednotné kanalizace (gravitační), který bude zaústěn do
stávající kanalizace.
lokalita i.č. 2.05 (východ) - plocha pro bydlení
- odkanalizování je navrženo oddílným systémem splaškové vody je nutno přečerpávat na
navrženou kanalizaci, dešťové vody budou svedeny do volného terénu.
4.3. Návrh koncepce občanského vybavení
Změna č.2 neovlivní základní koncepci občanského vybavení, schválenou v ÚPNSÚ Kunštát.
Záměr realizace občanského vybavení v prostoru za kostelem (i.č. 2.08a) podpoří žádoucí
zvýraznění a posílení funkce centra města definované ve schváleném ÚPNSÚ Kunštát.
4.4. Nakládání s odpady
Stávající systém nakládání s odpady včetně nebezpečného odpadu bude rozšířen i na území
navržené změnou č.2.
5. Limity využití území
Výstupní limity – limity využití území navržené a schválené při pořizování změny č. 2
Jedná se o ochranná pásma navržených tras inženýrských sítí (plyn, kanalizace, vodovod).
Výstupní limity nejsou graficky vymezeny. Nositelé limitů jsou dokumentovány ve výřezech
4A ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODKANALIZOVÁNÍ,
5A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ,
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A EL. ENERGIÍ.
6. Vymezení ploch přípustných pro těžbu nerostů
V řešeném území nejsou vymezeny plochy přípustné pro těžbu nerostů, výhradních ložisek
nerostných surovin a plochy pro jejich technické zajištění.
7. Vymezení územního systému ekologické stability
Územní rozsah:
Územní systém ekologické stability zůstává beze změn s výjimkou dílčí změny i. č. 2.11.
(výstavba retenční nádrže v údolí potoka Petrůvka).
Podél Petrůvky je vymezen lokální biokoridor – biokoridor vymezit podél východní hranice
navrhované nádrže. V trase biokoridoru uzpůsobit dno nádrže takovým způsobem, aby byl
umožněn vznik litorálního pásma. V tomto prostoru vyloučit činnosti, které by jej mohly
ohrozit nebo narušit.

8. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav
VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB:
označení dílčí
změny (lokality)
2.02a, 202.b

označení VPS

stručný popis VPS

D2

DOPRAVA - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE V LOKALITĚ BYDLENÍ
V LÁVKÁCH V K.Ú. KUNŠTÁT (ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ
KOMUNIKACE)
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označení dílčí
změny (lokality)

označení VPS

stručný popis VPS

P2

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM – STL PLYNOVOD V LOKALITĚ BYDLENÍ
V LÁVKÁCH V K.Ú. KUNŠTÁT
ZÁSOBOVÁNÍ
VODOU–
VODOVOD
V LOKALITĚ
BYDLENÍ
V LÁVKÁCH V K.Ú. KUNŠTÁT
ODKANALIZOVÁNÍ – SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE +
VÝTLAK V LOKALITĚ BYDLENÍ V LÁVKÁCH V K.Ú. KUNŠTÁT
DOPRAVA - OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE V LOKALITĚ BYDLENÍ
KUNŠTÁT - VÝCHOD (NOVÁ KOMUNIKACE)
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM – STL PLYNOVOD V LOKALITĚ BYDLENÍ
KUNŠTÁT - VÝCHOD
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU– VODOVOD V LOKALITĚ BYDLENÍ KUNŠTÁT –
VÝCHOD
ODKANALIZOVÁNÍ – SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE +
VÝTLAK V LOKALITĚ BYDLENÍ KUNŠTÁT - VÝCHOD
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – PLOCHA PRO ZDRAVOTNICKOU A SOCIÁLNÍ
PÉČI VE VAZBĚ NA STÁVAJÍCÍ PENZION PRO DŮCHODCE V
KUNŠTÁTĚ
DOPRAVA – ÚPRAVY SILNICE I/19 V LOKALITĚ ZA KOSTELEM
(SMĚROVÉ ÚPRAVY SPOJENÉ S ROZŠÍŘENÍM, OBOUSTRANNÉ ZÁLIVY
PRO ZASTÁVKY AUTOBUSU – 3 STÁNÍ, OBOUSTRANNÝ CHODNÍK)
V K.Ú. KUNŠTÁT
ODKANALIZOVÁNÍ – SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE
V LOKALITĚ VÝROBY V LÁVKÁCH V K.Ú. KUNŠTÁT
DOPRAVA – STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY MEZI KUNŠTÁTEM A
JEHO ČÁSTÍ - ÚJEZDEM U KUNŠTÁTU)
VODNÍ PLOCHA – PLOCHA PRO VODNÍ RETENČNÍ NÁDRŽ
DIANABERG

V2
K2
2.04, 205

D4,5
P4,5
V4,5
K4,5

2.07

OV7

2.08a, 2.08b,
2.08c

D8c

2.09

K9

2.10

D10

2.11

VP11

VYMEZENÍ PLOCH ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV:
označení dílčí
změny (lokality)
2.08a, 2.08b,
2.08c

označení

stručný popis

A1

PLOCHA V LOKALITĚ ZA KOSTELEM V K.Ú. KUNŠTÁT VYMEZENÁ
PRO REALIZACI ZÁMĚRU:
- úpravy silnice I/19 (směrové úpravy spojené s rozšířením, oboustranné zálivy
pro zastávky autobusu – 3 stání, oboustranný chodník)
výstavba parku a objektu občanského vybavení
- asanace objektu na parcele č. 722 a zásahy do pozemků v lokalitě Za Kostelem v
k.ú. Kunštát

Mgr. Vladimír Všianský

Lumír Krampl

místostarosta města

starosta města

Vyvěšeno dne: 1.12.2005
Sejmuto dne: 20.12.2005
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