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V Loučné pod Klínovcem dne:

Změna č. 7, kterou se mění Územní plán Loučná pod Klínovcem
Zastupitelstvo města Loučná pod Klínovcem, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za použití ust. § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

Změnu č. 7 územního plánu Loučná pod Klínovcem,
kterou se mění Úplné znění územního plánu Loučná pod Klínovcem (po vydání změny č. 3) takto:
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I. Textová část
Označení kapitol respektuje použité označení v textové části územního plánu Loučná pod
Klínovcem. Uvedeny jsou pouze ty kapitoly, ve kterých dochází ke změnám.

3.3.

Vymezení ploch přestavby

Katastrální území: HÁJ U LOUČNÉ POD KLÍNOVCEM
U plochy P.HA.2 se upravují podmínky prostorové regulace, pro celou plochu se ponechávají „středně
velké objemy“, vypouští se druhá odrážka „malé objemy staveb umístěných nad potoční nivou“.
Původní znění:
Lokalita
P.HA.2

Původní funkční
využití

Navržené funkční
využití

Plochy technické
infrastruktury

Plochy rekreace
hromadné (RH-N)

Umístění

Podmínky pro využití ploch

Jih

- středně velké objemy staveb při
západních zastavěných plochách
- malé objemy staveb umístěných nad
potoční nivou

Umístění

Podmínky pro využití ploch

Jih

- středně velké objemy staveb

se nahrazuje tímto zněním:
Lokalita
P.HA.2

Původní funkční
využití

Navržené funkční
využití

Plochy technické
infrastruktury

Plochy rekreace
hromadné (RH-N)

II. Grafická část
Grafická část Změny č. 7 územního plánu Loučná pod Klínovcem obsahuje 2 výkresy formátu A4:
N1

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

1 : 5 000

N2

HLAVNÍ VÝKRES

1 : 5 000
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