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a) vymezení zastavěného území
b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
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c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
2
systému sídelní zeleně
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
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h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo
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i) údaje o počtu listu územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části
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b) údaje o splnění zadání
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c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení
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d) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k
plnění funkce lesa
34
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