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1. Vymezení řešené plochy zm ěny č. 1 

Řešené území se nachází se v k.ú. Polička (lokalita Mánesova), je vymezeno hranicemi stavebních 
pozemků pro bydlení (dle označení v RP) č. 21 a 22, č. 30 a 31, č. 32 a 33 a č. 42 a 43. 

Identifikace dotčených parcel: 

parc. číslo podčíslo k.ú. kultura vlastnictví 

5454 1 Polička orná půda F 

5454 117  orná půda F 

5454 129  orná půda M 

5469 2  orná půda F 

5479 4  orná půda F 

5483 4  orná půda F 

5492 1  orná půda F 

5500 4  orná půda F 

5506 1  orná půda F 

5506 2  orná půda F 

5518 2  orná půda F 

Vysvětlivky: M – město, F – fyzické a právnické osoby 

2. Podmínky pro vymezení a využití pozemk ů 

• změnou č. 1 je navrženo sloučení sousedících stavebních pozemků č. 21 a 22, č. 30 a 31, č. 32 a 
33 a č. 42 a 43, vymezených v RP 

• podmínky pro využití pozemků zůstávají beze změny 

3. Podmínky pro umíst ění a prostorové uspo řádání staveb ve řejné infrastruktury  

V rámci změny č. 1 nejsou dotčeny stavby veřejné infrastruktury. 

4. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území  

• lokalita Mánesova leží v ochranném pásmu II. stupně jímacího vrtu V-6 Polička: 

o pro veškeré stavby v lokalitě Mánesova budou stanoveny podmínky na základě posouzení 
hydrogeologa 

• ostatní podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území zůstávají beze změny 

5. Podmínky pro vytvá ření p říznivého životního prost ředí 

Navržené dílčí změny nemají vliv na životní prostředí. 

6. Podmínky pro ochranu ve řejného zdraví  

Podmínky pro ochranu veřejného zdraví zůstávají beze změny. 

7. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, staveb a opat ření 
k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a vymezení pozemk ů pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemk ům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních úz emí a parcelních čísel  

V rámci změny č. 1 nejsou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby. 

8. Vymezení dalších ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně prosp ěšných opat ření, pro které 
lze uplatnit p ředkupní právo, s uvedením katastrálních území a par celních čísel  

Nejsou navrženy. 
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9. Výčet územních rozhodnutí, která regula ční plán nahrazuje  

Není navrženo. 

10. Podmínky pro umíst ění a prostorové uspo řádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb 
veřejné infrastruktury  

• u sloučených pozemků je upraveno vymezení stavební hranice (viz. výkres č.1) 

• ostatní podmínky zůstávají beze změny 

11. Podmínky pro napojení staveb na ve řejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

• napojení staveb na veřejnou dopravní infrastrukturu – u sloučených pozemků jsou, v rámci 
přilehlých veřejných prostranství, upraveny plochy vymezené pro vjezdy na pozemky + parkování 

• ostatní podmínky zůstávají beze změny 

12. Podmínky pro zm ěny staveb a zm ěny vlivu staveb na využití území  

Regulační plán zůstává beze změny. 

13. Podmínky pro vymezená ochranná pásma  

Regulační plán zůstává beze změny. 

14. Podmínky pro vymezení a využití pozemk ů územního systému ekologické stability  

Regulační plán zůstává beze změny. 

15. Stanovení po řadí změn v území  

Regulační plán zůstává beze změny. 

16. Vymezení staveb nezp ůsobilých pro zkrácené stavební řízení dle § 117 odst.1 stavebního 
zákona  

Nejsou vymezeny. 
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I.  ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU POLIČKA – LOKALITA MÁNESOVA 

 

B/ GRAFICKÁ ČÁST 

 

    Řešení dílčí změny je dokumentováno ve výřezu výkresu č. 1, kde dochází ke změně: 

  1. Hlavní výkres 1 : 1 000 

    legenda výkresu č. 1 

 

 Ostatní výkresy zůstávají beze změny. 


