Rozsah změn mezi VJ a opakovaným VJ:
1. k.ú. Pozov – celé území s upravenou KM, nutná úprava ploch dle platné KM, posuny v řádech
metrů
2. JE 01 – zapsaná stavba do KN, návrhová plocha byla zrušena
3. Mokliny a Pozov, sídla – úprava rozsahu zastavitelných ploch podle upravené KM, minimální
zásah do návrhu
4. Buchov a Čelivo, obojí k.ú. Čelivo, sídla ze změněnou KM, drobná úprava ploch, zejména
v návaznosti na plochy silniční dopravy (cest)
5. sídlo Buchov – zapsané stavby do KN – zmenšení zastavitelných ploch; úprava ploch ZS a SBV
v zastavěném území
6. sídlo Čelivo – úprava ploch ČE 01 a 02 podle hranic pozemků
7. úprava hranic zastavěného území a zastavitelných ploch v lokalitách PO 07, 08 a Dobříčkov 01
8. změna vnitřního členění u plochy PO 07 na základě změny parcelace v KN
9. Plochy PO 4,5 a 6 jsou změněny z BM na SBV, bez dopadu na velikost nebo řešení ploch
10. nově vymezená plocha JM 02
11. výrazná úprava plochy LV 02, včetně stanovení podmínky RP
12. úprava plochy LI 03 – pouze vnitřní členění plochy na základě námitky, rozsah zastavitelné
plochy se nemění
Výše uvedené úpravy mají dopad na plochy záborů ZPF:
PZ 01; MO 01; BU 01; ČE 01 a 02; PO 4,5, a 6 (pouze záměna BM za SBV); PO 7 a 8; DO 01; LV 02;
JM 02; LI 03
Dále významné změny v plochách, bez vlivu na zastavěné území nebo zastavitelné plochy:
1. v centru sídla Postupice byla jedna z ploch OM zpět zařazena podle stávajícího využití do ploch
VS, regulativ byl upraven tak, aby byla zajištěna ochrana ploch bydlení v návaznosti na veškeré
plochy VS
2. na jihozápadním okraji území je kamenolom s označením TN, plochy pro deponie jsou na
základě námitky zařazeny do ploch TN – plochy změn, majitel kamenolomu řeší samostatně
vynětí z PUPFL – pozn. plocha nebyla záměrně zařazena do ploch zastavitelných – jedná se
pouze o funkční vymezení, které neumožňuje umístění staveb

