
havárií ...

SCHKO Kokořínsko Zl Nesouhlas - plocha je součástí 1. zóny Akceptováno - plocha je
vypuštěna

Z2 souWas

Z3 SouWas s plochou zem. výroby, nesouWas Akceptováno - plocha je
s plochou chatařskou vymezena jako

stabilizovaná plocha ZV -
soulad se stávajícím
stavem

Z4 souWas

Z5 NesouWas - plocha je vzhledem k ochraně Akceptováno - plocha je
půdorysné struktury sídla, prostorové a vypuštěna
hmotové skladby zástavby, prostorových
vztahů a ochraně navrhovaného měřítka pro
navrhovaný typ funkčního využití nevhodná
(smíšená obytná)

Z6 NesouWas - ploch je vzhledem k ochraně Pří dohodovacím řízení
půdorysné struktury sídla pro navrhovaný dne 14.9.2010 a místním
typ funkčního využití nevhodná. šetření dne 21.9.2010
Navrhovaná ploch je příliš rozsáWá a bylo dohodnuto, že
zásadním způsobem by změníla vzhled plochu je možno
sídla. akceptovat, ale její využití

je podmíněno pořízením
územní studie -
akceptováno

Z7 Nesouhlas - plocha je vzhledem k ochraně Navržené využité této
půdorysné struktury sídla, půdorysné a plochy bylo předmětem
hmotové skladby zástavby, prostorových řešení rozporu MMR a
vztahů a ochraně harmoníckého měřítky pro MŽP. NesouWas byl
navrhovaný typ funkčního využití (smíšená překonán vyřešením
obytná) nevhodný. Historickým vývojem rozporu - byla uzavřena
vzniklá chalupářská zástavba leží na opačné dohoda, kdy plocha Z7 -
straně silnice. Navrhovaná plocha je smíšená obytná v k.ú.
součástí pohledového horizontu. Z hlediska Blatce o výměře 0,1571 je
ochrany krajinné rázu (dálkové pohledy na zařazena do
sídlo) není navrhované využití vhodné. zastavitelných ploch ..

Z8 souhlas

Z9 souWas

ZlO souWas

Zll NesouWas s navrhovanou změnou Akceptováno - plocha je
vymezení plochy - plocha chatařská, vypuštěna
individuální rekreace. Výstavba chat není
na území CHKO Kokořínsko v souladu
s platným plánem péče povolována. Plocha
je součástí II. zóny odstupňované ochran
přírody na území CHKO Kokořínsko. Na
území II. zóny lze umísťovat stavby jen ve
zvlášť odůvodněných případech. Plocha
zasahuje do volné krajiny, nebyl by proto


