PLEŠNICE
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l územní plán
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Akce "Územní plán Plešnice"byla spolufinancována z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2018.
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1 • plochy smíšené obytné
2 • plochy smíšené obytné
3 • plochy veřejných prostranství
4 • plochy veřejných prostranství (veřejná zeleň, rekreační sport, dětské hřiště...)
5 • plochy veřejných prostranství (veřejná zeleň, parkoviště)
6 • plochy technické infrastruktury (hospodářský dvůr obce)
7 • pochy technické infrastruktury (dočištění odpadních vod)
8 • plochy dopravní infrastruktury (obnova místní komunikace)
9 • plochy dopravní infrastruktury (obnova místní komunikace)
10 • plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty)
11 • plochy ochranné zeleně
12 • plochy smíšené nezastavěného území (revitaliza celomu, terénní úpravy)
13 • plochy protierozních opatření
(vyloučena výstavba objektů pozemních staveb a oplocení v ploše)
14 • plochy vodní a vodohospodářské (otevření zatrubněné vodoteče)
15 • plochy protierozních opatření (organizační opatření)
16 • plochy protierozních opatření (organizační opatření)
17 • plochy smíšené nezastavěné (revitalizace Plešnického potoka)
18 • plochy smíšené nezastavěného území (revitalizace Úlického potoka)
19 • plochy vodní a vodohospodářské (rybník)
20 • plochy technické infrastruktury (biologický odpad, manipulační plocha,
dvůr obce)
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č. 170 Plzeň
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II/605 Stříbro
stabilizované plochy
plochy
změn

územní
rezervy

II/605 Plzeň

hranice území obce - řešené území

hlavní kanalizační řad

hranice katastrů

vodní zdroje

hranice zastavěného území k 1.5.2017

vodovodní řad

hranice zastavitelného území

záplavové území - Q 100

hranice navržených lokalit

záplavové území - aktivní zóna

veřejné vybavení

vzdušné vedení VN 22 kV - OP 7(10)m

silnice II. třídy (ochranné pásmo 15m)

transformační stanice 22/0,4kV

silnice III. třídy (ochranné pásmo 15m)

ochranné pásmo radioreléové trasy

místní komunikace - obslužné (C3)
vybrané účelové komunikace
železniční trať (OP 60m)
2300

cyklotrasa

železniční stanice
zastávka autobusů
ochranné pásmo dráhy
ochranná pásma silnic II. a III. třídy

III/18048-Do

letiště

ubrava

značená turistická trasa

ochranná pásma letiště
Poznámka: trasy značených turistických tras, cyklotras a
naučných stezek jsou pro přehlednostvyznačeny v souběhu, v
reálu jsou vedeny po stávajících komunikacích a cestách
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A. Územní plán
b. hlavní výkres - b.2 koncepce dopravní a technické infrastruktury

