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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č. 170 Stříbro, Cheb
III/18048 Jezná, Úlice
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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
hranice katastrů
hranice zastavěného území k 1.5.2017
hranice zastavitelného území
hranice navržených lokalit
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro
sanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
veřejně prospěšné stavby a prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo

STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (WD)
WD 1 - obnova místní komunikace

STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (WT)
WT1 - dočištění odpadních vod (lokalita 7)

III/18048-Do

WD 3 - komunikace pro pěší a cyklisty

ubrava

WD 2 - obnova místní komunikace

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (WO)
WO1 - revitalizace lomu

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

WO2 - otevření vodoteče

digitální zpracování: Ing. Pavel Korecký, http://www.korecky.cz
Ing. arch. Petr Tauš
autorizovaný architekt ČKA 01041

WO3 - protierozní opatření
WO4 - protierozní opatření
WO5 - revitalizac vodoteče

c) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele:

Zpracoval:

Ing. arch. Petr Tauš

jméno a příjmení
funkce

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (WP)
WP1 - plochy veřejných prostranství mezi bytovými domy

podpis a otisk úředního razítka

Pořizovatel:

MÚ Nýřany odbor ÚP

formát

780/720

datum

11/2019

měřítko

1:5000

WP2 - plochy veřejných prostranství - rekreační sport, veřejná zeleň, dětské hřiště

A. Územní plán

WP3 - veřejná zeleň, parkoviště pod železnicí

c. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

