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stabilizované
plochy

plochy
změn

územní
rezervy

hranice území obce - řešené území
návrh změny č.1:
1•1 - plochy smíšené obytné
1•2 - plochy občanského vybavení
1•3 - plochy protierozních opatření
1•6 - plochy protierozních opatření
1•7 - plochy vodní a vodohospodářské (vodní plochy)
1•8 - plochy smíšené obytné (územní rezerva)
1•9 - plochy ochranné zeleně
1•10 - plochy smíšené obytné (územní rezerva)
1•11 - plochy veřejných prostranství (územní rezerva)
1•12 - plochy ochranné zeleně (územní rezerva)
1•13 - plochy dopravní infrastruktury
1•14 - protierozní opatření
1•15 - plochy přírodní (stabilizované)
1•16 - koridor technické infrastruktury
1•17 - plochy technické infrastruktury (vodojem včetně přístupové
komunikace, územní rezerva)
8
- koridor dopravní infrastruktury přeložky silnice I/20 křižovatky včetně
řešení křižovatky s I/19 a napojení dalších komunikací
9
- koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I/19 a křižovatek,
součástí úprav bude i revitalizace ploch po původní komunikaci pro
výsadbu krajinné zeleně)
23 - koridor dopravní infrastruktury pro úpravy silnice II/183

hranice katastrů
hranice zastavěného území
plochy občanského vybavení
plochy veřejných prostranství

8
III/18026
Starý Plzenec

koridor dopravní infrastruktury
silnice I. třídy , koridor územní rezervy
silnice II. třídy, koridor územní rezervy
silnice III. třídy
významné místní komunikace
vybrané účelové komunikace
cyklotrasy

vodní zdroje
26

vodojem
hlavní vodovodní řad

OP radioreléové trasy 0 - 50 m.n.t.

hlavní řad splaškové kanalizace
čistírna odpadních vod

OP radioreléové trasy 50 - 100 m.n.t.

hlavní řad dešťové kanalizace
koridor ZVN 400kV
ochranné příkopy
vzdušné vedení VN 22 kV

OP radioreléové trasy 100 - 150 m.n.t.

- OP 7(10)m

transformační stanice 22/0,4kV
- OP 7(10)m

I/20 Plzeň

sdělovací kabely

8

hlavní STL plynovody
ochranná pásma - vodních zdrojů
ochranná pásma - ČOV
ochranná pásma - energetiky

9

ochranná pásma - radiélové trasy
23

9

ochranná pásma komunikací

/20

II/183
Nebílovy - Přeštice
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Poznámka: Zákres sítí technické infrastruktury je orientační,
zobrazuje koncepci řešení. U nuvržených sítí bude trasa
upřesněna v navazující podrobnější dokumentaci.
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a) správní orgán vydávající změnu č.
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1.17 I/20
Chválenice
Písek

18

5

b) údaje o vydání změny
datum nabytí účinnosti změny č.

1.8 1.2
I/19 Nezvěstice
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c) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele

1.16

změny č.1 ÚP Nezbavětice
- jméno a příjmení

13

2 - plochy bydlení (venkovské bydlení - využití již oddělených staveních parcel)
4 - plochy bydlení (venkovské bydlení)
5 - plochy smíšené výrobní
6 - plochy veřejných prostranství (úprava návsi)
11 - plochy technické infrastruktury (ČOV)
13 - revitalizace vodoteče
15 - ochranná zeleň
16 -ochranná zeleň
18 - ochranná zeleň (s funkcí krajinné zeleně)
19 - ochranný extravilánový příkop
21 - zalesnění
22 - plochy smíšené výrobní (územní rezerva)
24 - plochy smíšené obytné (změna plochy z výroby)
25, 26, 27, 28 - plochy dopravy (obnova zaniklé účelové komunikace)

.......................................................
Magistrát města Plzně,
odbor stavebně správní
Ing. Petra Štáhlová

- funkce

- podpis a otisk úředního razítka
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Zastupitelstvo obce Nezbavětice
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referentka oddělení územního plánování
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A. Úplné znění územního plánu po změně č.1
b. hlavní výkres - b.2 koncepce veřejné infrastruktury

