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hranice řešeného území
(změnou č.1 neměněno)
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hranice zastavěného území k 1.1.2021
(změnou č.1 neměněno)
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hranice zastavitelné plochy
veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které
lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit

Chaloupky

2.16

veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství,
pro které je možné uplatnit předkupní právo
ruší se vymezení veřejně prospěšných staveb
a opatření

Nad Chaloupkami
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STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (WK)
WK1 - místní komunikace (přístup k vodojemu)
WK4 - cyklostezka Klabava-Rokycany

U pískovny
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2.4

WK5 - účelová komunikace

WZ1

WK6 - místní komunikace
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STAVBY VODOHOSPODÁŘSKÉ (WV)
Klabava
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WV2 - čistírna odpadních vod včetně koridoru pro související dopravní a technickou infrastrukturu

U pískové jámy

WK6

WV6

WV4 - vodovodní řad (napojení vodojemu)

U silnice

WV6 - čerpací stanice
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PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ (WP)
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WV2
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WP2 - protierozní opatření

WP2
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (WZ)
U starého zámku
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WK4

2.8

Klabavská stráň

WZ1 - veřejná zeleň, rekreační sport
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Klabava

2.17

Klabavský rybník

Nad rybníkem

digitální zpracování: A1atelier, Ing. Tomáš Křivanec, Jiráskovo náměstí 678/33, 326 00 Plzeň

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
ZMĚNOU č.2 SE RUŠÍ:
6, 9 - plochy bydlení; 13 - plochy občanského vybavení; 18 - místní komunikace; 23 - plochy technické
infrastruktury (ČOV); 25 - ochranná protipovodňová hráz; 28 - protierozní opatření
ZMĚNA č.2 - NÁVRH:
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - plochy bydlení; 2.6 - plochy rekreace; 2.7 - místní komunikace; 2.8 - cyklotrasa;
2.9 - plochy technické infrastruktury (ČOV); 2.10 - plochy veřejných prostranství (veřejná zeleň, rekreační
sport); 2.11 - plochy bydlení; 2.12 - protipovodňová opatření; 2.13 - plochy rekreace; 2.14 - plochy
protierozních opatření; 2.15 - plochy technické infrastruktury (čerpací stanice); 2.16 - plochy bydlení
(územní rezerva); 2.17 - plochy vodní a vodohospodářské (revitalizace vodního toku); 2.18 - plochy
dopravní infrastruktury (místní komunikace); 2.19 - plochy dopravní infrastruktury (účelová komunikace);
2.20 - plochy bydlení; 2.21 - plochy bydlení; 2.22 - plochy bydlení (územní rezerva)
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b) datum nabytí účinnosti změny č.2 územního plánu

U Klabavy

c) údaje o pořizovateli územního plánu:
jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
funkce oprávněné úřední osoby
podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele
otisk úředního razítka

I. změna č.2 ÚP

c • veřejně prospěšné stavby

