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POZNÁMKA: Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany
z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.

Nad rybníkem

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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zpracovatel:
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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

II. odůvodnění územního plánu - změna č.2

b • koordinační výkres

