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ÚSES - lokální biocentrum funkční
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Klabavský rybník

NÁVRH:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 - plochy bydlení (rodinné domy); 14, 15 - plochy smíšené obytné;
19 - úprava komunikace (rozšíření); 20 - místní komunikace; 21 - plochy smíšené obytné (komerční
využití); 22 - přístup do lokality 7; 24 - vodojem; 26 - revitalizace údolní nivy; 27 - 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); 2.17 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
ÚZEMNÍ REZERVY:
29 - koridor VRT železnice (na území obce v tunelu); 2.16 - plochy bydlení; 2.22 - plochy bydlení

ÚSES - lokální biokoridor funkční

15
14

POZNÁMKA: Trasa regionálního biokoridoru je na území obce
Klabava totožná s hranicí lokálního biocentra LBC 2004/03

Nad rybníkem

digitální zpracování: A1atelier, Ing. Tomáš Křivanec, Jiráskovo náměstí 678/33, 326 00 Plzeň
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a) označení správního orgánu, který úplné znění
ÚP Klabava po změně č.2 vydal:

K starému zámku

Zastupitelstvo Obce Klabava

zpracovatel:
Ing. arch. Petr Tauš
autorizovaný architekt ČKA 01041

Obecní úřad Klabava
Pavel Kočárek
Starosta obce Klabava

zpracoval:
Ing. arch. Petr Tauš

formát

750/400

datum

07/2022

pořizovatel: Obecní úřad Klabava

měřítko

1 : 5 000

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

Úplné znění ÚP po změně č.2

b • hlavní výkres - b1 • urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny

