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vodovodní zÆsobovací łady

kanalizace spla�kovÆ gravitaŁní

INFORMATIVN̋ Ú DAJE

VEØEJNÌ PROSPÌ�NÉ STAVBY A OPATØEN̋, PRO KTERÉ LZE

UPLATNIT PØEDKUPN̋ PR̀ VO 

kanalizace spla�kovÆ výtlaŁnÆ

hranice zastavìnØho œzemí 

hranice katastrÆlního œzemí 

VEØEJNÌ PROSPÌ�NÉ STAVBY A OPATØEN̋, PRO KTERÉ JE MO�NÉ 

VYVLASTNIT PR̀ VA K POZEMKÙM A STAVB̀ M

D     vełejnÆ dopravní a technickÆ infrastruktura (plochy komunikací pro motorovou 
         dopravu a plochy pro in�enýrskØ sítì a stavby technickØho vybavení 
         s nimi provoznì související załízení)

T     vełejnÆ technickÆ infrastruktura (vedení a stavby technickØho vybavení s nimi provoznì

        související załízení, napłíklad vodovody, kanalizace, stavby a załízení pro naklÆdÆní 

        s odpady, energetickÆ vedení, kabely vełejnØ komunikaŁní sítì).

D     vełejnÆ dopravní a technickÆ infrastruktura (plochy komunikací pro motorovou 
         dopravu a plochy pro in�enýrskØ sítì a stavby technickØho vybavení 
         s nimi provoznì související załízení)

V     vełejnì prospì�nÆ opatłení (opatłení nestavební povahy urŁenØ ke sni�ovÆní ohro�ení œzemí 
         a k rozvoji płirodního, kulturního a archeolog. dìdictví)

P     zeleò sídelní, parky,  vełejnØ prostranství

VÝKRES VEØEJNÌ PROSPÌ�NÝCH STAVEB, 

OPATØEN̋ A ASANAC̋                                                       1 : 5.000

katastrÆlní mapa

mapa pozemkovØho katastru

j

kanalizace de��ovÆ gravitaŁní

vedení  VN vzdu�nØ

trafostanice VN/NN

VEØEJNÌ PROSPÌ�NÉ STAVBY (k rozvoji nebo ochranì œzemí obce, kraje a stÆtu)

VEØEJNÌ PROSPÌ�Ǹ  OPATØEN̋ (opatłení nestavební povahy urŁenØ ke sni�ovÆní ohro�ení œzemí 
         a k rozvoji płirodního, kulturního a archeolog. dìdictví)
        

V      plochy pro œzemní systØm ekologickØ stability

D     vełejnÆ dopravní a technickÆ infrastruktura pro kterØ není uplatòovÆno płedkupní prÆvo,
pozemky jsou ve vlastnictví obce

j

¨S

g

D1

D2

D3

D5

D6

D7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T15

T16

T17

T18

P30

P31P32

V34

V35

V36

V37

V38

V39

V40

V41

V42

V43

V33


