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D2

D12

S7

S7

veřejně prospěšné stavby, pro která je možné práva ke stavbám

a pozemkům vyvlastnit

ruší se vymezení veřejně prospěšné stavby

WD - stavby dopravní

WD1 - přeložka a úprava trasy I/22 (dle ZÚR - VPS: SD22/04)

WK - opatření na ochranu krajiny

WK1 - lokální biocentrum

WK, WK3 - rozšíření lokálního biocentra

veřejně prospěšná opatření, pro která je možná práva ke

stavbám a pozemkům vyvlastnit

DLAŽOV

územní plán

1: 5000

hranice řešeného území

hranice katastrů

stabilizované

plochy

plochy

změn

územní

rezervy

hranice zastavěného území

BUKOVÁ

B1 l venkovské bydlení, B2 l venkovské bydlení, B3 l venkovské bydlení (respektovat

ochranné pásmo vedení VN), B4 l venkovské bydlení (respektovat ochranné pásmo a vedení

VN a transformační stanice), B5 l venkovské bydlení, B6 l venkovské bydlení

DLAŽOV

D1 l venkovské bydlení (respektovat ochranné pásmo VN a transformační stanice, ochranné

pásmo silnice III/1846), D2 l venkovské bydlení, D3 l venkovské bydlení, D4 l venkovské

bydlení, D5 l venkovské bydlení podmíněno výjimkou z ochranného pásma hřbitova), D7 l
komerční využití, D8 l smíšené území (pro obytné objekty respektovat ochranné pásmo

zemědělského areálu), D9 l parkoviště u hřbitova, D10 l krajinářská úprava okolo kaple sv.

Markéty, rozhledna, D11 l venkovské bydlení (respektovat ochranné pásmo silnice I/22 nebo

využití po realizaci obchvatu D12), D12 l úprava trasy silnice I/22 (obchvat silnice Vráže a

Nové Vísky, narovnání zatáček), koridor nové trasy, D13 l smíšené plochy (pension pro

seniory), D14  l venkovské bydlení, D15 l územní rezerva ČOV

MILETICE

M1 l venkovské bydlení (respektovat ochranná pásma silnic III/1846 a III/1926), M2 l
venkovské bydlení (respektovat ochranné pásmo silnice III/1846), M3 l smíšené plochy

(obnova usedlosti), M4 l venkovské bydlení, M5 l přestavba centra sídla - zařízení cestovního

ruchu (respektovat bezpečnostní pásma VTL plynovodu, regulační stanice a katodové

ochranny)

SOUSTOV

S1 l venkovské bydlení, S2 l venkovské bydlení, S3 l veřejné vybavení obce (sport,

odpadové hospodářství), S4 l smíšené plochy, S5 l zařízení cestovního ruchu, vyhlídka, S6 l
čerpací stanice pohonných hmot, služby dopravy, S7 l úpravy trasy silnice I/22 (koridor nové

trasy dle ZÚR)

ZMĚNA č.1

1.1 l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

1.2 l plochy veřejných prostranství (VP)

1.3 l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

ZMĚNA č.2

2.1  l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

2.2  l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

ZMĚNA č.3

RUŠÍ SE:

D2, D12, S7

NAVRŽENO:

3.1  l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

3.2  l koridor dopravní infrastruktury (přeložka a úpravy silnice I/22)

c) údaje oprávněné úřední osobě pořizovatele

    změny č.3 ÚP Dlažov
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