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plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby

základní členění území

(vyvlastnění dle §170 STZ)

řešené území (Obec Vražkov, okres Litoměřice, Ústecký kraj)

dopravní infrastruktura - místní komunikace, plochy dopravy v klidu (VSD)

hranice zastavěného území
P1

plochy přestavby (P)

Z1

plochy veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství

zastavitelná plochy (Z)

(předkupní právo dle §101 STZ)
VSV

veřejná prostranství (VSV)

stav

urbanistická koncepce (plochy s rozdílným využitím)

návrh
SO.3

SO.3

BI.2

BI.2

plochy smíšené obytné - vesnické [SO.3]
plochy bydlení - vesnické rodinné domy [BI.2]

OV

plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost [OV]

OS

OS

plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport [OS]

VD

plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby [VD]

VZ

plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba [VZ]

DS
DS.1

plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava [DS]
DS.1

plochy dopravní infrastruktury - místní a účelové komunikace [DS.1]

DZ

plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava [DZ]

TE

plochy technické infrastruktury - energetika [TE]

P*

P*

ZX

ZX

P

P

plochy veřejných prostranství [P*]
plochy sídelní zeleně - zeleň ostatní a specifická [ZX]
plochy přírodní [P]

L

plochy lesní [L]

K

Záznam u účinnosti
správní orgán
vydávající územní plán

plochy krajinné zeleně [K]

S.s

Zastupitelstvo obce Vražkov

plochy smíšené nezastavěného území - sportovní využití [S.s]

WT

označení správního orgánu

plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky [WT]

Z

2012
datum nabytí účinnosti

oprávněná
úřední osoba
pořizovatele

K

plochy zemědělské [Z]

Z.1

plochy zemědělské - související se zastavěným územím [Z.1]

Ing. Kamila Kloubská
jméno a příjmení

Úřad územního plánování Roudnice nad Labem,
vedoucí oddělení

stav

návrh

koncepce uspořádání krajiny - ÚSES a ochrana přírody
regionální biocentrum (RBC), funkční

funkce

regionální biokoridor (RBK), funkční

lokální biocentrum (LBC), funkční
lokální biocentrum (LBC), k založení nebo doplnění
lokální biokoridor (LBK), funkční)

razítko a podpis

lokální biokoridor (LBK), k založení nebo doplnění

projektant

interakční prvek (IP), funkční

Ing. arch. Ladislav Bareš
5. května 61/1143
140 00 Praha 4

stav

návrh

územní rezerva

koncepce dopravní infrastruktury
koridor územní rezervy VRT-ZR1

stav
Ing. arch. Ladislav Bareš,
autorizovaný architekt ČKA 03 123

koncepce technické infrastruktury

návrh

ZS

zařízení na telekomunikační síti - základnová stanice (ZS)

