ÚZEMNÍ PLÁN
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ,
pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám

HORNÍ VĚSTONICE

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje a státu)
veřejná dopravní a technická infrastruktura (plochy komunikací
DT
pro motorovou dopravu a plochy pro inženýrské sítě a stavby
technického vybavení s nimi provozně související zařízení)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ č. 1

veřejná technická infrastruktura (vedení a stavby technického vybavení, s nimi provozně
T
související zařízení, například vodovody, kanalizace, stavby a zařízení pro nakládánís odpady,
energetická vedení, kabely veřejné komunikační sítě).

KT

elektrické vedení VN vzdušné
elektrické vedení NN vzdušné
trafostanice
plynové vedení STL
vodovodní řady zásobovací (různá tlaková pásma)
kanalizace dešťová
kanalizace splašková gravitační
kanalizace tlaková
čerpací stanice kanalizace

k.ú. Dolní Věstonice

KORIDORY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, pro které je možné
u konkrétních staveb vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám
KD koridor veřejně prospěšné stavby - dopravní a technické infrastruktury

KT koridor veřejně prospěšné stavby - technické infrastruktury

k.ú. Mušov
KD4

INFORMATIVNÍ ÚDAJE
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ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU
Správní orgán, který vydal poslední změnu územního plánu:
Pořadové číslo poslední změny:

Zastupitelstvo obce Horní Věstonice

1

Datum nabytí účinnosti poslední změny územního plánu:
Razítko

Pořizovatel : Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí
Jméno a příjmení oprávněné osoby pořizovatele: Irena Prochásková
Funkce: odborný zaměstnanec ÚÚP

Podpis:

Č. výkresu

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : 5.000
Projektant : AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1096/29, 627 00 Brno

Datum zpracování : 09/2021

k.ú. Perná

Vedoucí projektant :
Ing. arch. Milan Hučík

k.ú. Dolní Dunajovice
k.ú. Klentnice

Polohopis odvozen z digitální katastrální mapy c ČÚZK Praha

projekt, s.r.o.

Vypracoval : Ing. arch. Milan Hučík
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