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c) údaje o oprávněné úřední osobě
    - jméno a příjmení
    - podpis a otisk úředního razítka

NĚMČOVICE
územní plán • 1:5000

hranice území obce - řešené území

stabilizované
plochy

plochy
změn

územní
rezervy

hranice katastrů

hranice zastavěného území

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
a) označení správního orgánu,
    který územní plán vydal

 Zastupitelstvo obce Němčovice

 b) údaje o vydání
      - datum nabytí účinnosti

hranice zastavitelného území

NĚMČOVICE
1   • plochy bydlení
2   • plochy bydlení
3   • plochy bydlení
4   • plochy bydlení
5   • plochy bydlení
6   • plochy bydlení
7   • plochy bydlení
8   • plochy smíšené obytné
9   • plochy smíšené obytné
10 • plochy smíšené obytné
11 • plochy veřejných prostranství (park)
12 • plochy zemědělské (sad, zachování genofondu)
13 • plochy technické infrastruktury (rozšíření ČOV)
15 • koridor dopravní infrastruktury (přeložka II/232)
16 • plochy bydlení
17 • plochy technické infrastruktury (hospodářský dvůr obce)
18 • koridor technické infrastruktury (vedení ZVN 400 kV)
19 • plochy protierozních opatření

OLEŠNÁ
21 • plochy smíšené obytné
22 • plochy smíšené obytné
23 • plochy smíšené obytné
24 • plochy  smíšené obytné
25 • plochy smíšené obytné
26 • plocha občanského vybavení (rozhledna, zázemí turistiky)
27 • plochy dopravní infrastruktury ( lávka přes Berounku)
29 • koridor dopravní infrastruktury (přeložka silnice II/232 - územní rezerva)
30 • plochy dopravní infrastruktury (úprava křižovatky II/232 a III/23215)
31 • plochy smíšené obytné
32 • koridor technické infrastruktury (vedení ZVN 400 kV)

Městský úřad Rokycany, odbor stavební
Ing. Radka Janová
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koridory dopravní infrastruktury

koridory technické infrastruktury

A. Územní plán
b. hlavní výkres - b.1 urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
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plochy protierozních opatření
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