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Legenda
Vymezení řešeného území

Zastavěné území ke dni 1.2.2018
Vymezení veřejně prospěšných zájmů plošné

Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle §170 a §101 STZ)

Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle §170 STZ)

Zastupite lstvo obce Ne pom uk
usne se ním č. .........................
ze d ne ........................ jako 
opatře ní obecné povah y 

správní orgán, 
kte rý Zm ěnu č. 2 ÚP vy dal

datum  naby tí 
účinnosti Zm ěny č. 2 ÚP

oprávněná úře d ní 
osoba pořizovate le

...........................................
Bc. Vojtěch  Vave rka, 
ve d oucí od d. úze m níh o plánování, 
MěÚ Příbram

razítko, podpis:
Z ÁZ NAM O Ú Č INNOSTI Z MĚNY Č . 2

Úze m ní plán Ne pom uk vy dán 12. března 2009, naby tí účinnosti 4. d ubna 2009.
Zm ěna č. 1 ÚP Ne pom uk vy dána 16. února 2011, naby tí účinnosti 5. března 2011.

Úze m ní plán Ne pom uk
Úplné znění ÚP po vy dání Zm ěny č. 2

Nepomuk

R1

Označení VPS Popis
Ve ře jně prospěšné stavby, pro kte ré lze poze m ky vyvlastnit (§ 170 stavebníh o zákona):
v oblasti ÚSES:

VU1 nad regionální biokorid or ÚSES
VU2 regionální bioce ntrum  ÚSES
VU3 regionální biokorid or ÚSES

Ploch y a korid ory s m ožností vyvlastnění i uplatnění pře dkupníh o práva (d le §170 a §101 ST Z)
v oblasti d opravní infrastruktury:

WD1 rozšíře ní stávající kom unikace na 8 m  u rozvojové ploch y Z1.1.
WD2 nová trasa kom unikace u rozvojové ploch y Z1.2. 

v oblasti tech nické infrastruktury:
WT 1 prod louž e ní vod ovod níh o řad u k Z1.1.
WT 2 prod louž e ní kanalizačníh o řad u k Z1.1.

WD 1

VU1


