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plochy

plochy technické infrastruktury (TI)

plochy dopravní infrastruktury (DI)

plochy veřejných prostranství (VP)

plochy občanského vybavení - veřejné (OV)

plochy lesní (LP)

plochy zemědělské (ZP)

plochy vodní a vodohospodářské (PV)

plochy výroby a skladování (VS)

stabilizované
změn
plochy

rezerv
plochy

plochy přírodní (PN)

plochy rekreace - inividuální (RI)

hranice řešeného území

plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

plochy bydlení - čisté (BČ)

hranice katastrů

hranice zastavěného území k 1.8.2008

plochy smíšené výrobní - komerční (VK)

plochy smíšené nezastavěného území (SN)

plochy bydlení - venkovské (BV)

plochy občanského vybavení - sport (OS)

ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru

- regionální biocentrum

- lokální biocentrum

- regionální biokoridor

- lokální biokoridor

plochy občanského vybavení - sport s převažující zelení (OZ)

plochy smíšené nezastavěného území - ochranná zeleň (SO)

DATELOV
D1 cestovní ruch a rekreace (využití zahrad na okraji sídla)

DEŠENICE
E1 bydlení v rodinných domech
E2 bydlení v rodinných domech
E3 bydlení v rodinných domech
E4 bydlení v rodinných domech
E5 místní komunikace
E6 venkovské bydlení
E7 venkovské bydlení
E8 cestovní ruch
E9 úprava křižovatky
E10 ochranná zeleň

DĚPOLTICE
B1 venkovské bydlení
B2 venkovské bydlení
B3 venkovské bydlení
B4 rekreace a cestovní ruch (sportovní zázemí penzionu)
B5 smíšené plochy

MĚSTIŠTĚ
C1 využití areálu vojenské střelnice pro cestovní ruch a sport

(územní s převažující zelení)
C2 dřeviště

MILENCE
M1 venkovské bydlení (dostavba proluky)
M2 venkovské bydlení
M3 komerční plochy
M4 obchvat II/190
M5 pobytová louka (východisko vodáckého sportu na Úhlavě)
M6 komerční území
M7 venkovské bydlení (dostavba proluky)
M8 ochranná zeleň

ŽÍŽNĚTICE
Z1 úprava návsi, dostavba požární zbrojnice
Z2 venkovské bydlení (dostavba proluky na návsi)
Z3 rozšíření pily
Z4 vyhlídka
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a) údaje o orgánu vydávajícím územní plán Dešenic
- Zastupitelstvo městyse Dešenice

b) údaje o vydání
- číslo jednací:
- datum vydání:
- datum nabytí účinnosti:

c) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele ÚP
- jméno a příjmení: Eva Krčmářová, služ. číslo 415415
- funkce:
- podpis a razítko:

I. návrh územního plánu
b • hlavní výkres - b1 • funkční využití

- interakční prvky

M6

Z1 Z2

Z3

Z4

M5

E8

E7

E6

E9

E10
E3

E5
E4

E2

E1

M1

M7

M8

M3
M2

M8

M8

M8

M8
M8

B4

B3
B5

B1

B2

C1

C2

D1

I. návrh územního plánu
b1 • funkční využití

I. návrh územního plánu
b1 • funkční využití


