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Změna č . 2 územního  plánu o bce Málko v

∙

zakázka č.:

datum:
výkres č.:
měřítko:

výkres: Hlavní výkres - ko ncepce veřejné 
infrastruktury

1c
1:5000

pořizovatel: Magistrát města Chomutova 1/2011
n ázev: Změna č . 2 územního  plánu o bce Málko v stupeň: ÚP

srpen  2014

objedn atel zakázky: Obec Málkov Lipová 322
místo zakázky: Ústecký kraj, ORP Chomutov Spořice

projektan t zpracovatel kreslil Ing. Arch. Jaroslav Pachner
Ing. Arch. Jaroslav Pachner Architekton ický atelier

označení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.155 Plocha smíšeného území

0.0962 Plocha smíšeného území
0.5

27.6106 silniční doprava
45.7739 drážní doprava

Plocha smíšeného území

0.9181
0.6122
0.2796

0.0178 Bydlení městského typu
1.6635 Plochla veřejných prostranství
0.1438 Plocha pro tělovýchovu  a sport
0.1586 Plochla veřejných prostranství

Plocha pro výrobu  a slu žby
Plocha pro sport a rekreaci
Plocha smíšeného území

Seznam rozvojových zastavitelných ploch

výměra (ha) využití
0.4576 Bydlení městského typu

Legenda
ná v rhstav

hranice obce

hranice katastrů

hranice zastavěného úz emí k 1.12.2013

označení roz v ojov ých zastav itelných plochZ1

z astavěné úz emí

Plochy občanského vybavení
plocha pro tělov ýchovu a sport

Plochy veřejných prostranstv í
plocha veřejných prostranstv í

Plochy dopravní infrastruktury
silniční doprava

drá ž ní doprava

zastav itelné plochy

hranice řešeného úz emí jsou dílčí plochy změn

podpis a otisk úředního 
raz ítka:

Datum nabytí účinnosti:11.8.2014
Oprá vněná  úřední osoba pořiz ovatele:
Jméno a příjmení: Martina Valešová

Funkce: Referent Odbor roz voje, investic a majetku 
města Magistrá tu města Chomutova

Číslo jednací: OOP č. 1/2014

Zá z nam o účinnosti úz emně plá novací dokumentace
Ná z ev dokumentace: Změna č . 2 územního  plánu o bce 

Málko v
Sprá vní orgá n, který 
úz emně plá novací 
dokumentaci vydal:

Zastupitelstvo obce Má lkova


