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hranice řešeného území "Změna č.1 RP Plumlov Na Balkáně"
hranice řešeného území "RP Plumlov Na Balkáně"

hranice parcel dle katastrálního mapového podkladu  

pozemky pro bydlení v rodinných domech
pozemky pro občanské vybavení

pozemky pro individuální rekreaci
pozemky pro krajinnou zónu přírodní
pozemky pro řadové garáže
pozemky pro technickou infrastrukturu

zastavitelná část pozemku pro rodinné domy

pozemky pro veřejná prostranství -
obslužná ulice, obytná ulice, pěší stezky

hranice funkcí
osy komunikací

stávající objekty, možná varianta zástavby
zařízení sociální péče

chaty, zahrádkářské osady, sady a zahrady
krajinná zeleň

stavební čára
stavební hranice
normální výška římsy 3,5m nad úrovní
přilehlé komunikace, výška hřebene sedlové 
střechy max. 7,5m

B.01 výška římsy odvozena od výšky budovy a
tvaru střechy, výška hřebene střechy
max. 8,5m

ZMĚNA č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU "PLUMLOV - NA BALKÁNĚ"

Místo: Na Balkáně, Plumlov

Pořizovatel: Magistrát města Prostějova, oddělení územního plánování

Vypracoval: Ing. arch. Stanislav Srnec

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ měřítko č.v.04/2017, zak. č. 1528

ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc 
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1:500 N.02

označení veřejně prospěšné stavby a její
ohraničení

identifikace veřejně prospěšné stavby

pozemky pro veřejně prospěšné stavby -
kominikace, chodníky, inženýrské sítě

pozemky pro veřejně prospěšné stavby
čerpací stanice, kanalizace

VPS

UO

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
stávající návrh - RP

URBANISTICKÁ EKONOMIE
rozvojové pozemnky pro rodinné domy 4780 m
rozvojové pozemnky pro veřejná prostranství 120 m
stávající plochy pro dopravu 250 m
celková výměra řešeného území 5150 m

2

2

2

2

NTL plynovod
vodovod

rozvody NN
slaboproud
splašková kanalizace

dešťová kanalizace

návrh - změna č.1 RP

Záznam o účinnosti:

Správní orgán, který změnu č. 1 regulačního plánu "Plumlov - Na Balkáně" vydal:

Zastupitelstvo města Plumlova

Datum nabytí účinnosti změny č. 1 regulačního plánu "Plumlov - Na Balkáně":

Pořizovatel: Otisk úředního razítka:

Magistrát města Prostějova

Odbor územního plánování a památkové péče

Oprávněná úřední osoba pořizovatele:

Jméno a příjmení: Ing. Ivana Nováková

Funkce:
vedoucí oddělení územního
plánování

Podpis:


