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ZMĚNA Č. 1 ÚP CHYŠE
Ná vrh
v. č. 1 Výkres zá kladn ího  člen ěn í území

M 1:10 000

vyznačení částí řešeného území změny č. 1

LEGENDA
plochy
s tabilizované

nová hranice  zas tavěného úze mí k 15.05.2019
označe ní rozvojov ých zas tavite lných a pře s tavbových ploch
označe ní rozvojov ých zas tavite lných a pře s tavbových ploch ke  zru še ní

zas tav ite lné plochy

ru še ná hranice  zas tavěného úze mí

plochy 
změn

pře s tavbov é plochy ke  zru še ní

úze mní
re ze rv y

úze mní re ze rv y

CH/Z -B11

zas tav ite lné plochy ke  zru še ní

označe ní úze mních re ze rv
CH/Z -B10

R5

plochy, kde  změny prověří úze mní s tu die  ke  zru še ní

ÚZ EMNÍ REZ ERVY
R5 - úze mní re ze rv a pro bydle ní na s e v e rov ýchodním okraji měs ta Chyše  - BV

Plo chy techn ické in frastruktury
CH/Z -T1 - ČOV na jihu  měs ta Chyše  - TI

* Zastavitelné plochy

SEZ NAM ROZ VOJOVÝCH Z ASTAVITELNÝCH
 A PŘESTAVBOVÝCH PLOCH
město  Chyše

Plo chy bydlen í
CH/Z -B4 - dos tavba prolu ky v ZÚ pod základní školou  - BV
CH/Z -B5 - dos tavba prolu ky na v ýchodním okraji měs ta 

pod býv alou  ze měděls kou  farmou  - BV

Plo chy o bčan ského  vybaven í

CH/Z -B10 - dos tavba východní fronty náměs tí - BH
CH/Z -B11

CH/Z -T2

sídlo  No vá  Tep lice
* Přestavbové plochy
Plo chy výro by a sklado vá n í
NT/P-V1 - pře s tav ba ze měděls ké u s e dlos ti - VD

- plocha na jihov ýchodním okraji měs ta nad silnicí III/2266 - BV

CH/Z -O2 - plocha východně od náměs tí - OV
CH/Z -O3 - plocha jihovýchodě od měs ta - OX

Plo chy veřejn ých p ro stran ství
CH/Z -P6 - plocha na v ýchodním okraji náměs tí - PVk

- plocha v are álu  ČOV na jihu  měs ta - TO

Plo chy do p ravn í in frastruktury
CH/Z -D1 - pře ložka silnice  II/194 - DS


