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plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (vyvlastnění dle §170 STZ)
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plochy veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství (předkupní právo dle §101 STZ)
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 Veřejně prospěšné stavby s právem vyvlastnění: 

 Vymezené veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura

VD1 místní účelová komunikace vedená ve směru od silnice III. třídy po severním okraji venkovské zástavby ke stávající  

 účelové komunikaci. 

VD2 místní účelová komunikace vedená po okraji zástavby nové či nově navrhované v severní části Hořátve s propojkami  

 na stávající dopravní systém a s doprovodnou liniovou zelení. 

 Veřejně prospěšná opatření s právem vyvlastnění bez předkupního práva:

 Veřejně prospěšná opatření - ÚSES

VU1  ÚSES  (biokoridory k založení) - LBK1 (nefunkční části)

VU2  ÚSES (biocentra k založení)- LBC 6 (část);  LBC 7 (část); LBC 9 (část)

 Veřejně prospěšná opatření -  zeleň

VZ3 plochy sídelní zeleně - ochranná a izolační zeleň - plocha určená pro umístění sídelní zeleně s převažující izolační  

 funkcí 

VZ4 liniová zeleň v krajině k založení K1 - K10

.

 Veřejně prospěšné stavby a prostranství s předkupním právem

 Územním plánem je vymezena plocha veřejné občanské vybavenosti, pro kterou je možné uplatnit předkupní právo:

VSO  plocha občanské vybavenosti - veřejná vybavenost:

 - kulturně společenské a sportovní centrum;   

 - k.ú. Hořátev; stavební parcela KN č. 146; pozemek KN č. 170/57

 - předkupní právo: Obec Hořátev.

                Obec Kovanice
               k.ú. Kovanice 
                   (671347)

                  Obec Hořátev 
                 k.ú. Hořátev
                   (645028)

                 Obec Nymburk 
                k.ú. Nymburk 
                   (708232)

                     Obec Písty 
          k.ú. Písty u Nymburka 
                   (721028)

                  Obec Zvěřínek 
                 k.ú. Zvěřínek 
                   (793833)

               Obec Kostelní Lhota 
              k.ú. Kostelní Lhota  
                   (670529)

               Obec Písková Lhota 
   k.ú. Písková Lhota u Poděbrad 
                   (720976)

                   Obec Kovanice 
      k.ú. Chvalovice u Nymburka 
                   (671339)

správní orgán
vydávající územní plán

oprávněná
úřední osoba
pořizovatele

označení správního orgánu

datum nabytí účinnosti

jméno a příjmení

funkce

razítko a podpis

Záznam o účinnosti

-

-

-

-

zastupitelstvo obce Hořátev

Ing. Dagmar Šalandová

referentka odboru výstavby -
Městský úřad Nymburk


