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ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
řešené území (Městys Protivanov, okres Prostějov, Olomoucký kraj)
zastavěné území
zastavitelné plochy
Protivanský
mlýn

plochy a koridory územních rezerv

U mlýna
stav

návrh

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
vodovod pro veřejnou potřebu - zásobovací a hlavní řady
vodovod pro veřejnou potřebu - distribuční řady
vodovod - zásobovací řady zemědělské farmy

Dolina

technologický objekt zásobování pitnou vodou - přerušovací komora
zdroj podzemní vody zemědělské farmy
27
VN1

ochranné pásmo vodního zdroje
řad veřejné stokové sítě - jednotná a splašková kanalizace
řad veřejné stokové sítě - splašková tlaková kanalizace

Za Trundovým

řad veřejné stokové sítě - dešťová kanalizace
řad jednotné a splaškové kanalizace zemědělské farmy
čistírna odpadních vod
Za kostelem

čerpací stanice tlakové kanalizace
odvodňovací příkop
R6

osa a hranice koridoru nadzemního vedení elektro VVN 110 kV
nadzemní vedení elektro VN 22 kV a trafostanice (včetně OP)
podzemní vedení elektro VN 22 kV a trafostanice
větrná elektrárna (včetně ochranného pásma)
vedení elektro NN
VTL plynovod (včetně ochranného a bezpečnostního pásma)
STL plynovod (včetně ochranného pásma)
technologický objekt zásobování plynem - regulační stanice
technologický objekt zásobování plynem - stanice katodické ochrany
300428
400kVA

telekomunikační kabel přístupové sítě
ochranné pásmo vysílače
základnová stanice telekomunikační sítě
telekomunikační objekt, zařízení
zájmové území elektronického komunikačního zař. MO ČR na stanovišti Skalky

Za panským

300422
250kVA

koridor RR směrů - zájmové území MO ČR pro nadzemní stavby

stav

y
luk DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Ok
6
N4
o.V

návrh

plochy PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa)
vodní toky a plochy

300425
400kVA

osa a hranice koridoru přeložky silnice II. třídy

27
VN1

Protivanov

liniová zeleň

-

návrh úpravy trasy vedení elektro VVN 110 kV

Ú
300421
400kVA

Za kostelem

-

správní orgán
vydávající územní plán

VN127

Záznam o účinnosti

Zastupitelstvo Městyse Protivanov
označení správního
orgánu
-

datum nabytí účinnosti
územního plánu

U hory

300739

Š

datum nabytí účinnosti

300423
400kVA

oprávněná
úřední osoba
pořizovatele

Stavební úřad, oddělení územního plánování
Magistrát města Prostějova
úřad územního plánování

7
12
VN

ing. Jan Košťál
jméno a příjmení

Nivy

300426
400kVA

vedoucí stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova

300773

ZŠ
300424
400kVA

funkce

U javora

Doubí

Nivy
razítko a podpis

Hu

300772

projektant
Ing. arch. Tomáš Pejpek
Na Zákopě 62
779 00 Olomouc

301308

U smrka

301309

Doubí

301310

Za Zapletalovým
Doubí
300771
300447
250kVA

ing. arch. Tomáš Pejpek
autorizovaný architekt ČKA 02 718

Pod nivy

kopanina
Protivanovský
rybník

Pu

nk

va

7
12
VN

Za Markovým

Noviny

Oborský rybník
400kVA

Oborský mlýn

Milanka

