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Horní Týnec

Třebušín

hranice územních jednotek
hranice obce Třebušín
= hranice řešeného území
hranice katastrálních území

vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření s možností
vyvlastnění
VD

Domky p. Trojhorou

dopravní vybavenost (VD)

vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření s možností

Peklo

uplatnění předkupního práva

Dolní Týnec

VZ

veřejné prostranství (VZ)

PO

občanské vybavení (PO)

Návrhem ÚP Třebušín jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění:

Klokoč

(pozn.1: na tyto stavby se vztahuje i předkupní právo pro Obec Třebušín)
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění jejich výstavby a
řádného užívání pro stanovený účel
označení

druh

katastrální území

č. pozemku (KN)

__________________________________________________________________________________________________
VD

parkoviště u hřbitova v Třebušíně

Třebušín

264/1

Jako veřejně prospěšné opatření, pro kterou je možné uplatnit předkupní právo jsou vymezeny tyto plochy:
označení

druh

katastrální území

č. pozemku (KN)

__________________________________________________________________________________________________

VO

PZ

plocha veřejného prostranství veřejné zeleně na severu Třebušína Třebušín

485/1

navržená v rámci opatření nestavební
povahy N 16
předkupní právo: Obec Třebušín
PO

plocha občanské vybavenosti (sportu)
navržená v rámci Z6

Třebušín

770/6, 770/8

předkupní právo: Obec Třebušín
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