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a) Označení správního orgánu, který územní plán vydal:
                                   Zastupitelstvo Obce Mladý Smolivec
b) Číslo jednací:
    Datum vydání:     
    Datum nabytí účinnosti:
c) Údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele, 
    odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nepomuk:
    Jméno a příjmení:
    Funkce:
    Podpis:
    Otisk úředního razítka: 

Záznam o účinnosti

hranice obce
hranice zastavěného území k 30.6.2009
zastavitelné plochy
plochy přestavby
plochy změn v krajině a úprav nezastavěných ploch
územní rezervy

M. Č. BUDISLAVICE
Zastavitelné plochy
B1 - smíšené obytné venkovské (draha)
B2 - smíšené obytné venkovské
B3 - smíšené výrobní 
B4 - rekreace a sport 
B5 - plochy zemědělské
B13 - elektrické vedení a transformační stanice
B15 - propojení VZ Budislavice - Mladý Smolivec
B16 - kanalizace na ČOV
Plochy přestavby
B10 - úprava návsi a veřejná zeleň
B11 - drobná řemeslná výroba (konverze zeměď. areálu) 
B12 - bydlení smíšené obytné venkovské (konverze zeměď. areálu)
Plochy změn v krajině a úprav nezastavěných ploch
B17 - vymezení OP VZ
M. Č. DOŽICE
Zastavitelné plochy
D1 - smíšené obytné venkovské 
D2 - smíšené obytné venkovské 
D3 - rekreace hromadná
D4 - technická infrastruktura - ČOV a kanalizace 
D8 - občanská vybavenost a veřejná zeleň
D9 - zemědělská výroba
D13 - vodovod
D14 - elektrické vedení a transformační stanice
Plochy přestavby
D5 - výrobní smíšené 
D6 - bydlení smíšené venkovské 
D7 - veřejné prostranství – urbanistická zeleň
D10 - úprava návsi a veřejná zeleň
D11 - úprava a změna ÚK na MK
Plochy změn v krajině a úprav nezastavěných ploch
D12 - vymezení OP VZ
Rezerva
veřejné prostranství - urbanistická zeleň
M. Č. MLADÝ SMOLIVEC
Zastavitelné plochy
M1 - bydlení smíšené obytné
M2 - rekreace individuální
M4 - smíšené obytné venkovské
M5 - bydlení smíšené výrobní (drobná řemeslná výroba) 
M6 - technická infrastruktura - ČOV a kanalizace
M7 - smíšené výrobní (výroba a skladování)
M8 - bydlení smíšené venkovské (mlýn Lomnice)
M9 - smíšené obytné venkovské (samota)
M10 - výroba zemědělská (Agrochov) 
M11 - infrastruktura technická - RSP
M12 - VTL/STL plynovod
M15 - propojení VZ Ml. Smolivec - Budislavice
M16 - kanalizace na Budislavice
M19 - elektrické vedení a transformační stanice
Plochy přestavby
M13 - úprava veřejného návesního prostoru
M14 - úprava a změna ÚK na MK (KN 932/1)
M18 - smíšené obytné venkovské
Plochy změn v krajině a úprav nezastavěných ploch
M20a, b - převod orné půdy na TTP
M. Č. RADOŠICE
Zastavitelné plochy
R1 - smíšené obytné venkovské   
R3 - rekreace individuální 
R4 - technická infrastruktura - ČOV a kanalizace
R5 - zemědělská výroba 
R6 - smíšené výrobní (pila) 
R7 - smíšené výrobní (zemědělská výroba)
R8 - vodovodní řad
Plochy přestavby
R2 - smíšená obytné venkovské
R10 - úprava návsi
R11 - úprava býv. školy na byty
R12 - změna a úprava ÚK na MK
Plochy změn v krajině a úprav nezastavěných ploch
R15 - vymezení OP VZ
R18 - převod orné půdy na TTP
M. Č. STARÝ SMOLIVEC
Zastavitelné plochy
S1 - smíšené obytné venkovské 
S2 - smíšené výrobní 
S3 - smíšené obytné venkovské
S4 - smíšené obytné venkovské
S5 - technická infrastruktura - ČOV a kanalizace
S6 - zemědělská výroba 
S7 - výroba a skladování
S8 - výroba a logistika
S9 - STL plynovod
S17 - elektrické vedení a transformační stanice
Plochy přestavby
S10 - smíšené obytné venkovské (konverze zem. areálu) 
S11 - veřejné prostranství (konverze zem. areálu) 
S12 - rozšíření veřejného prostranství
Plochy změn v krajině a úprav nezastavěných ploch
S13 - faremní oborní chov 
S14 - faremní oborní chov
S16 - asanace skládky na veřejnou zeleň


