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ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

zásobník zkapalněného plynu

a) správní orgán vydávající změnu č.1 ÚP Všenice
Zastupitelstvo obce Všenice

značená turistická stezka - zelená

b) údaje o vydání změny
datum nabytí účinnosti změny č.1:
c) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele
změny č.1 ÚP Všenice
1.1 - plochy technické infrastruktury (ČOV) - nahrazuje plochu 15
1.2 - plochy dopravní infrastruktury (přístup k ČOV)
1.3 - plochy dopravní infrastruktury (místní komunikace)
1.4 - plochy bydlení
1.5 - plochy rekreace
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