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VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
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Lešany

záměry na provedení změn ve využití území
plochy rozdílného způsobu využití (ÚP, průzkum)
plocha bydlení

Protivanov

technická infrastruktura (ÚP, rozvojové dokumenty, průzkum)

plocha technické infrastruktury
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