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LEGENDA
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ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ
hranice správního obvodu obce
hranice katastrálního území
zastavěné území obce zjištěné dopl. průzkumem (vč. území se zahájenou výstavbou)

ZÁMĚRY V ÚZEMÍ

B6

záměry revitalizačních opatření s maximalní podporou ekologické stability území
1) TTP a lesů
záměry zakládání revitalizačních opatření 2) suchých poldrů
3) zeleně
prioritní území pro vymezení významných tevitalizačních opatření v degradované krajině (odkaz na I.3.1)
vymezení poloch bydlení - záměr z platné ÚPD - obce
vymezení poloch bydlení - záměr individuálních žadatelů
záměr vymezení jádra KPZ za účelem kulturně společenské funkce nesnižující identitu místa
vymezení ploch pro občanskou vybavenost - záměr obce
vymezení ploch pro občanskou vybavenost - záměr individuálních žadatelů
záměr vymezení ploch pro rozvoj malého a středního podnikání
záměr vymzení ploch pro fotovoltaické elektrárny

OV1

záměr na vymezení veřejné infrastruktury
záměr řešení propustnosti krajiny
požadavek na funkční provázanosti návrhu řešení na sousední k.ú.

B8

2

záměr protierozní ochrany půd
zaměr dopravní infrastruktury R35 a D11, včetně souvisejicívh staveb

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

OV2

regionální biokoridor

3

lokální biokoridor
lokalní biocentrum

B9

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA
vodní plochy a toky
PUPFL

B12

OCHRANA LESA

B11

ochranné pásmo lesa

B13

B10

OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI

B16

záplavové území

B15

aktivní zóna záplavového území
OCHRANA PAMÁTEK
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nemovitá kulturní památka
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krajinné památkové zóny

území s archeologickými nálezy

OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
elektronické komunikační zařízení
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komunikační vedení vč. OP
radioreléová trasa
vodovod - technologický objekt

!

P2

vodovodní řad vč. OP
elektrická stanice

!

elektrické stanice - ochranné pásmo
elektrorozvodna

I.8.1

elektrorozvodna - ochranné pásmo
elektrické vedení 35 kV včetně ochranného pásma
elektrické vedení 110 kV

J.1.1

elektrické vedení - ochranné pásmo
středotlaký plynovod
vyskotlaký plynovod

J.1.2

plynovod - ochranné pásmo
plynovod - bezpečnostní pásmo

B18
OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

B19

silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
ochranné pásmo silnic, rychlostních komunikací a dálnic
železnicní dráha
vlečka

T

T
T

T

železniční dráha a vlečka - ochranné pásmo
ochranné pásmo radionavigačního leteckého pozemního zařízení

T

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
I. a II. třída ochrany zemědělské půdy
investice do půdy za účelem zvýšení úrodnosti - odvodnění
užitkový (závlahový) vodovod
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
#

kontaminovaná místa
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