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1

PŘÍRODNÍ LIMITY A HODNOTY

lokální biokoridor

PUPFL

pásmo 50 m od hranice PUPFL

PAMÁTKOVÉ LIMITY A HODNOTY

území s archeologickými nálezy

památky místního významu

památný strom

regionální biocentrum

lokální biocentrum

nadregionální biocentrum

plochy významné zeleně plnící funkci interakčních prvků

lesy zvláštního určení

chráněné ložiskové území

ložisko nerostných surovin

poddolované území

nemovité kulturní památky

Z1

LEGENDA
hranice administrativního území obce
HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK

hranice zastavěného území k 31.5. 2016

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

plochy vodní a vodohospodářské (W)

výroba a skladování - lehký průmysl (VL)

občanské vybavení - hřbitovy (OH)

plochy lesní (NL)

plochy přírodní (NP)

plochy smíšené nezastavěného území: 

stabilizované
plochy

plochy
změn

územní
rezervy

zastavitelné plochy

technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI)

KORIDORYstav návrh územní
rezervy

silnice I. třídy  
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

vodovodní řad včetně ochranného pásma

komunikační vedení včetně ochranného pásma 

ochranné pásmo silnic
TECHNICKÉ LIMITY

ochranné pásmo elektrorozvodů

turistická trasa

cyklotrasa

ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně

koridor pro přeložku silnice I/13 - obchvat Pertoltice

vodní zdroj včetně ochranného pásma

vodojem včetně ochranného pásma

hranice katastrálního území

- přírodní, zemědělské 1 (NSpz1)

nadzemní vedení vn 35 kV

komunikační zařízení včetně ochranného pásma

dopravní infrastruktura - silniční (DS) 

plochy těžby nerostů (NT)

silnice III. třídy  

zeleň - přírodního charakteru (ZP)

bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)

bydlení - v bytových domech (BH)

trafostanice 35/0,4 kV

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně

stav návrh územní
rezervy

cykloturistický koridor (CTK1)

- přírodní, zemědělské 2 (NSpz2)

koridor pro realizaci protipovodňových opatření (P1-P3)
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