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LEGENDA :

Plochy s rozdílným zpùsobem využití

Plochy dle významu:

plochy dopravní infrastruktury

Hranice

hranice øešeného území

katastrální hranice

II. Plochy změn
I. Stabilizované plochy
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plochy bydlení vesnickéhoBV BV

DI
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TI

VD VD

VP VP

stav návrh

Veøejná infrastruktura

plochy technické infrastruktury

plochy výroby drobné a øemeslné

plochy výroby prùmyslové

plochy bydlení mìstského

plochy bydlení specifického

plochy dopravní infrastruktury železnic

plochy obèanského vybavení komerèní

plochy obèanského vybavení sportu

plochy obèanského vybavení nekomerèní

plochy veøejných prostranství zelenì

plochy veøejných prostranství zelenì høbitovù

plochy veøejných prostranství

plochy rekreace hromadné

plochy rekreace individuální

plochy rekreace zahrádkáøských osad

plochy smíšené krajinné zóny - sportovní

plochy smíšené obytné mìstského typu

plochy smíšené obytné vesnického typu

plochy výroby zemìdìlské

plochy smíšené výrobní

plochy tìžby nerostù

plochy lesní

plochy zemìdìlské - trvalý travní porost

plochy zemìdìlské - orná pùda

plochy zemìdìlské - zahrady

hranice zastavìného území ke dni 1. 9. 2017

zastavitelné plochy
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autobusová zastávkaLimity využití území

Územní systém ekologické stability
stav návrh

stav návrh

ochranná zóna nadregionálního biokoridoru

místní biocentrum

místní biokoridor

nadregionální biokoridor

regionální biocentrum

regionální biokoridor

kulturní památka

mìstská památková zóna

rozvodna

trafostanice

bezpeènostní pásmo VTL plynovodu

ochranná pásma VTL plynovodu

regulaèní stanice

centrální zdroj tepla

výmìníková stanice tepla

chránìná oblast pøirozené akumulace vod

záplavová území

vodojem

èerpací stanice - kanalizace

èerpací stanice - vodovodu

èistírna odpadních vod

objekt na RR síti

ochranné pásmo železnice

autobusové nádraží

garáže

plocha pro parkování a odstavování

èerpací stanice pohonných hmot

železnièní zastávka

chránìná ložisková území

poddolovaná území

výhradní ložisko nerostných surovin

2. zóna CHKO

3. zóna CHKO

4. zóna CHKO

specifického - rozhledna
plochy obèanského vybavení 

sportu - cyklotrial
plochy obèanského vybavení 

zelenì - lesopark
plochy veøejných prostranství 

vodní plocha, mokøina
plochy vodní a vodohospodáøské - vodoteè, 

k plnìní funkcí lesa
ochranné pásmo ploch urèených 

léèivého zdroje lázeòského místa Karlovy Vary
ochranné pásmo II. stupnì II. B pøírodního 

prognózní zdroj nerostných surovin

ochranné pásmo silnic
- vedení ZVN 400 kV
koridor technické infrastruktury 

èísla prvkù ÚSES

6. 2018

koridor dopravní infrastruktury

zaøízení Ministerstva obrany - OP radaru Køíženec
ochranné pásmo leteckých zabezpeèovacích 
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