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M.: 1:5000

A2b. HLAVN˝ VÝKRES (JIH) Hlavní výkres (jih) 1 : 5000

LEGENDA :

Hranice

hranice łe�enØho œzemí

katastrÆlní hranice

Plochy dle významu:

Plochy s rozdílným zpøsobem vyu�ití

Územní systØm ekologickØ stability

bydlení kolektivní (BK)

vełejnÆ prostranství (VP)

rekreace - zahrÆdkovØ kolonie (RZ)

obŁanskØ vybavení (OV)

obŁanskØ vybavení - sport (OS)

obŁanskØ vybavení - hłbitov (OH)

vełejnÆ prostranství - zeleò (VZ)

rekreace rodinnÆ (RR)

bydlení vesnickØ (BV)

technickÆ infrastruktura (TI)

vodní a vodohospodÆłskØ plochy (VH)

zemìdìlskØ plochy - trvalØ travní porosty (ZT)

lesní plochy (LE)

smí�enØ výrobní plochy (SV)

výroba - zemìdìlskÆ výroba (ZV)

dopravní infrastruktura - leti�tì (DL)

obŁanskØ vybavení - turistický ruch (OVt)

dopravní infrastruktura - vybavenost (DV)

dopravní infrastruktura - garÆ�e (DG)

IV. Plochy v krajinì s navr�enou zmìnou vyu�ití
III. Plochy płestavby
II. ZastavitelnØ plochy
I. StabilizovanØ plochy

smí�enØ nezastavìnØ plochy (SN)

płírodní plochy (PP)

zÆk. Ł. 183/2006 Sb. ke dni 1.11.2009
hranice zastavìnØho œzemí dle § 58 

hranice ochrannØ zóny nadregionÆlního biokoridoru

I. II. III. IV.

lokÆlní biokoridor

lokÆlní biocentrum

regionÆlní biokoridor

regionÆlní biocentrum

nadregionÆlní biocentrum

stav nÆvrh

stav nÆvrh

cyklotrasy

VełejnÆ infrastruktura
stav nÆvrh

obŁanskØ vybavení

STL plynovod

kabelovØ vedení VN 22kV, trafostanice

prvky jsou takØ vełejnou infrastrukturou.

Takto                   v legendì oznaŁenØ œzemní 

Plochy pro vełejnì prospì�nØ stavby a vełejnì prospì�nÆ opatłení

plochou pro vełejnì prospì�nØ stavby nebo vełejnì prospì�nÆ opatłení.

Takto                   v legendì oznaŁenØ navr�enØ œzemní prvky jsou zÆroveò

Ochrana płírodních hodnot
dopravní infrastruktura - pozemní komunikace (DK)

rekonstrukce komunikace

kanalizace, Łistírna odpadních vod

Ochrana urbanistických a architektonických hodnot

hodnotnÆ urbanistickÆ koncepce

�tola Jeroným (nÆrodní kulturní pamÆtka)

�idovský hłbitov

hodnotnØ budovy

objekty (pamÆtníky, kłí�ky)

liniovØ porosty nelesní zelenì v krajinì

płelo�ka vodního toku

vrchní vedení VVN 400kV

obŁanskØ vybavení - turistický ruch

vrchní vedení VVN 220kV
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