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INFORMAČNÍ  A PODKLADOVÉ VRSTVY

ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO
ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

ZÁMĚRY PŘEVZATÉ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

ZÁMĚRY OSTATNÍ

ochranné pásmo D-O-L
vodní průplav D-O-L

dopravní infrastruktura

technická infrastruktura - vod. objekt

nadregionální biokoridor

specifická oblast krajské úrovně
rozvojová osa republikové úrovně

technická infrastruktura - energetika
technická infrastruktura - energetika

čistírna odpadních vod

veřejně prospěšné zájmy podle územního plánu
plocha ostatní

plocha zemědělská

plocha bydlení

plocha dopravní infrastruktury

plocha smíšená výrobní; plocha smíšená obytná

plocha lesní

plocha občanského vybavení

plocha veřejného prostranství; plocha systému sídelní zeleně

plocha rekreace a sportu
plocha technické infrastruktury

plocha výroby a skladovací

plocha vodní a vodohospodářská

plocha specifická

stožárové stanice a věžové stanice s venkovním přívodem
venkovní stanice a stanice v budovách

záměry investic vodního hospodářství - poldry

ochranná pásma významných oborových záměrů
technologických objektů energetiky

záměry zjištěné průzkumy

vedení el. energie 110 kV

vedení středotlakého plynovodu

významné oborové záměry dopravních tras - silnice I. třídy
významné oborové záměry dopravních tras - rychlostní silnice

záměry zjištěné průzkumy - OP SN Boršov

záměry zjištěné průzkumy

kanalizační stoka - jednotná kanalizace

ochranné pásmo plynovodu
ochranné pásmo elektrické stanice

významné oborové záměry liniového vedení energetiky

významné oborové záměry nových technologických
objektů energetiky

významné oborové záměry technologických
objektů kanalizací - ČOV

železniční trať

železniční trať celostátní
železniční trať regionální

železniční vlečka

silnice II. třídy
silnice III. třídy

silnice I. třídy

lesy hospodářské, ochranné a lesy zvláštního určení

hranice obce s rozšířenou působností
hranice mapového rámu

hranice zastavěného území

vodní tok
vodní plocha

hranice katastrálního území

Vysv. 1 číslo jevu dle přílohy č.1 (část A) vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti


