ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
STAV

NÁVRH

ZMÌNA è. 4
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

vodovodní øad - hlavní

4.04
Br

vodovodní øad - místní
èerpací stanice

4042/14

VELKÉ NÌM±ICE

ODKANALIZOVÁNÍ
STAV

NÁVRH

DÍL±Í ZMÌNY ±. 4.03.1, 4.03.2, 4.04, 4.05
jednotná kanalizace

LEGENDA:

splašková kanalizace

HRANICE
deš•ová kanalizace
hranice katastrálního území
tlaková kanalizace
zastavìné území k 1. 3. 2016
èistírna odpadních vod
èerpací stanice
záplavové území Q100

hranice zastavitelného území zmìnou è. 4

ZÁSADY USPOØÁDÁNÍ ÚZEMÍ
FUNK±NÍ

VYUŽITÍ PLOCH

meliorace

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

V

SOU±ASNÌ ZASTAVÌNÉM A ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ

ZÁVAZNÁ
SOU±ASNÌ

ZASTAVITELNÉ

ZASTAVÌNÉ

ÚZEMÍ

REZERVA

±ÁST

SMÌRNÁ ±ÁST

ZÁKLADNÍ FUNKCE

FUNK±NÍ TYP

ÚZEMÍ

4.05
Dx

STAV

NÁVRH

4.01 identifikace lokality
VTL plynovod do 40 barù

4.03.1
Px

STABILIZOVANÉ

ROZVOJOVÉ

MOŽNÝ ROZVOJ

ÚZEMÍ

ÚZEMÍ

ZASTAVITEL.ÚZEMÍ

bezpeènostní pásmo VTL plynovodu do 40 barù
VTL regulaèní stanice

Br

Br
bydlení v rodinných domech
a nízkopodlažní bytové zástavbì

KRAJINNÉ ZÓNY PRODUK±NÍ- P

STL plynovod

Px
NTL plynovod

plochy vhodné pro zemìdìlskou produkci, intenzita využití
je limitována pøírodními podmínkami
a ochrannou krajinného rázu.

Vl

VÝROBA - V
plochy pro umístìní zaøízení prùmyslové
a zemìdìlské výroby,
výrobních služeb a skladù

Dx

plochy pro umístìní cyklistické stezky, cykloturistické trasy
a technické infrastruktury

zaøízení SKAO
ochranné pásmo SKAO

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

BYDLENÍ - B
plochy pro obytné úèely, rekreaèní využití
a základní obèanskou a technickou vybavenost
související bezprostøednì s bydlením.

Px
plochy zemìdìlské - specifické
- plochy pro lesní školku

Vl
zaøízení lesní výroby a správy

Dx
cyklostezka, cykloturistická trasa

nadzemní vedení vn 22 kV

4.03.2
Vl

ochranné pásmo nadzemního vedení vn
sloupová trafostanice 22 / 0,4 kV
podzemní vedení vn 22 kV
zdìná trafostanice

SPOJE
STAV

NÁVRH

SEZNAM DÍL±ÍCH ZMÌN:
zmìna 4.03.1 - návrh plochy Px - plochy zemìdìlské - specifické - plochy pro
lesní školku) na stabilizované ploše Po - orná pùda
zmìna 4.03.2 - návrh rozvojové plochy Vl - zaøízení lesní výroby a správy
zmìna 4.04 - návrh rozvojové plochy Br - bydlení v rodinných domech
zmìna 4.05 - návrh rozvojové plochy Dx - cyklostezka, cykloturistická trasa

telekomunikaèní vedení - místní sí•
telekomunikaèní vedení - rr paprsek

NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY (HLAVNÍ VÝKRES)

telekomunikaèní zaøízení
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