
označ. popis

P1 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

   - 0,33

0,33

navržený způsob využití další podmínky pro využití území výměra 
(ha)

označ. 
plochy

    součet:

označ. popis

Z1 SV
plochy smíšené obytné                  
- venkovské    - 0,94

Z2 SV
plochy smíšené obytné                  
- venkovské

Pro tuto plochu je stanovena
etapizace (viz.A5-výkres etapizace).
Respektovat ochranná pásma vedení
VN a dálkového komunikačního
kabelu. Chránit kříž a zeleň při
jihovýchodním okraji plochy.

2,19

Z3 SV
plochy smíšené obytné                  
- venkovské

Pro tuto plochu je stanovena
etapizace (viz.A5-výkres etapizace).
Respektovat ochranné pásmo vedení
VN. Respektovat bezpečnostní
pásmo VTL plynovodu. Zachovávat
koridor pro výstavbu kanalizace ze
Sirákova.

0,69

Z4 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

   - 0,28

Z5 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

Zachovávat nezastavitelný pruh o
šířce 6 m podél břehu vodního toku.

0,31

Z6 SV
plochy smíšené obytné                  
- venkovské

Nadzemní stavby s vnitřními
prostorami umožňující pobyt osob
nesmí být umisťovány ve vzdálenosti
menší než 25 m od katastrální
hranice lesa.

0,20

Z7 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

   - 0,26

Z8 OS občanské vybavení                         
- tělovýchovná a sportovní zařízení

Zachovávat nezastavitelný pruh o
šířce 6 m podél břehu vodního toku.

0,38

Z9 TI technická infrastruktura

Respektovat ochranná pásma vedení
VN a dálkového komunikačního
kabelu. Respektovat bezpečnostní
pásmo VTL plynovodu.

0,20

5,45

navržený způsob využití další podmínky pro využití území výměra 
(ha)

označ. 
plochy

    součet:

označ. popis

K1 PS plochy přírodní - smíšené
Respektovat ochranné pásmo
vedení VN. 4,43

K2 PW plochy přírodní - vodní

Realizace ÚSES je v koridoru pro
zdvojení vedení VVN je podmíněna
souhlasem příslušného správce
technické infrastruktury.

2,45

K3 PS plochy přírodní - smíšené

Realizace ÚSES je v koridoru pro
zdvojení vedení VVN je podmíněna
souhlasem příslušného správce
technické infrastruktury.

0,86

K4 PS plochy přírodní - smíšené Respektovat ochranné pásmo
vedení VN.

3,45

K5 PW plochy přírodní - vodní    - 0,81
K6 PL plochy přírodní - lesní    - 0,85
K7 PL plochy přírodní - lesní    - 0,40
K8 PL plochy přírodní - lesní    - 0,08
K9 W plochy vodní a vodohospodářské    - 1,33

K10 W plochy vodní a vodohospodářské    - 1,99
K11 W plochy vodní a vodohospodářské    - 1,04

17,69

výměra 
(ha)

označ. 
plochy

    součet:

navržený způsob využití další podmínky pro využití území


