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PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ
US

hranice zastavěného území aktualiovaná k 30.05.2021

přírodní zdroje

rozhodování v plochách je podmíněno zpracováním územní studie

nevýhradní ložisko cihlářské suroviny
chráněné ložiskové území ropy a zemního plynu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
kulturní limity

sesuvné území - potencionální
těžební vrt zemního plynu

válečné hroby a pietní místa
kulturní památky / ostatní památky místního významu
Bv

území s archeologickými nálezy I. kategorie
území s archeologickými nálezy II. kategorie
34-21-09/10
(Ov)

označení území s archeologickými nálezy

přírodní limity
evropsky významná lokalita Natura 2000
přírodní památka
ochranné pásmo přírodní památky
údolní niva Spáleného potoka a Trkmanky

POZNÁMKY
1)

V plochách změn je podkreslen stávající způsob využití.

2)

Celé správní území obce je územím s potencionálními archeologickými

registrované viniční tratě I. kategorie
významný vyhlídkový bod
Ti

hranice 50 m od lesa

nálezy, kde bude nutno strpět archeologický výzkum.
3)

Celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního
zařízení Ministerstva obrany ČR (OP radaru Sokolnice).

4)

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území MO ČR.

technické limity
záplavové území Q100
záplavové území - aktivní zóna
hranice od břehové čáry vodního toku podle §49 odst. 2c) vodního zákona
meliorace - uměle odvodněná území
Pk

chráněná oblast přirozené akumulace vod
ochranné pásmo dráhy

Zs

ochranné pásmo silnice II. třídy
DOPRAVA

ochranné pásmo venkovního elektrického vedení 400, 110 a 22 kV
navrhované zastávky hromadné dopravy

ochranné pásmo produktovodu
ochranné pásmo katodové ochrany
ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu
ochranné pásmo základnové stanice

INFORMATIVNÍ ÚDAJE
hranice řešeného území = hranice k.ú. Krumvířř

koridor RR směrů Ministerstva obrany ČR
vrty a sondy - aktivní / likvidované

hranice sousedních katastrálních území
2.01

označení dílčích změn územního plánu
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