stabilizované
plochy
plochy změn

územní
rezervy
hranice řešeného území
hranice zastavěného území k 1.1.2007

BM

BM

plochy bydlení - bydlení městské (BM)
plochy bydlení - bydlení individuální (BI)
plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy občanského vybavení - veřejné (OV)
plochy občanského vybavení - sport (OS)
plochy veřejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné - městské (SM)
plochy smíšené obytné - památkové (SP)
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy výroby a skladování (VS)
plochy smíšené výrobní (SD)
plochy vodní a vodohospodářské (PV)
plochy zemědělské (ZP)
plochy lesní (PL)

2
1

plochy přírodní (PN)
plochy smíšené nezastavěného území (SN)

1
1

plochy těžby nerostů (N)
veřejně prospěšné stavby
ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru
ÚSES - ochranné pásmo NRBK
ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor
ÚSES - lokální biocentrum
ÚSES - lokální biokoridor

III/0274 Mladotice

ochranná pásma
hranice záplavového území
poddolované území
chráněné ložiskové území
výhradní ložisko
významný krajinný prvek
památný strom, alej
památkově chráněné objekty

II.b

Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál

H8

VDJ 25 m3
440,70
ATS
II.a

H6

S2

H4

HV1
H5

H2

ochranné pásmo NPK - režim A

TS 9

území archeoplogického naleziště ÚAN I
území archeoplogického naleziště ÚAN II

VDJ
SPOLEČNÝ
65 m3
482

hranice krajinné památkové zóny Plasko
vodní zdroje
hlavní vodovodní řady

Z2

H1

T274
III/0
AL

H7

ochranné pásmo NPK - režim B

VDJ ZEMĚDĚLSTVÍ

VDJ 40 m3
dotice
465
III/0274 Mla

Žebnice

záplavové území řeky Střely AZZU

Z4

ČOV Plasy

Z9

TS 10

záplavové území řeky Střely Q100

TS 7

vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)

9
3

H3

ochranné pásmo vodních zdrojů

Z3
Z5

transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)
sdělovací kabely

Z8

ATÚ

Z6

Z7

VTL plynovod
regulační stanice plynu

3
1

Z10
1 - Horní Hradiště - Žebnice

2 - Žebnice

3 - Lomnička

4 - Plasy

5 - Babina

6 - Lomnička

7 - Nebřeziny

8 - Nebřeziny - Babina

Z1

TS 8

II I/0

d

274

b
Pla
sy

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

b. Koordinační výkres

1

PLASY

územní plán

stabilizované
plochy
plochy změn

územní
rezervy
hranice řešeného území
hranice zastavěného území k 1.1.2007

BM

BM

plochy bydlení - bydlení městské (BM)
plochy bydlení - bydlení individuální (BI)
plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy občanského vybavení - veřejné (OV)
plochy občanského vybavení - sport (OS)

1:5000

plochy veřejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné - městské (SM)
plochy smíšené obytné - památkové (SP)
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy výroby a skladování (VS)
plochy smíšené výrobní (SD)
plochy vodní a vodohospodářské (PV)
plochy zemědělské (ZP)
plochy lesní (PL)
plochy přírodní (PN)
plochy smíšené nezastavěného území (SN)
plochy těžby nerostů (N)
veřejně prospěšné stavby
ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru
ÚSES - ochranné pásmo NRBK
ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor
ÚSES - lokální biocentrum
ÚSES - lokální biokoridor
ochranná pásma
hranice záplavového území
poddolované území
chráněné ložiskové území
výhradní ložisko
významný krajinný prvek
památný strom, alej
památkově chráněné objekty
Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál
ochranné pásmo NPK - režim A
ochranné pásmo NPK - režim B
území archeoplogického naleziště ÚAN I
území archeoplogického naleziště ÚAN II
hranice krajinné památkové zóny Plasko
vodní zdroje
hlavní vodovodní řady
ochranné pásmo vodních zdrojů
záplavové území řeky Střely Q100
záplavové území řeky Střely AZZU
ČOV Plasy
vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)

4
1

transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)
sdělovací kabely
ATÚ
VTL plynovod
regulační stanice plynu

1 - Horní Hradiště - Žebnice

2 - Žebnice

3 - Lomnička

4 - Plasy

5 - Babina

6 - Lomnička

7 - Nebřeziny

8 - Nebřeziny - Babina

V10

TS 32
V2

TS 31

0
2

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

b. Koordinační výkres

2

stabilizované
plochy
plochy změn

územní
rezervy
hranice řešeného území
hranice zastavěného území k 1.1.2007

stabilizované
plochy
plochy změn

BM

územní
rezervy

BM

plochy bydlení - bydlení městské (BM)
plochy bydlení - bydlení individuální (BI)

hranice řešeného území

ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru

hranice krajinné památkové zóny Plasko

vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)

hranice zastavěného území k 1.1.2007

ÚSES - ochranné pásmo NRBK

vodní zdroje

transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)

plochy bydlení - bydlení městské (BM)

ÚSES - regionální biocentrum

hlavní vodovodní řady

sdělovací kabely

plochy bydlení - bydlení individuální (BI)

ÚSES - regionální biokoridor

ochranné pásmo vodních zdrojů

ATÚ

plochy rekreace - hromadné (RH)

ÚSES - lokální biocentrum

záplavové území řeky Střely Q100

VTL plynovod

plochy rekreace - individuální (RI)

ÚSES - lokální biokoridor

záplavové území řeky Střely AZZU

regulační stanice plynu

plochy občanského vybavení - veřejné (OV)

ochranná pásma

ČOV Plasy

plochy občanského vybavení - sport (OS)

hranice záplavového území

plochy veřejných prostranství (VP)

poddolované území

plochy smíšené obytné - městské (SM)

chráněné ložiskové území

plochy smíšené obytné - památkové (SP)

výhradní ložisko

plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

významný krajinný prvek

plochy dopravní infrastruktury (DI)

památný strom, alej

plochy technické infrastruktury (TI)

památkově chráněné objekty

plochy výroby a skladování (VS)

Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál

plochy smíšené výrobní (SD)

ochranné pásmo NPK - režim A

plochy vodní a vodohospodářské (PV)

ochranné pásmo NPK - režim B

plochy zemědělské (ZP)

území archeoplogického naleziště ÚAN I

plochy lesní (PL)

území archeoplogického naleziště ÚAN II

plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy občanského vybavení - veřejné (OV)
plochy občanského vybavení - sport (OS)

BM

BM

plochy veřejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné - městské (SM)
plochy smíšené obytné - památkové (SP)
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy výroby a skladování (VS)
plochy smíšené výrobní (SD)
plochy vodní a vodohospodářské (PV)
plochy zemědělské (ZP)
plochy lesní (PL)
plochy přírodní (PN)
plochy smíšené nezastavěného území (SN)
plochy těžby nerostů (N)
veřejně prospěšné stavby
ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru
ÚSES - ochranné pásmo NRBK
ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor
ÚSES - lokální biocentrum

4
2

ÚSES - lokální biokoridor
ochranná pásma
hranice záplavového území
poddolované území
chráněné ložiskové území
výhradní ložisko
významný krajinný prvek
památný strom, alej

plochy přírodní (PN)

památkově chráněné objekty

plochy smíšené nezastavěného území (SN)

Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál

TS 23

ochranné pásmo NPK - režim A

plochy těžby nerostů (N)

ochranné pásmo NPK - režim B
území archeoplogického naleziště ÚAN I

veřejně prospěšné stavby

150

území archeoplogického naleziště ÚAN II
hranice krajinné památkové zóny Plasko
vodní zdroje
hlavní vodovodní řady
ochranné pásmo vodních zdrojů

VDJ SUR.V.
250 m³

záplavové území řeky Střely Q100
záplavové území řeky Střely AZZU

5
2

ÚV

ČOV Plasy
vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)
transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)
sdělovací kabely
ATÚ
VTL plynovod

STUDNA
ČS

V1
L5
L1

II.b

V2
2 - Žebnice

3 - Lomnička

4 - Plasy

5 - Babina

6 - Lomnička

7 - Nebřeziny

8 - Nebřeziny - Babina

I.
II.

L4

1 - Horní Hradiště - Žebnice

ny
III/2056 Loma

L9
L2

regulační stanice plynu

TS 30
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II.b

b. Koordinační výkres
L7

3

5
1

1

stabilizované
plochy
plochy změn

územní
rezervy
hranice řešeného území
hranice zastavěného území k 1.1.2007

6
1

BM

BM

plochy bydlení - bydlení městské (BM)
plochy bydlení - bydlení individuální (BI)
plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy občanského vybavení - veřejné (OV)

a

plochy občanského vybavení - sport (OS)
plochy veřejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné - městské (SM)

žel. tra

plochy smíšené obytné - památkové (SP)

ť č. 16
0

plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

TS 11

plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)

Žatec

plochy výroby a skladování (VS)

8
1

plochy smíšené výrobní (SD)

P5

plochy vodní a vodohospodářské (PV)

80

plochy zemědělské (ZP)
plochy lesní (PL)

P2

plochy přírodní (PN)
plochy smíšené nezastavěného území (SN)

TS 12

plochy těžby nerostů (N)

P13

7
1

III/2057 Hvoz
d

veřejně prospěšné stavby
ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru
ÚSES - ochranné pásmo NRBK

K
O

P12

ATS

ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor

P22100

TS 13

ÚSES - lokální biocentrum

K
O

ÚSES - lokální biokoridor

A

TS 14
P10

chráněné ložiskové území

III/2

výhradní ložisko

057

TS 18

významný krajinný prvek

110

TS 22

V
O
Č

TS 17
150

hranice záplavového území
poddolované území

P4

ÚV

žeň
III/2054 Dra

ochranná pásma

9
1

160

památný strom, alej

TS 15
P24

150

památkově chráněné objekty
Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál

8
2

HV1

P6

TS 16

HV2

ochranné pásmo NPK - režim A
ochranné pásmo NPK - režim B

BM

území archeoplogického naleziště ÚAN I

V
O
Č

P19

I.

území archeoplogického naleziště ÚAN II

P21
100

TS P3
B

TS 19

200

vodní zdroje

150
hlavní vodovodní řady

TS 27

TS 26

P1

ochranné pásmo vodních zdrojů

BM

P11

80

TS 20

hranice krajinné památkové zóny Plasko

BM

K
O

80

VDJ 2x250 m³
403,80/ 406,30

PRAMENIŠTĚ MOZOLÍN

záplavové území řeky Střely Q100

BM

P9

záplavové území řeky Střely AZZU

TS 28

ČOV Plasy

TS 25

transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)

80

TS 29

ATS

sdělovací kabely

80

C

II.

vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)

B

200

ATÚ
VTL plynovod

ČS
ČS

0
16

P25

P14

ATS

2 - Žebnice

3 - Lomnička

4 - Plasy

5 - Babina

6 - Lomnička

7 - Nebřeziny

8 - Nebřeziny - Babina

P7

2"

eb

ČOV

iny
ř ez

TS A

P18
že
ra
l. t
ťč
eň
Plz

60
.1

P23

1N
11

P15

23

PE

TS 24

P16

III/

P8

TS 21

P17

1 - Horní Hradiště - Žebnice
a
v
ti
a
n
r
e
lt
a

100

VDJ 50 m³
371 / 374

PE
2"

C
PV

regulační stanice plynu

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

b. Koordinační výkres

4

stabilizované
plochy
plochy změn

územní
rezervy
hranice řešeného území

TS 3

hranice zastavěného území k 1.1.2007
BM

BM

plochy bydlení - bydlení městské (BM)
plochy bydlení - bydlení individuální (BI)
plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy občanského vybavení - veřejné (OV)
plochy občanského vybavení - sport (OS)
plochy veřejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné - městské (SM)
plochy smíšené obytné - památkové (SP)
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy výroby a skladování (VS)

jímací
zařízení
1 l/s

plochy vodní a vodohospodářské (PV)
plochy zemědělské (ZP)

2

2

I.

plochy smíšené výrobní (SD)

plochy lesní (PL)
plochy přírodní (PN)

II.

plochy smíšené nezastavěného území (SN)
plochy těžby nerostů (N)
veřejně prospěšné stavby
ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru
ÚSES - ochranné pásmo NRBK
ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor
1

2

ÚSES - lokální biocentrum
ÚSES - lokální biokoridor

L6

ochranná pásma

0
hranice záplavového území
poddolované území
chráněné ložiskové území
výhradní ložisko

VDJ 50 m3
430

významný krajinný prvek
památný strom, alej
památkově chráněné objekty
Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál

TS 4

B6

ochranné pásmo NPK - režim A

B5

B2

ochranné pásmo NPK - režim B

B1

B7
území archeoplogického naleziště ÚAN I

L80

území archeoplogického naleziště ÚAN II

TS 1

hranice krajinné památkové zóny Plasko

2"
PE

VDJ 50 m3
445

III/23110 Kop

hlavní vodovodní řady

TS 2

ochranné pásmo vodních zdrojů

L80

záplavové území řeky Střely Q100
záplavové území řeky Střely AZZU

ěr K
ralo
vice

ČOV Plasy

B4

0
L8

vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)
transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)

0
L8

sdělovací kabely

I/27

- sm

ina
III/23110 Bab

vodní zdroje

idlo

B3

L100

0 Plas
y

L100

III/2311

pro

ATÚ

kori
dor

VTL plynovod
regulační stanice plynu

B8

I.

zdroj vody
Kočín

BA1

II.

1 - Horní Hradiště - Žebnice

2 - Žebnice

3 - Lomnička

4 - Plasy

5 - Babina

6 - Lomnička

7 - Nebřeziny

8 - Nebřeziny - Babina

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

b. Koordinační výkres

5

5

3

stabilizované
plochy
plochy změn

L3
L6

územní
rezervy
hranice řešeného území

7

2

hranice zastavěného území k 1.1.2007

čs

BM

BM

plochy bydlení - bydlení městské (BM)
plochy bydlení - bydlení individuální (BI)
plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy občanského vybavení - veřejné (OV)
plochy občanského vybavení - sport (OS)
plochy veřejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné - městské (SM)
plochy smíšené obytné - památkové (SP)
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy výroby a skladování (VS)

II. vnější

plochy smíšené výrobní (SD)
plochy vodní a vodohospodářské (PV)
plochy zemědělské (ZP)
plochy lesní (PL)
plochy přírodní (PN)
plochy smíšené nezastavěného území (SN)
plochy těžby nerostů (N)

3

2

veřejně prospěšné stavby
ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru
ÚSES - ochranné pásmo NRBK
ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor
ÚSES - lokální biocentrum
ÚSES - lokální biokoridor

e

ochranná pásma
6

2

hranice záplavového území
poddolované území
chráněné ložiskové území
výhradní ložisko
významný krajinný prvek
památný strom, alej
památkově chráněné objekty
Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál
ochranné pásmo NPK - režim A
ochranné pásmo NPK - režim B
území archeoplogického naleziště ÚAN I
území archeoplogického naleziště ÚAN II
hranice krajinné památkové zóny Plasko

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
a
-

Označení správního orgánu, který územní plán vydal:
Městský úřad Plasy

-

Údaje o vydání územního plánu
číslo jednací: ................................................................
datum vydání: ..............................................................
datum nabytí účinnosti: ................................................

-

Oprávněná úřední osoba pořizovatele
jméno a příjmení oprávněné úřední osoby...................
funkce oprávněné úřední osoby :.................................
podpis oprávněné úřední osoby: ................................
otisk úředního razítka:

vodní zdroje
hlavní vodovodní řady
ochranné pásmo vodních zdrojů

b

záplavové území řeky Střely Q100
záplavové území řeky Střely AZZU
ČOV Plasy
vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)

c

transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)
sdělovací kabely
ATÚ
VTL plynovod
regulační stanice plynu

1 - Horní Hradiště - Žebnice

2 - Žebnice

3 - Lomnička

4 - Plasy

5 - Babina

6 - Lomnička

7 - Nebřeziny

8 - Nebřeziny - Babina
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PV
P23
-s

C

stabilizované
plochy
plochy změn

11
0

územní
rezervy
hranice řešeného území
hranice zastavěného území k 1.1.2007

N1
BM

BM

plochy bydlení - bydlení městské (BM)
plochy bydlení - bydlení individuální (BI)

9

2

p
dor
kori

27
ro I/

eň
r Plz
mě

plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy občanského vybavení - veřejné (OV)

N2

N

plochy občanského vybavení - sport (OS)
plochy veřejných prostranství (VP)

N5

plochy smíšené obytné - městské (SM)
plochy smíšené obytné - památkové (SP)
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

ť
žel. tra

plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)

č. 160

TS 5

plochy výroby a skladování (VS)
plochy smíšené výrobní (SD)
plochy vodní a vodohospodářské (PV)
plochy zemědělské (ZP)
plochy lesní (PL)
plochy přírodní (PN)
plochy smíšené nezastavěného území (SN)
plochy těžby nerostů (N)

N4

veřejně prospěšné stavby

TS 6

ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru
ÚSES - ochranné pásmo NRBK
ÚSES - regionální biocentrum

územní rezerva pro ČOV

HRADIŠTĚ
H1
venkovské bydlení
H2
venkovské bydlení
H3
H4

venkovské bydlení
venkovské bydlení

H5
H6

úprava veřejných prostor (zeleň, hřiště, drobná architektura)
ochranný extravilánový příkop

H7
H8

územní rezerva pro ČOV
opatření proti přívalovým srážkám

LOMNIČKA
L1
venkovské bydlení
L2
venkovské bydlení
L3
venkovské bydlení
L4
venkovské bydlení
L5
smíšené území - přestavba území
L6
ochranný extravilánový příkop
L7
úprava veřejných prostor
L8
L9

územní rezerva pro ČOV
hydrologický vrt - rekultivace pískovny

NEBŘEZINY
N1
venkovské bydlení
N2
venkovské bydlení
N3
venkovské bydlení
N4
venkovské bydlení
N5
úprava veřejných prostor v centru sídla

ÚSES - lokální biocentrum

III/
23
11
1

0

úprava komunikace

B8

3

B7

PLASY
P1
úprava nákupního střediska a pošty (architektonické řešení, centrum města)
P2
rodinné domy, nízkopodlažní domy
P3
dopravní řešení centra
P4
rodinné domy
P5
rodinné domy
P6
rodinné domy
P7
rodinné domy - venkovské bydlení
P8
rodinné domy - venkovské bydlení
P9
nízkopodlažní bytové domy

Ob
ora

ÚSES - regionální biokoridor

BABINA
B1
venkovské bydlení
B2
venkovské bydlení
B3
venkovské bydlení
B4
úprava veřejných prostor (zeleň, hřiště, drobná architektura)
B5
lehká výroba
B6
ochranný extravilánový příkop

ÚSES - lokální biokoridor
ochranná pásma
hranice záplavového území
poddolované území
chráněné ložiskové území
výhradní ložisko
významný krajinný prvek
památný strom, alej
památkově chráněné objekty

P10
P11
P12
P13

území smíšené
vnitřní obchvat NKP
územní rezerva pro rodinné domy (podmíněno realizací obchvatu I/27)
územní rezerva pro rodinné domy (podmíněno realizací obchvatu I/27)

Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál

P14
P15
P16
P17

územní
územní
územní
územní

území archeoplogického naleziště ÚAN II

P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25

dopravní napojení území mezi tratí ČD a letištěm - územní rezerva
rekreace s převažující zelení (pláž, pobytová louka, veřejná a krajinná zeleň)
obchvat I/27
lávka pro pěší - rezerva
rodinné domy
rozšíření letiště
rodinné domy
rodinné domy

ochranné pásmo NPK - režim A
ochranné pásmo NPK - režim B
území archeoplogického naleziště ÚAN I

rezerva - smíšené území venkovské
rezerva - smíšené území venkovské
rezerva - komerční využití
rezerva - komerční využití

hranice krajinné památkové zóny Plasko
vodní zdroje
hlavní vodovodní řady
ochranné pásmo vodních zdrojů
záplavové území řeky Střely Q100
záplavové území řeky Střely AZZU
ČOV Plasy
vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)
transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)
sdělovací kabely
ATÚ
VTL plynovod

VOJENSKÝ AREÁL
V1
stožár mobilního operátora
V2
výrobní plochy

regulační stanice plynu

ŽEBNICE
Z1
venkovské bydlení
Z2
venkovské bydlení
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9

venkovské bydlení
venkovské bydlení
venkovské bydlení
sportoviště
úprava veřejných prostranství
úprava veřejných prostranství
vodní zdroj - územní rezerva

Z10

územní rezerva pro ČOV

1 - Horní Hradiště - Žebnice

2 - Žebnice

3 - Lomnička

4 - Plasy

5 - Babina

6 - Lomnička

7 - Nebřeziny

8 - Nebřeziny - Babina
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5

3

stabilizované
plochy
plochy změn

územní
rezervy
hranice řešeného území
hranice zastavěného území k 1.1.2007

BM

BM

plochy bydlení - bydlení městské (BM)
plochy bydlení - bydlení individuální (BI)
plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy občanského vybavení - veřejné (OV)

N3

plochy občanského vybavení - sport (OS)
plochy veřejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné - městské (SM)
plochy smíšené obytné - památkové (SP)
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)
1

3

plochy výroby a skladování (VS)

c

plochy smíšené výrobní (SD)
6

3

plochy vodní a vodohospodářské (PV)
plochy zemědělské (ZP)
plochy lesní (PL)
plochy přírodní (PN)
plochy smíšené nezastavěného území (SN)
plochy těžby nerostů (N)
veřejně prospěšné stavby
ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru
ÚSES - ochranné pásmo NRBK
ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor
ÚSES - lokální biocentrum
ÚSES - lokální biokoridor
4

3

I.

ochranná pásma
hranice záplavového území
poddolované území

3

3

II.

chráněné ložiskové území
výhradní ložisko
významný krajinný prvek
památný strom, alej

Dolní hradiště

památkově chráněné objekty
Národní kulturní památka Klášter Plasy - areál
ochranné pásmo NPK - režim A
ochranné pásmo NPK - režim B
území archeoplogického naleziště ÚAN I
území archeoplogického naleziště ÚAN II
hranice krajinné památkové zóny Plasko
vodní zdroje

2

hlavní vodovodní řady
ochranné pásmo vodních zdrojů
záplavové území řeky Střely Q100
záplavové území řeky Střely AZZU
ČOV Plasy
vedení VN 22 kV (ochranné pásmo 7(10) m)
transformační stanice 22/ 0,4 kV (ochranné pásmo 7 (10) m)
sdělovací kabely
ATÚ
VTL plynovod
regulační stanice plynu

3 - Lomnička

4 - Plasy

5 - Babina

6 - Lomnička

7 - Nebřeziny

8 - Nebřeziny - Babina

8

3

2 - Žebnice

7

3

1 - Horní Hradiště - Žebnice
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