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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

limity využití území

základní členění území

plošné meliorace - drenáže

hranice řešeného území

pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

hranice katastrálních území

lesy zvláštního určení - zájem Armády ČR

intravilán

hranice 50 m od okraje lesa

hranice zastavěného území k 1. 1. 2009
P1

ptačí oblast (NATURA 2000)

hranice ploch přestavby

Z1

národní přírodní rezervace (EVL - NATURA 2000)

hranice zastavitelných ploch

N1

přírodní památka (EVL - NATURA 2000)

hranice ploch navržených opatření (změny využití území)

VU1

památný strom

hranice ploch navržených opatření (vymezení ÚSES)

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně

stav

urbanistická koncepce (plochy s rozdílným využitím)

návrh

nemovitá kulturní památka

SV1

ochranné pásmo dráhy

SV2

SV2

plochy smíšené obytné - venkovské (SV2)

ochranné pásmo silnice I. třídy

BV

BV

plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)

ochranné pásmo silnice II. třídy

BH

plochy bydlení - bytové domy (BH)

ochranné pásmo silnice III. třídy

RI

plochy rekreace - individuální rekreace (RI)

přeložka silnice II. třídy (obchvat Městce Králové, dle ÚP VÚC Střední Polabí)

OV

plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)

OP H

OP veřejného pohřebiště

OS

PHO

PHO areálu výroby

OH

ČOV

ČOV

technologické objekty zásobování vodou

V

Pozn.: VDJ - vodojem (mimo řešené území).

VZ

plochy smíšené obytné - historické jádro venkovských sídel (SV1)

OS

plochy občanského vybavení - hřbitovy a církevní stavby (OH)
plochy výroby a skladování (V)
VZ

rozvodné řady veřejného vodovodu

VX

řady veřejného vodovodu (neužívané)

TI

plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ)
plochy výroby a skladování - elektrovoltaická výroba energie (VX)

plochy technické infrastruktury (TI)

ochranné pásmo venkovního vedení VN a trafostanic

ZV

plochy sídelní zeleně - veřejná zeleň (ZV)

čistírna odpadních vod - ČOV (mimo řešené území)

ZS

plochy sídelní zeleně - soukromá a vyhrazená zeleň (ZS)

hlavní stoky splaškové oddílné kanalizace

DZ

plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)

STL plynovod - rozvodné trasy

DS1

plochy dopravní infrastruktury - silniční komunikace (DS1)

telekomunikační kabel

DS2

plochy dopravní infrastruktury - místní a přístupové komunikace (DS2)

radioreléové trasy veřejné komunikační sítě

PV

PV

Pozn.: Stoky dešťové oddílné kanalizace,
nadzemní části vedení NN a telekomunikačních kabelů nejsou vyznačeny.
U podzemních tras sítí technického vybavení je zobrazena,
vzhledem k měřítku výkresu, pouze jejich přibližná poloha

NP

NP

omezení využití území

zemědělské půdy v I. a II. stupni přednosti v ochraně ZPF
evidované ekologické zátěže území

NL
NS

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE - VYBAVENOST ÚZEMÍ

NS

NZ1
NZ2

plochy zemědělské - účelové komunikace (NZ2)
NZ3

VV

koncepce uspořádání krajiny - ÚSES a ochrana přírody
nadregionální biocentrum (NRBC)
nadregionální biokoridor (NRBK)

dětské hřiště

ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

místo pro kontejnery sběru tříděného odpadu (STO)

regionální biocentrum (RBC)

hasičská zbrojnice

regionální biokoridor (RBK)

požární nádrž

P

parkoviště na veřejně přístupných plochách

3

lokální biocentrum (LBC)
lokální biokoridor (LBK)

odkazy

(BĚRUNICE) 1 - Kostel Narození P. Marie, 2 - Základní škola, 3 - Obecní úřad, mateřská škola, býv. fara,
4 - prodejna smíšeného zboží, 5 - Česká pošta, 6, 7 - pohostinství, 8 - hasičská zbrojnice,
9, 10 - sportovní areál,
(Velké Výkleky) 11 - prodejna smíšeného zboží, 12 - výrobní areál (stavební výroba, zemědělská výroba,
truhlárna), 13 - pohostinství,
(Běruničky) 14 - výrobní areál (zemědělská výroba, skladový areál, autodoprava)
(Slibovice) 15 - areál zemědělské výroby, 16 - bývalý cukrovar, 17 - areál zemědělské výroby
(Vlkov nad Lesy) 18 - pohostinství, 19 - Lovecký zámeček, 20 - Kostel Sv. Jana Křtitele, 21 - sportovní areál,
22 - prodejna smíšeného zboží, 23 - areál zemědělské výroby

plochy zemědělské - zahrady a sady (NZ3)
plochy vodní a vodohospodářské (VV)

historicky cenné stavby

autobusové zastávky

plochy smíšené nezastavěného území - krajinná zeleň (NS)

plochy zemědělské (NZ1)

(např. dělení pozemků, umístění staveb)

B

plochy přírodní (NP)

plochy smíšené nezastavěného území - sportovní a specifické (NX)

prvky návrhu s výlučně doporučeným charakterem

PN

plochy veřejných prostranství (PV)

plochy lesní (NL)

NX

NZ3

A

plochy občanského vybavení - sportovní zařízení (OS)

koncepce dopravní infrastruktury
železniční trať
Z

železniční zastávka
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
místní komunikace (MK)

projektant

koncepce technické infrastruktury

Ing. arch. Ladislav Bareš

technologický objekt zásobování vodou

atelier:

Pozn.: S - zdroj vody (nevyužívaný), VDJ - vodojem (mimo řešené území).

PAFF - architekti
Ing. arch. Ladislav Bareš
Ing. arch. Michaela Štádlerová

hlavní řady veřejného vodovodu
ČOV

Na Zájezdu 18/1946
101 00 Praha 10

čistírna odpadních vod (ČOV)
vedení VN 22 kV
trafostanice
páteřní trasa potrubí STL plynovodu

Ing. arch. Ladislav Bareš,
autorizovaný architekt ČKA 03 123

ATU

telekomunikační ústředna

