technologický objekt zásobování teplem
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silnice III. třídy

Zásobování plynem
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plynovod VTL

železniční trať, vlečka

plynovod STL, NTL

ochranné pásmo železniční trati, vlečky

bezpečnostní pásmo plynovodu

Doprava ostatní
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ochranné pásmo plynovodu

cyklostezka, cyklotrasa

liniové prvky katodové ochrany plynovodů

turistická stezka
areál letiště
ochranné pásmo letiště - se zákazem staveb
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ochranné pásmo letiště - s výškovým omezením staveb
(ochranné pásmo letecké stavby - vyskuje se celoplošně)
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bezpečnostní pásmo anodové ochrany
technologický objekt na produktovodu
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produktovod
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hydroelektrárna
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solární elektrárna
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elektrická stanice, rozvodna
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vedení elektrické sítě ZVN 400 kV

vedení elektrické sítě VVN 220 kV

.

vedení elektrické sítě VVN 110 kV
vedení elektrické sítě VN 1-35 kV
ostatní vedení elektrické sítě

katodová ochrana
anodová ochrana
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čerpací stanice
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vodojem

(

kanalizační stoka

)

ochranné pásmo čistírny odpadních vod
Radiokomunikační spoje
!

elektronické komunikační zařízení

*

radiové směrové spoje
komunikační vedení

území ekologických rizik

"

skládka

"

spalovna

#

chráněné ložiskové území

*

ochranná hráz
odtokový kanál

území zvláštní povodně pod vodním dílem

hranice správního obvodu ORP
hranice obce
hranice katastrálního území

Dolany název obce
Debrno

název katastrálního území

zóna havarijního plánování

"

nemovitá kulturní památka

"
"

nemovitá národní kulturní památka
vesnická památková zóna
území s archeologickými nálezy I. a II. typu

Ochrana přírody a krajiny

významný krajinný prvek registrovaný
přírodní rezervace
přírodní památka

dobývací prostor
jez

hranice zastavěného území

Památková ochrana, archeologická naleziště

prognózní zdroj nerostných surovin
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Orientační údaje

plocha / objekty důležité pro obranu státu

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

Protipovodňová ochrana

lokální biokoridor

Objekty významné pro ochranu obyvatel

sesuvné území
sesuvné území

lokální biocentrum

objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B

ropovod

poddolované území

regionální biokoridor

objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B
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přečerpávací stanice odpadních vod
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#

úkryt civilní ochrany

poddolované území

regionální biocentrum

Znečištění životního prostředí
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#

nadregionální biokoridor

chráněná oblast přirozené akumulace vod

ochranné pásmo anodové ochrany

staré důlní dílo

Odkanalizování území

čistírna odpadních vod
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objekt požární ochrany

"

nadregionální biocentrum

ochranné pásmo vodního zdroje

$

Geologie

Územní systém ekologické stability

Ochrana vodních zdrojů
(
!
vodní zdroj

*

vodovodní řad

Ò
Û

plocha odvodněná

ochranné pásmo ropovodu

ochranné pásmo elektrické stanice, vedení
Zásobování vodou

odvodňovací zařízení

ochranné pásmo produktovodu

Zásobování elektrickou energií

LEGENDA

Investice do půdy

Produktovody a ropovody
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î
"

aktivní zóna záplavového území

plynovod VVTL

Doprava železniční

!!

technologický objekt na plynovodu

1 : 10 000

záplavové území Q 100
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silnice II. třídy

VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Záplavová území

místní rozvod tepla

silnice I. třídy

.

o

dálnice

Zásobování teplem
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Doprava silniční

NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
přírodní park
přechodně chráněná plocha
vodní tok
vodní plocha
les
plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním
I. třída ochrany ZPF

II. třída ochrany ZPF

Věcný obsah výkresu: podklady pro rozbor udržitelného rozvoje správního
území ORP Kralupy nad Vltavou v rozsahu části A
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 50/2006 Sb.
(stav k 7. 12. 2021)

5. AKTUALIZACE
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ
ORP KRALUPY NAD VLTAVOU
Pořizovatel: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Zhotovitel:
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