plochy bydlení

Limity rozvoje území a hodnoty v území
Vodní režim

plochy smíšené obytné

záplavové území Q100

plochy občanské vybavenosti

aktivní zóna záplavového území

plochy rekreace
plochy veřejných prostranství
plochy výroby a skladování

území zvláštní povodně pod vodním dílem
Ochrana přírody
přírodní park

plochy smíšené výrobní

významný krajinný prvek registrovaný

plochy dopravní infrastruktury
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plochy technické infrastruktury
plochy lesní

Územní systém ekologické stability

nadregionální biocentrum

plochy zeleně

nadregionální biokoridor

plochy vodní a vodohospodářská

regionální biocentrum

plochy přírodní

regionální biokoridor

plochy zemědělské

lokální biocentrum

plochy těžby nerostů

lokální biokoridor

plochy smíšené nezastavěného území
plochy specifického využití
Ostatní záměry

Hygiena životního prostředí

ostatní jiné záměry
plochy bydlení

ochranné pásmo vodního zdroje

#

území ekologických rizik

#

stacionární zdroj znečištění

Geologie

plochy smíšené obytné

poddolované území
chráněné ložiskové území

plochy rekreace

ložisko nerostných surovin

plochy veřejných prostranství
plochy výroby a skladování

dobývací prostor

plochy dopravní infrastruktury

sesuvné území

plochy těžby nerostů

f

f

f

f

f

krajinné hodnoty
f
f

f

f

f

území s archeologickými nálezy 1. kat.
území s archeologickými nálezy 2. kat.

vysokorychlostní trať

Ochrana zemědělského půdního fondu

f

silnice II. třídy

f

f

f

f

f

Koridory změn dle ZÚR

významná stavba

R
S

f

plochy zeleně

Památková ochrana

f

plochy lesní

f

f

f

f

I. třída ochrany ZPF

plynovod VTL
vedení VVN
vodovodní řad
protipovodňová opatření
ropovod

II. třída ochrany ZPF
Ostatní

brownfield

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích
sS2xLKs

LEGENDA

příklad : Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor
stav

LU

chráněné ložiskové území

NK

BF

brownfield

PP

nadregionální biokoridor

DV

dálkovod

PU

poddolované území

EV

vedení VVN

RC

regionální biocentrum

HZ

protipovodňová hráz

SU

sesuvné území

JZ

jiný záměr

VR

vysokorychlostní trať

S1

silnice I. třídy

VZ

ochranné pásmo vodního zdroje

S2

silnice II. třídy

ZE

železniční trať

Dolany

SD

dálnice nebo rychlostní silnice

ZP

zastavitelná plocha

Debrno

SE

stará ekologická zátěž

ZQ

záplavové území Q100

SZ

stacionární zdroj znečiětění

ZU

zastavěné území

UH

urbanistické hodnoty

ZZ

území zvláštní povodně pod vodním dílem

VR

vysokorychlostní trať

VS

významná stavba

s

n

návrh

VT

plynovod VTL nebo VVTL

ZE

železniční trať

ZP

zastavitelná plocha

ZU

zastavěné území

o

zasahuje do

-

prochází

+

křižuje

/

zatěžuje

=

je v souběhu

x

je v konfliktu

v

nachází se v
1B

zemědělská půda I. třídy ochrany

2B

zemědělská půda II. třídy ochrany

A1

území s archeologickými nálezy 1. kategorie

A2

území s archeologickými nálezy 2. kategorie

AQ

aktivní zóna záplavového území

DP

dobývací prostor

E2
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EV

vedení VVN

KP

významný krajinný prvek registrovaný

LC

lokální biocentrum

LK

lokální biokoridor

LO

ložisko nerostů

přírodní park

s

stav

n

návrh

Závady
bod

Orientační údaje
hranice zastavěného území
hranice správního obvodu ORP
hranice obce
hranice katastrálního území

linie

název obce
název katastrálního území
dálnice
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
železniční trať, vlečka

"
"

železniční stanice
vodní tok

polygon

vodní plocha

urbanistické závady a ohrožení území

les

dopravní závady
hygienické závady
environmentální závady

Střety

E

Plochy s rozdílným způsobem využití

(
!

VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD
1: 15 000

územní
rezerva

∆

návrh

Y

vzájemné střety záměrů na provedení změn v území
střety záměrů na provedení změn v území s
limity využití území

střety hodnot v území se záměry na provedení změn v území
nebo s limity využití území

Doprava - návrh
silnice II.třídy

Věcný obsah výkresu: podklady pro rozbor udržitelného rozvoje správního
území ORP Kralupy nad Vltavou v rozsahu části A
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
(stav k 21. 12. 2020)

5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
PRO SPRÁVNÍ OBVOD
ORP KRALUPY NAD VLTAVOU

Pořizovatel: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o.

