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STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (WD)

B31

WD1 - komunikace pro pěší a cyklisty Bušovice - Sedlecko (lokalita B12)

B15

WD2 - komunikace pro pěší a cyklisty Sedlecko - Střapole (lokalita S6)

B16

WD3 - cyklotrasa

B33

WD4 - naučná stezka
WD5 - obslužná komunikace v lokalitě B1

B12

STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (WT)
WT1 - čistírna odpadních vod v Bušovicích (lokalita B9)

B31

WT2 - vodovodní řad Bušovice - Sedlecko
WT3 - vodovodní řad Sedlecko - Střapole
WT4 - vodojem včetně přívodního řadu vodojemu (lokalita B10)
WT5 - transformační stanice včetně přípojek VN (TSA)
WT6 - transformační stanice včetně přípojek VN (TSB)
WT7 - transformační stanice včetně přípojek VN (TSB)

B21
S8

OPATŘENÍ NA OCHRANU KRAJINY (WK)

B22

B20

B2

WK1 - protierozní opatření - suchý poldr (lokalita B26)

B26

WK5 - protierozní opatření (lokalita B18)

B32

B3

B5

B12

WK6 - protierozní opatření (lokalita B19)

B13

WK7 - protierozní opatření (lokalita B20)
WK8 - ÚSES - lokální biocentrum (lokalita B21)

B9

B35

B7

B23

WK9 - protierozní opatření - organizační opatření (lokalita B22)

B8

WK10 - protierozní opatření - revitalizace Bušovického potoka (lokalita B 23)

B23

WK11 - protierozní opatření - revitalizace Bušovického potoka (lokalita B 24)

B24

WK12 - protierozní opatření - revitalizace Bušovického potoka (lokalita B 25)

B24

WK13 - ÚSES - lokální biocentrum (lokalita B29)

B25

B24

WK14 - ÚSES - lokální biocentrum (lokalita B35)

S7
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A PROSTRANSTVÍ (WP)

B1
B30

WP1 - veřejné prostranství - obvodová místní komunikace v Bušovicích (lokalita B7)
WP2 - plochy veřejné zeleně - alej, pěší a cyklistická trasa opatření k zajištění prostupnosti krajiny (lokalita S5)
WP3 - plochy veřejné zeleně - alej, pěší a cyklistická trasa opatření k zajištění prostupnosti krajiny (lokalita B11)
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stabilizované
plochy

plochy
změn

územní
rezervy

hranice území obce - řešené území
hranice katastrů
hranice zastavěného území k 01.03.2010
hranice zastavitelného území obce
B..

B11

označení ploch změn území
veřejně prospěšné stavby, pro které je možné
práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit
veřejně prospěšná opatření, pro která je možné
práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit

BUŠOVICE
B1•B2•B3•B4•B5• plochy bydlení
B7• plochy občanského vybavení (obvodová komunikace)
B8• plochy dopravní infrastruktury (přemostění Bušovického potoka,
napojení lokality B6)
B9• plochy technické infrastruktury (ČOV)
B10• plochy technické infrastruktury (vodojem)
B11• plochy veřejné zeleně
(alej, pěší a cyklistická trasa-opatření k zajištění prostupnosti krajiny)
B12• plochy dopravní infrastruktury
(komunikace pro pěší a cyklisty Sedlecko - Bušovice, doplněná alejí)
B13• plochy veřejných prostranství (obslužná komunikace v ploše B5)
B14• plochy zemědělské (účelová komunikace - polní cesta))
B15•B16•B18•B19•B20•plochy protierozních opatření
B21• plochy přírodní (lokální biocentrum)
B22• plochy protierozních opatření
B23•B24•B25• plochy protierozních opatření (revitalizace Bušovického potoka)
B26• plochy protierozních opatření (suchý poldr)
B29• plochy přírodní (lokální biocentrum)
B30• plochy veřejných prostranství (ochranná zeleň)
B31•B32•B33• alej podél komunikací
B35• plochy přírodní (lokální biocentrum)
STŘAPOLE:
S1•S2• plochy smíšené obytné
S3•S4• plochy smíšené obytné (podmíněno výjimkou z OP dráhy)
S5• plochy veřejné zeleně (alej, pěší a cyklistická trasa - opatření k zajištění prostupnosti krajiny)
S6• plochy dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší a cyklisty Sedlecko - Střapole)
S7• plochy lesní
S8• alej podél polní cesty
S9• plochy dopravní infrastruktury (koridor obchvatu II/233) - územní rezerva
S10• plochy ochranné zeleně - územní rezerva
S11• plochy protierozních opatření - územní rezerva
S12• plochy vodní (vodní nádrž Skryje) - územní rezerva
S13• plochy veřejné zeleně
SEDLECKO:
E1• plochy smíšené obytné
E2• plochy smíšené obytné
E3• plochy smíšené obytné
E4• plochy smíšené obytné
E5• plochy smíšené obytné (podmíněno výjimkou z OP dráhy)
E6• plochy smíšené výrobní (podmíněno výjimkou z OP dráhy) - územní rezerva
E7• plochy smíšené obytné - územní rezerva
E8• plochy dopravní infrastruktury (koridor obchvatu II/233) - územní rezerva
E9• plochy vodní (vodní nádrž Skryje) - územní rezerva
E10• plochy smíšené obytné
E10• plochy smíšené obytné
E11• plochy protierozních opatření
E12• plochy bydlení

veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství,
pro která lze k pozemkům a stavbám uplatnit
předkupní právo
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