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ochranná pásma radioreléové trasy (RRT)
hranice přírodních parků
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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

válečné hroby

hranice území obce - řešené území

archelogická naleziště

hranice katastrů

urbanisticky významný kompoziční prvek

hranice zastavěného území k 01.03.2010

podolované území

hranice zastavitelného území obce

pěší a cyklistické komunikace

plochy
bydlení
označení
ploch změn území

cyklotrasa

plochy rekreace

naučná stezka

plochy občanského vybavení

vyhlídková trasa

plochy veřejných prostranství

hlavní vodovodní řad

plochy smíšené obytné

vodní zdroje

plochy dopravní infrastruktury

vodojem

plochy technické infrastruktury

hlavní kanalizační řady

plochy výroby a skladování

čistírna odpadních vod

plochy smíšené výrobní

vzdušné vedení VN 22 kV - OP 7(10)m

plochy vodní a vodohospodářské

transformační stanice 22/0,4kV

plochy zemědělské

sdělovací kabely dálkové

plochy lesní

sdělovací kabely k přeložení

plochy přírodní

radioreléová trasa

plochy smíšené nezastavěného území

páteřní rozvod STL plynovodu

plochy veřejné zeleně

ochranná pásmo vodního zdroje I. stupně

plochy ochranné zeleně

ochranná pásmo vodního zdroje II. stupně

protierozní opatření

ochranné pásmo ČOV

ÚSES - regionální biocentrum

ochranné pásmo vedení VVN a VN

ÚSES - regionální biokoridor

území ohrožené povodní

ÚSES - lokální biocentrum

záplavové území - Q 100

ÚSES - lokální biokoridor

záplavové území - aktivní zóna
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c) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele:

Zpracoval:

Ing. arch. Petr Tauš

jméno a příjmení
funkce

podpis a otisk úředního razítka

Pořizovatel:

MÚ Rokycany, odbor stavební

B. Odůvodnění územního plánu
Poznámka:Hranice ploch a jevů jsou vedeny po pozemkových
hranicích, v grafické příloze jsou pro zajištění čitelnosti vedeny v
souběhu.
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