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B3 - v ýkres záměrů na prov edení změn v  území - LEGENDA

Doprav ní infrastruktura - náv rh v  ÚPD
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy

MM železniční trať regioná lní

Náv rhy na změnu v y užití území dle ÚPD
plocha bydlení
plocha rekreace
plocha občanské  vybavenosti
plocha dopravní infrastruktury
plocha technické  infrastruktury
plocha veřejných prostranstv í
plocha smíšené ho využití
plocha výroby a skladov á ní
plocha vodní a vodohospodářská
plocha zeleně, lesní a přírodní
plocha zemědělská
smíšená plocha nezastavěné ho území
plocha těžby nerostů

Podkladov é v rstv y
dá lnice
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy

MMM železniční trať celostátní
MM železniční trať regioná lní

vodní tok
vodní tok
vodní nádrž
plocha lesa
hranice obce
hranice katastru
hranice zastavěné ho území obce

Technická infrastruktura - záměry  poskytov atelů
 DTS

 venkovní stanice (rozvodna, transformovna)
vvvv wu zdvojení vedení el. sítě ZVN 400 kV
vvv wu vedení elektrické  sítě VVN
vv wu vedení elektrické  sítě VN
O wu vedení elektrické  sítě NN

vv plynovod STL
v plynovod NTL
vvv plynovod VTL do 40 bar

 základnov á  stanice

S objekt/zařízení protipovodňov é  ochrany

w wnadregioná lní biokoridor - osaw wregioná lní biokoridor - osa

QQ
Q QQQQQ nadregioná lní biocentrum

QQ
Q QQQQQ nadregioná lní biokoridor

QQ

QQQQ regioná lní biocentrum

QQ

QQQQ regioná lní biokoridor 

V řešeném území nejsou známy žádné záměry
nadmístního v ýz namu, které nejsou součástí
Zásad územního roz v oje Ústeckého kraje.

Doprav ní infrastruktura - záměry  posky tov atelů
silnice I. třídy

M M M M
VRT vysokorychlostní železniční trať

Koridory  v y mezené ZÚR Ústeckého kraje
silnice
elektrické  vedení 110 kV, 400 kV
koridor konvenční železniční dopravy

R koridor VRT

Technická infrastruktura - náv rh v  ÚPD
 čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu

 vodojem
w vodovodní řad

 čistírna odpadních vod

 dešťov á  retenční zdrž

 čerpací stanice odpadních vod

N odlehčovací komora
kanalizační stoka

 DTS

N ostatní zařízení zpracov á ní a distribuce el. enegie
vv wu vedení elektrické  sítě VN
O wu vedení elektrické  sítě NN
elektrárna solá rní, fotovoltaická

 regu lační/měřící stanice VTL
vv plynovod STL

v plynovod NTL

O geotermá lní elektrárna

N ostatní zařízení zpracov á ní a distribuce tepla
místní rozvod tepla

S objekt/zařízení protipovodňov é  ochrany


