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hranice katastrů
hranice zastavěného území
plochy bydlení - venkovské (BV)
plochy rekreace - individuální (RI)
plochy rekreace - hromadné (RH)
plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (O)
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plochy veřejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
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plochy dopravní infrastruktury (DI)
koridory dopravní infrastruktury
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy výroby a skladováné (VS)
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plochy smíšené výrobní (SD)
plochy vodní a vodohospodářské (PV)
plochy zemědělské (ZP)
plochy lesní (LP)
plochy přírodní (PN)
ÚSES - osa nadregionálního biokoridoru

D12

ÚSES - nadregionální biokoridor
ÚSES - ochranné pásmo NRBK
ÚSES - lokální biocentrum

3.2

ÚSES - lokální biokoridor
ÚSES - nadregionální biokoridor
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revitalizace vodních toků
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vodní zdroj
vodojem

TS

hlavní vodovodní řady

B

hlavní kanalizační řady
čistírna odpadních vod
vzdušné vedení 22 kV - OP 7(10)m
transformační stanice 22/0,4kV - OP 7(10)m
VTL plynovod - OP 4m, bezpečnostní pásmo 20m
katodová ochrana plynovodu - OP 100m
regulační stanice VTL/STL
hlavní STL plynovody
sdělovací kabely
registrované významné krajinné prvky
podolované území
nerostné suroviny - neschválená prognózní plocha
nerostné suroviny - neperspektivní prognózní plocha
památkově chráněné objekty
území s archeologickými nálezy 2°
místo archeologických nálezů
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ochranná pásma komunikací
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3

ochranná pásma - vodních zdrojů
ochranná pásma - ČOV
ochranná pásma - energetiky

BUKOVÁ
B1 l venkovské bydlení, B2 l venkovské bydlení, B3 l venkovské bydlení (respektovat
ochranné pásmo vedení VN), B4 l venkovské bydlení (respektovat ochranné pásmo a vedení
VN a transformační stanice), B5 l venkovské bydlení, B6 l venkovské bydlení

bezpečnostní pásma plynovodu
ochranná pásma hřbitova (100m)
ochranná pásma lesa (50m)

DLAŽOV
D1 l venkovské bydlení (respektovat ochranné pásmo VN a transformační stanice, ochranné
pásmo silnice III/1846), D2 l venkovské bydlení, D3 l venkovské bydlení, D4 l venkovské
bydlení, D5 l venkovské bydlení podmíněno výjimkou z ochranného pásma hřbitova), D7 l
komerční využití, D8 l smíšené území (pro obytné objekty respektovat ochranné pásmo
zemědělského areálu), D9 l parkoviště u hřbitova, D10 l krajinářská úprava okolo kaple sv.
Markéty, rozhledna, D11 l venkovské bydlení (respektovat ochranné pásmo silnice I/22 nebo
využití po realizaci obchvatu D12), D12 l úprava trasy silnice I/22 (obchvat silnice Vráže a
Nové Vísky, narovnání zatáček), koridor nové trasy, D13 l smíšené plochy (pension pro
seniory), D14 l venkovské bydlení, D15 l územní rezerva ČOV
MILETICE
M1 l venkovské bydlení (respektovat ochranná pásma silnic III/1846 a III/1926), M2 l
venkovské bydlení (respektovat ochranné pásmo silnice III/1846), M3 l smíšené plochy
(obnova usedlosti), M4 l venkovské bydlení, M5 l přestavba centra sídla - zařízení cestovního
ruchu (respektovat bezpečnostní pásma VTL plynovodu, regulační stanice a katodové
ochranny)
SOUSTOV
S1 l venkovské bydlení, S2 l venkovské bydlení, S3 l veřejné vybavení obce (sport,
odpadové hospodářství), S4 l smíšené plochy, S5 l zařízení cestovního ruchu, vyhlídka, S6 l
čerpací stanice pohonných hmot, služby dopravy, S7 l úpravy trasy silnice I/22 (koridor nové
trasy dle ZÚR)
ZMĚNA č.1
1.1 l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
1.2 l plochy veřejných prostranství (VP)
1.3 l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

digitální zpracování: Ing. Pavel Korecký, http://www.korecky.cz

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.2
2.1 l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
2.2 l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

Ing. arch. Petr Tauš
autorizovaný architekt ČKA 01041

ZMĚNA č.3

Zpracoval:

Ing. arch. Petr Tauš

RUŠÍ SE:
D2, D12, S7
NAVRŽENO:
3.1 l plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
3.2 l koridor dopravní infrastruktury (přeložka a úpravy silnice I/22)
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