
R - PLOCHY REKREACE

O - PLOCHY OB¨ANSKÉHO VYBAVEN˝

B - PLOCHY BYDLEN˝              

S - PLOCHY SM˝�ENÉ OBYTNÉ

§4 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§5 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§6 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§8 vyhl.Ł.501/2006 Sb

H - PLOCHY VODN˝ A VODOHOSPOD`ØSKÉ
§13 vyhl.Ł.501/2006 Sb

U - PLOCHY VEØEJNÝCH PROSTRANSTV˝
§7 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§10 vyhl.Ł.501/2006 Sb

TI - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

D - PLOCHY  DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY
§9vyhl.Ł.501/2006 Sb

§11,12,6 vyhl.Ł.501/2006 Sb

V - PLOCHY VÝROBY

§14 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§18 vyhl.Ł.501/2006 Sb

P - PLOCHY ZEMÌDÌLSKÉ

§15 vyhl.Ł.501/2006 Sb

L - PLOCHY LESN˝

T - PLOCHY TÌ�BY NEROSTÙ

Z - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENÌ
§16,17 vyhl.Ł.501/2006 Sb

OCHRANA PØ˝RODY

NEROSTNÉ SUROVINY

BK bydlení kombinovanØ (BR, BB)

BB bydlení bytovØ

BR bydlení rodinnØ

R - PLOCHY REKREACE

RS hromadnÆ rekreace a sport v płír. prostłedí

RR rekreace rodinnÆ

O - PLOCHY OB¨ANSKÉHO VYBAVEN˝

B - PLOCHY BYDLEN˝              

S - PLOCHY SM˝�ENÉ OBYTNÉ

§4 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§5 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§6 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§8 vyhl.Ł.501/2006 Sb

U - PLOCHY VEØEJNÝCH PROSTRANSTV˝
§7 vyhl.Ł.501/2006 Sb

TO  odpadovØ hospodÆłství

TI  technickÆ infrastruktura

D - PLOCHY  DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY

§14 vyhl.Ł.501/2006 Sb

§18 vyhl.Ł.501/2006 Sb

P - PLOCHY ZEMÌDÌLSKÉ

P  plochy zemìdìlskØ

L  plochy lesní

§15 vyhl.Ł.501/2006 Sb

L - PLOCHY LESN˝

T - PLOCHY TÌ�BY NEROSTÙ

T  plochy tì�by nerostø

§19 vyhl.Ł.501/2006 Sb

Oo - PLOCHY SPECIFICKÉ

Oo  ochrana obyvatelstva

OCHRANA PØ˝RODY

NEROSTNÉ SUROVINY

OCHRANA PAM`TEK

S smí�enØ obytnØ

HT toky

HN nÆdr�e, suchØ nÆdr�e

¨LENÌN˝ ÚZEM˝ - HRANICE

ÚSES

lokalita Natura 2000

významný krajinný prvek

OP ZCHÚ

płírodní pamÆtka

nÆrodní płírodní rezervace

interakŁní prvek plo�ný

interakŁní prvek liniový

místní biokoridor

místní biocentrum

regionÆlní biokoridor

regionÆlní biocentrum

nadregionÆlní biokoridor

sesuvnØ œzemí

dobývací prostor

výhradní lo�isko nerostných surovin

chrÆnìnØ lo�iskovØ œzemí

HYGIENA PROSTØED˝

UD vełejnì płístupnØ prostranství pro dopravu

UZ vełejnì płístupnØ prostranství pro mìstskou zeleò

OCHRANNÉ RE�IMY TI

HODNOTY ÚZEM˝

stav nÆvrh

OCHRANNÉ RE�IMY VOD

nÆvrhstav rezerva

OCHRANNÉ RE�IMY DOPRAVA

�ELEZNI¨N˝ DOPRAVA

SILNI¨N˝ DOPRAVA 

VODN˝ DOPRAVA

płístavi�tì

kanÆl D - O - L

PLOCHY S ROZD˝LNÝM ZPÙSOBEM VYU�IT˝

stabilizovanØ płestavbynÆvrhovØ

pÆsmo hygienickØ ochrany

hlukovØ pÆsmo - izofona

ochrannØ pÆsmo hłbitova

œzemí ekologických rizik

radonovØ riziko stłední

plochy krajinnØ zelenì

VE obnovitelnØ zdroje energií

VS smí�enØ plochy obŁanskØho vybavení a výroby §6,11,12

VP výroba a skladovÆní §11,12

hranice ploch pro ovìłení regulaŁním plÆnem

hranice intravilÆnu 1966

hranice zastavìnØho œzemí

hranice katastrÆlních œzemí

hranice sprÆvního œzemí mìsta  - łe�enØ œzemí

œŁelovØ komunikace

vybranØ místní komunikace

silnice III. tłídy

silnice II.tłídy

silnice I. tłídy - rychlostní

dÆlnice

CYKLISTICK`  DOPRAVA

cyklistickØ stezky

vleŁka

�elezniŁní tra� celostÆtní

�elezniŁní vysokorychlostní tra�

DOPRAVN˝ STAVBY A ZAØ˝ZEN˝

Łerpací stanice pohonných hmot

�elezniŁní płejezdy

tunely

mosty

0LEGENDA

PLOCHY A KORIDORY ÚZEMN˝CH REZERV

OH hłbitovy

OT tìlovýchova a sport 

OM obchodní prodej

OZ zdravotní slu�by

OP polyfunkŁní komplexy vybavenosti

plochy vodohospodÆłskØ

koridory dopravy vodní - D -O -L

koridory dopravy �elezniŁní

DT  plochy terminÆlu kombinovanØ dopravy a logistickØho centra

DL  leteckÆ doprava

DP  samostatnØ plochy dopravních załízení

DS  plochy silniŁní dopravy

DZ  drÆ�ní trati

protipovodòovÆ opatłení

zóna zÆplavovØho œzemí - Q100

OP zdroje płírodních minerÆlních vod II. stupnì II B

OP zdroje płírodních minerÆlních vod II. stupnì II A

dÆlkovØ telekomunikaŁní kabely 

radiorelØovØ trasy

BP VTL plynovodu

OP VVN, VN

OP leti�tì

OP �eleznic

OP silnic

IDENTIFIKACE KÓDU PLOCH

01-1.002-BR/0,25

oznaŁení - stav

oznaŁení - nÆvrh

01-002-BR/0,25

výmìra plochy v ha  /0,25                  

zpøsob vyu�ití plochy ve smyslu vyhlÆ�ky Ł. 501/2006 Sb. -BR/             

poładovØ Łíslo plochy .002-      

plocha płestavby-2.    

zastavitelnÆ plocha    -1.   

stabilizovanÆ plocha - bez płedŁíslí   -  

Łíslo katastrÆlního œzemí01- 

sochy, pomníky

archeologickØ nalezi�tì

OP nemovitØ kulturní pamÆtky

nemovitÆ kulturní pamÆtka

OP mìstskØ pamÆtkovØ zóny

kulturní pamÆtka Michalov

mìstskÆ pamÆtkovÆ zóna


