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ÚZEMNÍ STUDIE, OBOROVÉ STUDIE

zastavěné území k datu 11/2010

označení ploch změny v rozvojové ploše

označení územní rezervy

hranice katastrálního území

doplnění mapového podkladu dle aktuálních dat KN

zastavitelné plochy

plochy přestavby

plochy změn v krajině

plochy, ve kterých je zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování

území k prověření studií řešení krajiny

území navržené k prověření studií vodohospodářských poměrů
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PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - FUNKČNÍ VYUŽITÍ
stabilizované

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - FUNKČNÍ VYUŽITÍ
stabilizované

plochy

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - FUNKČNÍ VYUŽITÍ
stabilizované

plochy
stabilizované

PLOCHY BYDLENÍ
plochy

územní
rezervy

bydlení - v rodinných domech - venkovské

občanské vybavení - veřejná infrastruktura

plochy lesní

plochy zemědělské

PLOCHY BYDLENÍ

PLOCHY OBČANSKÉHO

veřejná prostranství - uliční prostory

PLOCHY DOPRAVNÍ

plochy vodní a vodohospodářské

zeleň - soukromá a vyhrazená

plochy smíšené nezastavěného území - funkce zemědělská

PLOCHY LESNÍ

plochy přírodníPLOCHY PŘÍRODNÍ

veřejná prostranství - veřejná zeleň

bydlení - v rodinných domech - příměstské

plochy smíšené výrobní

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

dopravní infrastruktura - silniční - komunikace

zeleň - ochranná a izolační

dopravní infrastruktura - silniční - místní a účelové komunikace

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

plochy smíšené obytné - příměstské

DOPLŇKOVÉ CHARAKTERISTIKY PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

dopravní infrastruktura - železniční

občanské vybavení - hřbitovy

veřejná prostranství - městský parter

technická infrastruktura - inženýrské sítě

dopravní infrastruktura - silniční - doprava v klidu

výroba a skladování - lehký průmysl (VL2 - specifický režim)

VYBAVENÍ

PLOCHY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ

INFRASTRUKTURY

PLOCHY TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY

PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ

PLOCHY REKREACE

PLOCHY ZELENĚ

PLOCHY VODNÍ A
VODOHOSPODÁŘSKÉ
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

stav návrh ÚP

územní
rezervy

plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady

vodní plocha v rámci plochy jiné funkce

výroba a skladování - se specif. využitím - rybochovné zařízení

významná zeleň v rámci plochy jiné funkce

plochy smíšené obytné - městské

plochy smíšené obytné - venkovské

výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba

bydlení - v bytových domech

občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

zeleň - se specifickým využitím - rekreační zeleň

pozn.:
významná uliční zeleň - schematické znázornění

rekreace - zahrádkové osady

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

V zastavitelných plochách Z09 a Z15 je  uvedeno více kódů  ploch s rozdílným způsobem využití. Územní   plán navrhuje  obecně 

zastoupení jednotlivých funkcí v lokalitě. Jejich přesné vymezení a zastoupení bude navrženo v rámci územní studie, jejíž zpracování  

je podmínkou pro rozhodování v těchto lokalitách.
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA, DOPRAVA, SPOJE
návrh ÚPstav

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
návrh ÚPstav

směr dopravního napojení rozvojové lokality

informativní schéma řešení silničních staveb

nadzemní vedení elektro VN 35 kV

trafostanice

ochranné pásmo vedení a zařízení elektrizační soustavy

nadzemní vedení elektro VVN 110 kV

vysokotlaký plynovod

bezpečnostní pásmo plynárenských zařízení

středotlaký plynovod

regulační stanice VTL / STL

optická síť elektronických komunikací

radioreleová trasa

zesilovač signálu mobilního operátora

metalická síť elektronických komunikací

vodovod

gravitační kanalizace

čistírna odpadních vod

tlaková kanalizace

čerpací stanice odpadních vod

investice do půdy - meliorace

objekt státní pozorovací sítě mělkých podzemních vod

ochr. pásmo objektu státní pozorovací sítě mělkých podz. vod

silniční ochranné pásmo

cyklotrasy

ochranné pásmo dráhy

hranice hlukového pásma A letiště Pardubice

OP vzlet.a přibl. prostoru, OP kuž.pl.letiště Pardubice

parkoviště

koridor pro trasu vodního kanálu Dunaj - Odra - Labe

úz. rezerva

cyklostezky

vycházkový okruh, hlavní pěší propojení

koridor pro VVTL plynovod

osa koridoru pro stavbu dopravní infrastruktury
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ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY

pásmo 50m od hranice PUPFL

funkční k založení

ÚSES

objekt lokální historické nebo architektonické hodnoty

hranice městské památkové zóny

nemovitá kulturní památka

významná stavební dominanta

území s archeologickými nálezy - UAN1

území s archeologickými nálezy - UAN2 (území mimo UAN 1 a UAN2 leží v UAN3)

archeologické naleziště

ptačí oblast - PO Komárov (NATURA 2000)

návrh ÚPstav

místo krajinného rázu

objekt civilní ochrany

zóna havarijního plánování - železnice

zóna havarijního plánování - silnice II.třídy

zóna havarijního plánování - plynovod

zóna havarijního plánování - únik toxických látek

hranice BPEJ

označení BPEJ, třída ochrany

aktivní zóna záplavového území

záplavové území Q100

DALŠÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OMEZUJÍCÍ VLIVY
návrh ÚPstav

OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINA

památný strom (v řízení)

ekozátěž

lokální biocentrum

regionální biocentrum

lokální biokoridor

popis prvků úses

regionální biokoridor

doprovodná liniová zeleň

LBC 36 LBC 36

3.22.10
IV.

ÚZEMNÍ PLÁN DAŠICE

Městský úřad Dašice

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice
Zodpovědný projektant : 
Zpracovatelský kolektiv : 

Olga LukášováIng. Drahomír Ježek

Objednatel :

Zhotovitel :

II.B1
příloha č.:

1 : 5 000měřítko :

etapa:

01/2008zakázka : Ing. arch. Ivana Petrů

Ing. arch. Ivana Petrů

datum :

ODŮVODNĚNÍ ÚP - Koordinační výkres

Ing. Pavel Petrů

Michal Izák

identifikace výkresu

ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
VÝCHODNÍ ČÁST

schéma výkresu:

ZÁPADNÍ ČÁST
ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Zminný

Dašice

k.ú.

k.ú.

k.ú.

Prachovice
u Dašic

identifikace výkresu

LEGENDA

LEGENDA

ÚZEMNÍHO PLÁNU DAŠICEÚZEMNÍHO PLÁNU DAŠICE
grafická část odůvodnění územního plánu

II.B1 - KOORDINAČNÍ VÝKRES M 1 : 5 000

zhotovitel: 

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice
ODŮVODNĚNÍODŮVODNĚNÍ

list 3/3: legenda

ÚP pro vydání

09/2013

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Označení správního orgánu, který územní plán vydal:
Datum nabytí účinnosti změny územního plánu:
Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele:
Funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele:

Zastupitelstvo města Dašice

referent
Ing. Josef Filipi

otisk úředního razítka

28.9.2013

podpis


