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LEGENDA - LIMITY A JEVY

LEGENDA - LIMITY A JEVY (pokrač.)

Horní Litvínov

vodní hospodářství a ochrana vod

kulturní limity

vodní tok

území s archeologickými nálezy (kategorie I. a II.)

rozvodnice

nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo

záplavové území Q100

ZÚR - plochy a koridory (návrh)

koridor silnice PKr

záplavové území Q100 - akt. zóna

optimalizace žel. trati č. 134 (Z4)

technická infrastruktura

koridor pro vedení ÚSES (RBK 570, RBC 1367)

kanalizace
prvky na kan. síti vč. ochr. pásma

Lom u Mostu

plynovod vč. bezp. pásma (ochr. p. nezobrazeno)
LEGENDA - ÚS Lom - jižní obchvat

reg. stanice, SKAO

stav

teplovod vč. ochr. pásma

návrh

ÚS Lom - jižní obchvat

elektrické vedení a objekt na el. vedení (trafostanice)

koridor 50/70m; alternativní vedení

radioreléová trasa

rušené dopravní prvky

zařízení sdělovací sítě

rušené dopravní prvky pouze za
podmínky vyloučení úkolu ÚP5 ze ZÚR

dopravní infrastruktura

platná ÚPD

silnice I, II. nebo III. tř. vč. ochr. pásem
železniční trať vč. ochr. pásma
vlečka

zastavěné území

Louka u Litvínova

zastavitelné plochy
plochy přestaveb

ÚSES, ochrana přírody a krajiny

návrh silnic I. a II. tř.

skladebné prvky ÚSES (dle ÚAP, dle ÚPD)

podklad

dálkový migrační koridor

hranice katastrálních území

migračně významné území

řešené území - dotčené obce
v ORP Litvínov

lesy - PUPFL
vzdálenost 50m od okraje lesa
geologie, těžba nerostných surovin

LOM - JIŽNÍ OBCHVAT

linie těžby
dobývací prostor

ÚZEMNÍ STUDIE

chráněné ložiskové území

RBK 570

ložisko nerostných surovin
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