
9.36.24/III.tř.
9.50.14/IV.tř.

9.76.43/V.tř.

9.36.24/III.tř.

9.36.44/V.tř.

9.36.24/III.tř.

9.68.11/V.tř.
9.37.46/V.tř.

Z45
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Místní část Š ercho vMístní část Blatno  a Bečo v



9.37.46/V.tř.

9.73.43/V.tř.

7.32.14/V.tř.

7.37.46/V.tř.

7.32.44/V.tř.
7.75.43/V.tř.

7.32.44/V.tř.

9.76.43/V.tř.

7.32.44/V.tř.

9.36.44/V.tř.

7.37.46/V.tř.

9.36.24/III.tř.

7.37.46/V.tř.

9.68.11/V.tř.

9.36.24/III.tř.

9.68.11/V.tř.

Z42

Z43

Z44



































7.32.14/V.tř.

7.37.16/V.tř.

7.73.13/V.tř.

7.73.13/V.tř.

7.73.13/V.tř.

7.32.14/V.tř.

Z40



7.37.16/V.tř.

7.29.14/III.tř.

7.73.13/V.tř.

7.29.44/V.tř.

7.32.14/V.tř.

Z46

Z39

7.32.44/V.tř.

7.37.46/V.tř.

7.75.43/V.tř.

7.32.44/V.tř.

7.75.41/V.tř.

7.37.46/V.tř.

7.37.16/V.tř.

7.75.43/V.tř.

7.37.16/V.tř.
7.75.43/V.tř.

7.37.46/V.tř.7.37.46/V.tř.

Z41

Z47

Z48














 













 

7.75.41/V.tř.

7.32.14/V.tř.

7.37.46/V.tř.

7.73.13/V.tř.

7.29.14/III.tř.

7.37.16/V.tř.

7.32.44/V.tř.

7.37.46/V.tř.

7.75.43/V.tř.
7.67.01/V.tř.

7.29.44/V.tř.

7.75.43/V.tř.

N17

Místní část Meziho ří

Místní část Květno v a Radeno v

Místní část Hrádečná

Místní část Záko utí

C
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A
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Z39

N17

9.36.24/III.

hranice řešeného  území (jedno tlivé ná vrho vé plo chy)

hranice o bce

hranice katastru

hranice zastavě ného  území

hranice zastavě ného  území - návrh ke zrušení

hranice lo kality z á bo ru PF

o značení zastavitelných plo ch

o značení plo ch změ n v nezastavě ném území

hranice a čísla BPEJ

o dvo dně ní

investice do  půdy za účelem zlepšení půdní úro dno sti

země dě lská půda s třído u o chrany I.

země dě lská půda s třído u o chrany II.

země dě lská půda s třído u o chrany III.

země dě lská půda s třído u o chrany IV.

země dě lská půda s třído u o chrany V.

po zemky určené k plně ní funkce lesa
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