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v. č. 2 Širší vztahy
M 1:25 000

hranice řešeného územ í
přeložka silnice III/00732  upřesněná
zm ěnou č. 3 ÚP Otvic

LEGENDA
s tav návrh

objekty civilní ochrany

silnice II. tříd y
s ilnice III. tříd y
s ilnice III. tříd y ve výhled u

regionální biocentrum
regionální biokorid or

rad iová s tanice na RR trase
rad ioreleová trasa

aktivní zóna s tanoveného záplavového územ í Q100

územ í zvláštní povod ně pod  vod ním  d ílem
s tanovené záplavové územ í Q100

CHOPAV - chráněná oblas t přirozené akum ulace vod

letiště
ochranná pás m a letišť

archeologické naleziště

pod d olované územ í
pod d olované územ í

s taré d ůlní d ílo

ložis ko neros tných s urovin
chráněné ložis kové územ í

hranice bioregionu

VTL plynovod  Gazela

optim alizace železniční trati č.130 a č. 140 (VPS ze ZÚR)

NATURA 2000 - evrops ky význam né lokality

bezpečnos tní pás m o VTL plynovod u Gazela

korid or pro um ís tění ved ení s tavby
d opravní infras truktury upřesněný zm ěnou č. 3 ÚP Otvic

regionální biokorid or převzatý z ÚP OtvicRBK 0011

Vybrané jevy převzaté z ÚAP:

Jako podklad pro v. č. 2 Širší v ztahy byla použita základní
mapa ČR ve formátu *.png.

Poznámka:

Celé správ ní území obce leží v  zájmovém území
vojenského objektu Lažany (Hrušov any u Chomutov a).

s ilnice I. tříd y

m ís tní (lokální) biocentrum  převzatý z ÚP OtvicLBC 5LBC 1

m ís tní (lokální) biokorid or převzatý z ÚP OtvicLBK 2

m ís tní (lokální) biocentrum
m ís tní (lokální) biokorid orLBK 308

nad regionální biokorid orK3

RBC 1334 RBC 020

RBK 0011

LBC 86

územ ně ekologické lim ity těžby hněd ého uhlí
as anace územ í po těžbě hněd ého uhlíASA2

ZMĚNA Č. 3 ÚP OTVIC
část odůvodnění


