ÚPM HRONOV - NÁVRH

D-4

LEGENDA
stav

návrh

Bo

Bo

území bydlení městského typu - nízkopodlažní

autokemping

ostatní obslužné komunikace a dopravní plochy

Bo

Bo

území bydlení městského typu - vícepodlažní

koupaliště, otevřený bazén

hlavní pěší komunikace / hlavní pěší prostor

Bv

Bv

území bydlení venkovského typu

lyžařský vlek

plochy železnice

Sm

Sm

smíšené území městské - nízkopodlažní

zásobování vodou

ostatní dopravní zařízení

Sm

Sm

smíšené území městské - vícepodlažní

Sv

Sv

smíšené území venkovské

Sc

Sc

smíšené území centrální

Ov

Ov

plochy občanské vybavenosti

plochy navržené k asanaci

sportovní letiště hronov (v k. ú. Velké Poříčí)

sportovní a rekreační plochy

sesuvná území aktivní / ostatní s označením

hranice řešeného území

území výroby a služeb

výhradní ložisko černého uhlí s označením

státní hranice

území zemědělské výroby

poddolovaná území s označením /
pásmo přímého vlivu poddolování

katastrální hranice

plochy technické vybavenosti

nadregionální a regionální biokoridor funkční

plochy veřejné zeleně

lokální biokoridor funkční / navržený

plochy hřbitovů

regionální biocentrum funkční

plochy zahrádkářských osad

lokální biocentrum funkční

objekty v památkovém zájmu

plochy zahrad a ovocných sadů

hranice CHKO Broumovsko

PHO zlomových pásem Polické pánve

plochy zahradnictví

hranice zón CHKO

ochranná pásma přírodního léčivého zdroje
v Hronově I. a II. stupně

Vp

Vp
Vz

Tv

Tv

Z

S

R

S

R

V

ČOV
TPV

zásobování el. energií

P G Č

čistírna odpadních vod

AN

televizní převaděč

N

P

G

parkoviště / garáže /
čerpací stanice pohonných hmot
autobusové nádraží

Z

Z

5

železniční nádraží, zastávka

hranice současně zastavěného území /
zastavitelného území
pořadové číslo vybraných ploch zastavitelného
území, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha
památkově chráněné objekty,
pomníky, opevnění

plochy lesů

EL 15

evidované lokality s označením

hranice záplavového území

zatravněné plochy

PS VKP

památný strom / významný krajinný prvek

ochranná pásma elektro, plynovodů,
televizního převaděče

zemědělsky obhospodařované plochy

doprovodná zeleň

ochranné pásmo ČOV

vodní plochy a toky

základní komunikační systém - silnice II. třídy

ochranné pásmo staveb pro chov
hospodářských zvířat

sportovní areály / rekreační areály

hlavní obslužné komunikace - silnice III. třídy

ochranné pásmo letiště se zákazem staveb

