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V¯KRES P¤EDPOKLÁDAN¯CH ZÁBORÒ
PÒDNÍHO FONDU - ÚP BLEVICE
M 1: 5 000

ODÒVODNùNÍ ÚP BLEVICE (ãistopis)

Na s vini

10850 (IV.)

10110 (II.)
základní ãlenûní území

pr os t upnos t k r a j i n y

hranice ﬁe‰eného území

stávající úãelové komunikace (vnû ZÚ)

- Obec Blevice, k. ú. Blevice

úãelové komunikace navrÏené k obnovû

Pod s t rání

N3

NS

10850 (IV.)

hranice zastavûného území
P1

hranice ploch pﬁestavby

návrÏené prvky ÚSES

hranice zastaviteln˘ch ploch

lokální biocentrum

hranice ploch navrÏen˘ch opatﬁení

lokální biokoridor

Z1
N1

16000 (I.)
Na rybníã k ác h

10850 (IV.)

(zmûn v území nestavební povahy)
BPEJ
s t á v a j í c í k ul t ur y Z P F

orná pÛda

Nad víne m

hranice BPEJ

12212 (V.)

10100 (I.)

oznaãení BPEJ (tﬁída ochrany ZPF)

trvalé travní porosty (louky a pastviny)

Na Lopáã i

10100 (I.)

i nve s t i c e d o p Û d y

zahrady a sady

plo‰né meliorace - drenáÏe

Na ok rouhlic i

s t á va j í c í l e s y

pozemky urã. k plnûní funkcí lesa

eroze

- lesy hospodáﬁské

pÛdy ohroÏené vodní erozí

pozemky urã. k plnûní funkcí lesa

14099 (V.)
Na Ïlabech

12212 (V.)

pozn.: ¤e‰ené území je zaﬁazeno do zraniteln˘ch oblastí ve smyslu Naﬁízení Vlády âR ã. 103/2003 Sb.

10110 (II.)

- lesy ochranné

Na z apom e nut é m

10840 (IV.)
Z5

10110 (II.)

12212 (V.)

TI

16000 (I.)
14089 (V.)

13939 (V.)

Pod víne m

Na dolík ác h

Na dolík ác h

10100 (I.)
NS

13011 (IV.)

V celinách

10850 (IV.)

Na velkém svat ém

Blevice

10100 (I.)
Z1
SV

10110 (II.)

N1
P2

10850 (IV.)

NP

SV

Z2
BR

NS

Nad úvozy

NS
NS

Na malém svatém

P1

SV

Na m anã inác h

NS

12112 (V.)

Na pat nát ce
NS

13939 (V.)

10100 (I.)
Za louÏ k e m
Z4
SV

Z3
BR

NS

10110 (II.)

12011 (V.)

Nad skalk ou

návrh ploch s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití
SV

plochy smí‰ené obytné (venkovské)

BR

plochy bydlení (rodinné domy)

TI

plochy technické infrastruktury

NP

plochy pﬁírodní

NS

plochy smí‰ené nezastavûného území

12112 (V.)

N2

10100 (I.)

NS

10110 (II.)

10100 (I.)
NS
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