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LEGENDA PRO K.Ú. OBŘANY: 
PLOCHY STAVEBNI 

plochy bydleni; BC - čisté bydlení, 80 -všeobecné bydlení 

plochy bydleni čistého v bytových domech 

ostatnl plochy posuzované pro bydleni 

plochy smlšené; SV -výroby a služeb, SO - obchodu a služeb 

plochy pro veřejnou vybav.; OS školsM, OK kultury, OZ zdravotnictvr 

plochy prac. les. zem. hospodářství 

plochy rekreace 

plochy dopravy a dopravnlch těles; DG -garáže 

plochy železnice 

hranice těles dopravnlch staveb 

PLOCHY NESTAVEBN[- VOLNio 

plochy krajinné zeleně 

plochy krajinné zeleně -výhled 

plochy městské zeleně; ZP- parků, ZR- rekreačnl, ZO- ostatnl 

vodnl toky a plochy 

lesnl plldnl fond (bez kódu) 

plochy s objekty pro individuálnl rekreaci 

označeni nových návrhových lokal it s výměrou 

pořadl etap výstavby 

USPOŘÁDÁNIDOPRAVY 

sběrné komunikace 2 pruhové 

přeložka silnice 11/374 dle ÚPO Bflovice 

páteřnl obslužné komunikace mlstnlho významu 

komunikace místnfho významu; varianta 

účelové komunikace 

tramvaj 

železnice 

tunel 

vlečky 

OCHRANNÉ REŽIMY 

bezpečnostnl pásmo VTL plynovodů 

ochranné pásmo tras WN 

ochranné pásmo železnice 

koridor plánované vysokorychlostnl tratě 

Březovsk")l vodovod 

hranice zátopy Q 1 00 a Q 50 

ochranné pásmo lesa 

chráněné území 

významný krajinný prvek 

lokálnl biocentrum 

lokálnl biokoridor 

úprava lokálnlho biocentra 

úprava lokálnlho biokridoru 

regionální biocentrum 

regionální biokoridor 

zelené horizonty- Generel zeleně; I.- nejvýznamnější, ll.- významný 

památkově chráněné objekty 

archeologická naleziště 

ochrana zvláštních zájmů (BSKL- bývalé skládky) 

hranice katastrálnlch územl 

KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH 
ZHOTOVITEL 

ZAKÁZKOVIO CISLO 
AKCE 
DATUM 
POŘIZOVATEL 

URBANISTICKÉ ŘEŠENI-

DOPRAVN[ ŘEŠENI -

01\BI 
spol. s r.o. 

urbanist:Jcko-archltektonlcká 
projekÓlí kancelář 

Chopinova 9, 623 00 BRNO 
Tel. I fa 05 I 47 22 14 10 

VODNI HOSPODÁŘSTVI , ZÁSOBOVÁNI PLYNEM
ZÁS. EL. ENERGII, SPOJE -

DIGITÁLNI ZPRACOVÁNI -

Mr::ŘITKO 1 ; 5 000 

ATELIER URBI, SPOL. S R. O. 
CHOPINOVA 9, 623 00 BRNO 

02-06-20 
URBANISTICKÁ STUDIE 

SRPEN 2002 
ÚHA MMB 

CISLO vYKRESU 1.1 . 
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