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situace a)

SEZNAM ROZVOJOVÝCH PLOCH

Obec Libavské Údolí
* Zastavitelné plochy

Z1 - plocha rekreace na západě obce severně pod hřištěm - RZ2
Z2 - plocha rekreace na západě obce severovýchodně od hřiště - RZ1
Z6 - plocha rekreace jižně nad OÚ  - RZ1
Z7 - plocha rekreace na východě obce severně nad bytovými domy - RZ1
Z8 - plocha rekreace na východě obce jižně nad ZŠ - RZ1
Z13 - plocha rekreace na jihozápadě obce u vodojemu - RZ1
Z33 - plocha rekreace na jihovýchodě obce - RZ1

Územní systém ekologické stability:

hranice lokálního biocentra

čísla biocenter a biokoridorů2

LEGENDA

plochy
stabilizované

Vymezení území:
hranice zastavěného území k 28.02.2022

plochy
změn

Plochy s rozdílným využitím území:

bydlení - v rodinných domech - venkovské
plochy bydlení (B)

BV

stav návrh

zastavitelné plochyZ33

* jevy navrhované

Vybrané limity využití území:

Vybrané limity využití území:

plochy
stabilizované

plochy
změn

záplavové území Q100 potoka Velká Libava

aktivní zóna stanoveného záplavového území potoka Velká Libava

radiový směrový spoj

plochy rekreace (R)
rekreace - zahrádkové osady s možností chatek menšího rozsahuRZ1RZ1

rekreace - zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahuRZ2

ochranné pásmo radiolokačního zařízení

* jevy rušené
(jevy rušené v celém rozsahu, částečném rozsahu či jen textová úprava legendy)

Vymezení území:
hranice zastavěného území k 31.07.2012

zastavitelné plochyZ7

plochy
stabilizované

plochy
změn

Územní systém ekologické stability:

čísla biocenter a biokoridorů3

stav návrh

Plochy s rozdílným využitím území:
popis plochy s rozdílným způsobem využitíRZ1

stanovené záplavové území Q100 leté vody potoka Velká Libava

stanovená aktivní zóna Q100 leté vody potoka Velká Libava

radioreleová trasa

Vybrané limity využití území:

Vybrané limity využití území:

plochy
stabilizované

plochy
změn

plochy rekreace (R)
rekreace - zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahuRZ2

Poznámka:

* Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany
z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.
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