VÝKRES LIMITŮ - DOPRAVA A STAVBY
LEGENDA
Kryštofovy Hamry

Ostatní prvky

Ochrana dopravní infrastruktury

hranice obce

dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy (liniově)

hranice obce
hranice zastavěného území / intravilán obce (plošně) (1)

silnice I. třídy - stav (90)
silnice II. a III. třídy (liniově)

intravilán z roku 1966

silnice II. třídy (91)

zastavěné území vymezené z ÚP

silnice III. třídy (92)

zastavěné území vymezené úřadem ÚP

místní a účelové komunikace (liniově) (93)
místní komunikace

zastavěné území - ostatní

účelová komunikace

nezastavitelné pozemky (plošně) (1)
D

D
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místní a účelové komunikace (plošně) (93)

D

D

Kovářská

nezastavitelné pozemky

místní, účelová komunikace

plocha zastavitelného území (plošně) (117)
zastavitelné území

železniční trať
železniční trať celostátní (94)

Ochrana staveb
stavební uzávěra (plošně) (114)

železniční trať regionální (95)
železniční vlečka (97)
železniční vlečka

stavební uzávěra
OP krematorií a hřbitovů (113)
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OP výrobního zařízení (114)
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Měděnec

! "!

OP železniční trati celostátní

OP - stav

OP výrobního zařízení - stanovené

lanová dráha (98)
"

"

Domašín

OP železniční trati (94)

" lanová dráha

lyžařská sjezdovka (plošně) (119)

Ochrana státu

Loučná pod Klínovcem

OP vojenského újezdu (108)
ochranné pásmo
objekt civilní ochrany (bodově) (110)
objekt CO

sjezdovka
OP letiště (102)
OP letiště
OP stavby zajišťující letecký provoz (103)
OP stavby

Ochrana památek
památkové zóny a rezervace (plošně)
městská památková rezervace (5)
městská památková zóna (6)
krajinná památková zóna (7)
kulturní památky (bodově)

#

nemovitá kulturní památka (8)

kulturní památky (plošně)
# # #
# # # nemovitá národní kulturní památka (9)
# # #
území s archeologickými nálezy (16)

Perštejn

výskyt 100%
výskyt 51 - 100%

Odpadové hospodářství
území ekologických rizik (64)

Klášterec nad Ohří

ekologická rizika
skládka (plošně) (85)
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skládka

OP skládky (85)
OP skládky
specifické skládkové hospodářství (bodově) (119)
(
"
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Kadaň

D

sběrný dvůr

Okounov

Rokle

Chbany
Vilémov

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP KADAŇ
IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE
Pořizovatel:

Radonice

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

Pětipsy

Libědice

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
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ČÁST: KLÁŠTERECKO A
KADAŇSKO
obce: Kadaň, Klášterec nad Ohří, Okounov, Rokle

