VÝKRES LIMITŮ - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
LEGENDA
Kryštofovy Hamry

Ostatní prvky

Energetika

hranice obce

elektrárna (bodově) (71)

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

elektrárna větrná
elektrárna (plošně) (71)

intravilán z roku 1966

elektrárna tepelná

zastavěné území vymezené z ÚP

malá vodní elektrárna

zastavěné území vymezené úřadem ÚP

OP elektrárny (71)
OP elektrárny

zastavěné území - ostatní

D

nezastavitelné pozemky (plošně) (1)
D

D

rozvodna, trafostanice (bodově) (72)
ostatní zařízení zprac. a distribuce el. enegie

!

nezastavitelné pozemky

D

D

plocha zastavitelného území (plošně) (117)

Kovářská

zastavitelné území

rozvodna, trafostanice
rozvodna, trafostanice (plošně) (72)
rozvodna, trafostanice

Vodovody a kanalizace
Zařízení na vodovodní síti (bodově) (67)

!

!

!

!

!

!

OP elektrické stanice (72)
OP elektrické stanice

čerpací stanice vodárenská na vodov. řadu
automatická tlaková stanice

elektrické vedení (73)
venkovní, ZVN 400 a více kV

úpravna vody

venkovní, VVN 220 kV

vodojem

venkovní, VVN 110 kV

ostatní zařízení k zásobování vodou

Domašín

Měděnec

venkovní, VN 1-35 kV

Zařízení na vodovodní síti (plošně) (67)

venkovní, NN

vodojem
ostatní zařízení k zásobování vodou
vodovodní řad (68)
dálkový vodovodní řad

"

svod (nadzemní vedení)

!!

kabelové, VN 1- 35 kV

!

kabelové, NN

místní vodovod
vodovodní řad ostatní (bez rozlišení)

ostatní zařízení zprac. a distribuce el. enegie

bez rozlišení
OP nadzemního a podzemního vedení (73)

dálkové závlahové potrubí (43)

OP el. vedení

dálk. závlahové potrubí
závlahové potrubí (43)
závlahové potrubí

Plynárenství
plyn - technologické objekty (liniově) (74)

vodovodní řad provozní vody (68)
!

provozní voda

!

!

anoda horizontální

plyn - technologické objekty (plošně) (74)

vodní nádrž (48)

regulační/měřící stanice

vodní nádrž
regulátor distribuční STL
zařízení na kanal. síti (bodově) (69)
stanice katodové ochrany

čistírna odpadních vod

plyn - OP technologického objektu (74)
čerpací stanice odpadních vod

Perštejn

OP
odlehčovací komora

plyn - BP technologického objektu (74)

výústní objekt
ostatní zařízení k odvádění a čištění odpad. vod

BP
plynovod (75)

zařízení na kanal. síti (plošně) (69)

Klášterec nad Ohří

plynovod VVTL tranzitní

čistírna odpadních vod

plynovod VVTL vnitrostátní

ostatní zařízení k odvádění a čištění odpad. vod

plynovod VTL

OP zařízení na kanalizační síti (69)

plynovod STL

OP zařízení
plynovod NTL
stoka kanalizace (70)
!

kanalizační stoka bez rozlišení typu

!

plynovodní přípojka

OP plynovodu (75)

Kadaň

sběrač důlních vod
OP plynovodu
potrubí průmyslové odpadní vody

Teplárenství

Okounov

teplo - technologické objekty (bodově) (79)
ostatní zařízení
teplo - technologické objekty (liniově) (79)

BP plynovodu (75)
BP plynovodu

Telekomunikace a spoje
objekty sdělovacích zařízení (bodově) (81)
radiová stanice na RR trase

ostatní zařízení
vysílač
teplo - technologické objekty (plošně) (79)
ostatní komunikační zařízení
kotelna
objekty sdělovacích zařízení (plošně) (81)
výměníková stanice
ostatní komunikační zařízení
ostatní zařízení
OP plochy / objektu na teplárenské síti (79)
OP objektu
teplovod (80)
dálkový, napájecí rozvod tepla

Rokle

místní rozvod tepla
OP teplovodu (80)
OP teplovodu

OP sdělovacích zařízení (81)
OP sdělovacích zařízení
telekomunikační vedení (82)
komunikační vedení
rádioreléová trasa (82)
rádioreléová trasa
OP komunikačního vedení (82)
OP komunikačního vedení

Produktovody
produktovod dálkový (78)
produktovod dálkový
OP produktovodu (78)
OP produktovodu

Chbany

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP KADAŇ
IV. ÚPLNÁ AKTUALIZACE

Vilémov

Pořizovatel:

Radonice

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ
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Libědice

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

ČÁST: KLÁŠTERECKO A
KADAŇSKO
obce: Kadaň, Klášterec nad Ohří, Okounov, Rokle

