PLANÁ

ÚZEMNÍ PLÁN - PRŮZKUMY A ROZBORY
4. VÝKRES PROBLÉMŮ
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LEGENDA

dopravní závady

H

hygienické závady

Z

vzájemné střety záměrů
na provedení změn v území

L

střety záměrů s limity využití území

O

ohrožení území

Přírodní limity
osa nadregionálního biokoridoru
regionální biocentrum - funkční
regionální biocentrum - nefunkční
regionální biokoridor - funční
regionální biokoridor - nefunkční

ZÁMĚRY

lokální biocentrum - funkční

Rozvojové plochy

významný krajinný prvek registrovaný

bydlení

přírodní rezervace

plochy smíšené obytné - rekreační

přírodní park

plochy smíšené obytné
občanské vybavení
občanské vybavení - sportovní zařízení

památný strom, stromořadí
Geologie
poddolované území

výroba a skladování

poddolované území

výroba a skladování - územní rezerva
dopravní infrastruktura
dopravní infrastruktura plocha pro vzlety a přistání

sesuvné území
Vodní hospodářství

technická infrastruktura fotovoltaické eletrárny
zeleň - parková

lokalita pro akumulaci povrchových vod územní rezerva
plochy k opětovnému využití
Dopravní infrastruktura
silnice I. třídy
silnice II. a III. třídy

železniční trať celostátní;
"malá" modernizace

Technická infrastruktura

stoka jednotné kanalizace
transformovna
rozvodna
větrná elektrárna
malá vodní elektrárna
fotovoltaická elektrárna
venkovní vedení VVN 110 kV
venkovní vedení VN 22 kV
OP objektu na VN
OP vedení VVN, VN
regulační stanice plynu VTL/STL/NTL

plynovod NTL

vodní zdroj

výtopna

OP přírodního léčivého zdroje II. stupně

radiová stanice na RR trase

OP vodního zdroje I. stupně

retranslační stanice

OP vodního zdroje II.a - vnitřní

telefonní ústředna

OP vodního zdroje II.b - vnější

základnová stanice

záplavové území stanovené

rádioreléová trasa

silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
železniční trať celostátní

kabelové vedení elektrické sítě VN 22 kV

železniční trať regionální

stoka jednotné kanalizace

vlečka
letiště

U7

plynovod VTL

vodní plochy

Dopravní infastruktura

hipostezka

OP čistírny odpadních vod

plynovod STL

území zvláštní povodně

cyklistická stezka

čistírna odpadních vod skupinová

II/23
0

dálkový telekomunikační kabel
OP plochy / objektu na sdělovací síti

U3

zařízení pro nakládání s odpady

L4

III/0215

železniční trať celostátní;
modernizace - územní rezerva

II/
23
0

místní vodovod

vodní toky

aktivní zóna záplavového území

okružní křižovatka

dálkový vodovodní řad

16

D

kulturní památka

02

urbanistické závady

H2

H2

III/

U

vodojem zemní

III/0217

městská památková zóna

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚP

čerpací stanice vodárenská

D5

Kulturní limity

Technická infrastruktura

9

hranice katastrálního území

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

III/02 1

hranice správního území obce

L2

Ostatní limity
lesní plochy
OP lesa
I. a II. třída ochrany ZPF

170

stará ekologická zátěž
území důležité pro obranu státu

OP silnice I., II. a III. třídy
OP železniční tratě celostátní a regionální
OP vlečky
URBANISTICKÉ, DOPRAVNÍ A HYGIENICKÉ ZÁVADY V ÚZEMÍ
Urbanistické závady

Nevyužívané areály (tzv. brownfields):
U1
zámecký areál
U2
areál nemocnice
U3
bývalý výrobní areál v Josefově Huti
U4
areál Červený mlýn
U5
areál bývalé sodovkárny

L1

Chátrající nemovité kulturní památky:
U6
areál kostela v místní části Otín
U7
areál kostela v místní části Vysoké Sedliště
U8

Nevyhovující umístění zahrádkářské kolonie při silnici I/21

Dopravní závady
D1
D2
D3
D4
D5

Hygienické závady

H2

Riziko hlukové zátěže na stávajícím průtahu silnice I/21 i po realizaci její
přeložky
Sanace starých zátěží a likvidace černých skládek

1
I/2

H1

02
III/20

D6

Nevhodně řešená dispozice křižovatky
Nepříznivé napojení jednotlivých větví křižovatky – nedostatečné rozhledy
Dispozičně neuspořádaný prostor křižovatky
Vedení průjezdné automobilové dopravy přes náměstí Svobody včetně
nadměrných nároků na parkování
Nevyhovující komunikační napojení a přímé zpřístupnění místních částí
Josefova Huť a Pavlovice nad Mží ve směru od Plané a silnice II/230
Nepříznivé napojení areálu dřevovýroby ze silnice II/198

VZÁJEMNÉ STŘETY ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
Z1
Z2

Střet koridoru navrhované „malé modernizace“ železniční tratě č.170
s rozvojovou plochou
Střet koridoru navrhované „malé modernizace“ železniční tratě č.170
s navrhovanou plochou pro fotovoltaickou elektrárnou

STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
L1
Střet rozvojové plochy pro fotovoltaickou elektrárnu s přírodním parkem
Kosí potok
L2
Střet koridoru územní rezervy pro modernizaci III. TŽK s prvky ÚSES a
přírodním parkem Kosí potok
L3
Střet koridoru navrhované směrové úpravy III. TŽK (tzv. malá
modernizace) s prvky ÚSES
L4
Střet koridoru územní rezervy pro modernizaci III. TŽK s I. třídou ochrany
ZPF
L5
Střety rozvojových ploch s I. a II. třídou ochrany ZPF
L6
Střety rozvojových ploch s liniovými prvky technické infrastruktury
OHROŽENÍ ÚZEMÍ
O1

Nebezpečí povodňových průtoků zastavěným územím Plané způsobených
přítoky ze severovýchodní a východní strany povodí Planského potoka

Říjen 2008

