Jezírka

Na hranicích

stabilizované
plochy

plochy
změn

plochy
rezerv
hranice řešeného území - k.ú. Týček
hranice zastavěného území obce
plochy bydlení (B)

U dubu

plochy rekreace (R)
plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (OV)
plochy občanského vybavení - sport (OS)
plochy veřejných prostranství (VP)
Na Prkencích

plochy smíšené obytné (SO)

Nad mosty

plochy dopravní infrastruktury (DI)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy výroby a skladování (VS)
plochy smíšené výrobní (SD)

6

plochy vodní a vodohospodářské (PV)

Týček
V Roudnici

plochy zemědělské (ZP)

2

Za kamenem

11

plochy lesní (LP)

17

12

plochy přírodní (PN)

1
Na křivých honech v hůrkách

13

3

7
4

plochy specifické (PS)

15
9

Pode vsí

14

plochy smíšené nezastavěného území - ochranná zeleň (SO)

ÚSES - regionální biokoridor funkční

16

- regionální biokoridor nefunkční

5

Močidla

- lokální biocentrum

10

- lokální biokoridor funkční

8

- lokální biokoridor nefunkční

Pod čihadly

Šibenec

Za humny

1, 2 - rodinné domy; 3, 4, 5, 6, 7, 8 - využití volných ploch - venkovské bydlení; 9 - nezávadná výroba; 10 - lehká výroba;
11 - úprava veřejného prostranství (park, dětské hřiště,...); 12 - úprava sportovních ploch; 13 - územní rezerva pro ČOV;
14, 15 - ochranná zeleň; 16 - zásobování vodou; 17 - ochranný extravilánový příkop

Na Zeličkách

Jezera

U křížku
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MÚ ROKYCANY, odbor stavební

I. návrh územního plánu

b • hlavní výkres - b1 • funkční využití

