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Jezírka

Na hranicích

LEGENDA:
stabilizované
plochy

U dubu

plochy
změn

plochy
rezerv
hranice řešeného území - k.ú. Týček

vodní zdroj, technické zařízení vodovodu

hranice zastavěného území k 1.3.2020

hlavní vodovodní řad

hranice zastavitelné plochy

hlavní kanalizační řad

hranice územní rezervy

rezerva pro ČOV

plochy bydlení (B)

vedení VN 22kV (chranné pásmo 10m)

plochy rekreace (R)

transformační stanice 22/0,4kV (ochranné pásmo 10m)

plochy občanského vybavení - veřejné vybavení (OV)

VTL plynovod (ochranné pásmo 4m, bezpečnostní pásmo 15m)

plochy občanského vybavení - sport (OS)

regulační stanice plynu VTL/STL (bezpečnostní pásmo 10m)

plochy veřejných prostranství (VP)

vojenský dálkový kabel

plochy smíšené obytné (SO)

sdělovací kabelové vedení

plochy dopravní infrastruktury (DI)

radioreléová trasa

plochy technické infrastruktury (TI)

hranice CHKO a biosférické rezervace UNESCO Křivoklátsko

Na Prkencích

Nad mosty

plochy výroby a skladování (VS)

III.
IV.

IV.

III.

TS2

III.

2
17

12

památkově chráněné objekty

plochy zemědělské (ZP)

ochranné pásmo - komunikací

plochy lesní (LP)

- vodního zdroje II.a stupně - vnitřní

plochy přírodní (PN)

- vodního zdroje II.b stupně - vnější

plochy smíšené nezastavěného území - ochranná zeleň (SO)

- energetiky

plochy specifické (PS)

- lesa

IV.

TS1
1.1
1.6

1.10

3

ÚSES - regionální biokoridor funkční

TS4

1.3

4

14

IV.

Pode vsí

1.7

III.

1.5

Na křivých honech v hůrkách

IV.

III.

.
IV

1.4

III.

plochy vodní a vodohospodářské (PV)

Za kamenem

1.8

III.

archeologická naleziště

.
IV

V Roudnici

13

plochy smíšené výrobní (SD)

6

1.2

Týček

hranice a označení zón CHKO

III.
IV.

1.9

- regionální biokoridor nefunkční

16

- lokální biocentrum

5

Močidla

TS3

- lokální biokoridor funkční

10

2 - rodinné domy; 3, 4, 5, 6, 8 - využití volných ploch - venkovské bydlení; 10 - lehká výroba;
12 - úprava sportovních ploch; 13 - územní rezerva pro ČOV; 14 - ochranná zeleň; 16 - zásobování
vodou; 17 - ochranný extravilánový příkop; 1.1 - plochy bydlení; 1.2 - plochy bydlení; 1.3 - plochy
smíšené obytné; 1.4 - plochy bydlení; 1.5 - plochy bydlení; 1.6 -plochy bydlení; 1.7 - plochy bydlení;
1.8 - plochy veřejných prostranství; 1.9 - plochy smíšené výrobní; 1.10 - plochy smíšené
nezastavěného území - ochranná zeleň

- lokální biokoridor nefunkční
vodní zdroj, technické zařízení vodovodu

8

Pod čihadly

Šibenec

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Za humny

a) označení správního orgánu, který poslední
změnu vydal:

Zastupitelstvo Obce Týček

b) pořadové číslo poslední změny:

1

c) datum nabytí účinnosti poslední změny:
d) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele:

Obecní úřad Týček

Na Zeličkách

jméno a příjmení:
funkce:
podpis a úřední razítko:

Zdeněk Hruška
starosta obce Týček
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