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Slapy

Libeř

Jesenice

Psáry

Buš

Petrov

Jíloviště

Davle

Pohoří

Štěchovice

Zvole

Hradištko

Jílové u Prahy

Okrouhlo

Klínec

Dolní Břežany

Průhonice

Vestec

Trnová

Kosoř

Ohrobec

Černošice

Hvozdnice

Březová-Oleško

Zlatníky-Hodkovice

Kamenný Přívoz

Čisovice

Bojanovice

Vrané nad Vltavou

Líšnice

Bratřínov

Měchenice

Bojanovice

Třebotov

Všenory

Ořech

Záměry nadřazené dokumnetace (ZÚR SK)
" zásobování elektrickou energií - rozvodny
O mimoúrovňová křižovatka

ââ ââ ââ ââ ââ dálková cyklistická trasa
zásobování plynem - VTL
zásobování plynem - WTL
zásobování elektrickou energií - elektrické vedení 110 kV
zásobování elektrickou energií - elektrické vedení 400 kV
silniční doprava - dálnice
silniční doprava - rychlostní komunikace
silniční doprava - silnice I. třídy
silniční doprava - silnice II. třídy
silniční doprava - silnice III. třídy
železniční doprava
letecká doprava
Záměry ostatní (z ÚPD, poskytovatelé, průzkum)

Zastavitelné plochy

!

! ! !

!! občanská vybavenost

!

! ! !

!! bydlení

!

! ! !

!! výrobně-obslužná zóna
Dopravní infrastruktura
!½ autobusový terminál
!O přebudování křižovatky
!Z záměr kruhové křižovatky
!i záměr parkoviště
!Ù řešení křižovatky

ââ ââ ââ ââ ââ cyklostezka
hipostezka

¬(Å ¬(Å metrobus
přeložka III/10115
přeložkaII/115

Technická infrastruktura
!m vodní zdymadlo Slapy
!A záměr vodojem
" záměr ČOV
$K elektrická stanice - záměr

elektrické vedení - záměr
! ! plynovod

vodovod

!
!

! !

!

!!!

vodní cesta Berounka

Q

Q lokální ÚSES

!
!

! ! !

!!! ÚSES v obcích bez ÚPD
bilancované ložisko výhradní
Podklad

!
!

! ! ! ! !

!
!!!!! hranice ORP

hranice obce
hranice katastrálního území
dálnice (ochranné pásmo 100 m)
rychlostní silnice (ochranné pásmo 100 m)
silnice I.třídy (ochranné pásmo 50 m)
silnice  II. třídy (ochranné pásmo 15 m)
silnice III. třídy (ochranné pásmo 15 m)
regionální dráha ČD (Zabaged)
vodní tok
vodní plocha
les
budova či blok budov (Zabaged)
účelová zástavba (Zabaged)
intravilán (Zabaged)
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