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Záměry na provedení změn v územíLegenda

Záměry  na  provedení  změn v území
Záměry na provedení změn v území
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Rozvojový potenciál
Rozvojové plochy (dle ÚPn 1999)
Rozvojové plochy výhled (dle ÚPn 1999)

(dle dostupných informací z projednání ÚPD jednotlivých obcí)
Oblasti s probíhajícím intenzivním rozvojem za hranicí Prahy

Stávající VPD letiště Praha-Ruzyně

Základní prvky
Hranice hlavního města Prahy
Hranice městských částí
Hranice obcí Středočeského kraje
Zástavba - polohopis
Pražská památková rezervace
Významné plochy zeleně
Vodní toky a plochy
Dálnice a rychlostní silnice
Hlavní komunikační síť města
Vybrané komunikace plnící dočasně funkci hlavní kom. sítě
Metro
Železniční tratě evropského významu, tranzitní koridory

Rozestavěná nebo dokončená ÚR 1999-2006

Mezinárodní a vojenská letiště!o(

Významné záměry zeleně a rekreace
Záměry v rámci závazné části platného ÚPn

Záměry nad rámec platného ÚPn

Nestabilizované řešení záměru

Připravované záměry zeleně

Nestabilizované řešení záměru

(schváleným zadáním změny ÚPn,
záměry ve výhledu ÚPn)
Záměry potvrzené

metro

metro

železnice

železnice

nová VPD letiště Praha-Ruzyně

Nestabilizované řešení záměrů

Významné záměry dopravních tras a ploch
Záměry v rámci závazné části platného ÚPn

Záměry nad rámec platného ÚPn

Nestabilizované řešení záměru

dálnice, rychlostní silnice, hlavní komunikační síť

dálnice, rychlostní silnice, hlavní komunikační síť

Vybrané rozvojové záměry
Významné záměry zástavby
Záměry v rámci závazné části platného ÚPn

Záměry nad rámec platného ÚPn

Nestabilizované řešení záměru

Záměry potvrzené (schváleným zadáním změny ÚPn,
záměry ve výhledu ÚPn)

Záměry ověřené studií a Velká rozvojová území (VRÚ)
- území podmíněná pořízením podrobnější územně
plánovací dokumentace nebo územně plánovacího
podkladu

Připravované záměry (podložené podkladovou studií
a reálným zájmem investora, např. žádostí o vydání
územního rozhodnutí, EIA apod.)

Významné záměry tras a ploch technické infrastruktury

protipovodňová ochrana
venkovní elektrické vedení VVN
tepelný napaječ
plynovod VTL
nadřazený vodovodní řad
nadřazená stoka
vodní plocha
kategorie záplavového území - určená k ochraně

kategorie záplavového území - určená k ochraně
ochranné pásmo produktovodu a ropovodu

Záměry v rámci závazné části platného ÚPn

Záměry nad rámec platného ÚPn

""" transformovna VVN

!!< důležitá vodní plocha malých rozměrů
ø suchý poldr

!!' podzemní retenční nádrž

protipovodňová ochrana
venkovní elektrické vedení VVN
nadřazený vodovodní řad
nadřazená stoka

""" transformovna VVN
!! důležitá vodní plocha malých rozměrů

!!E podzemní retenční nádrž


