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60 LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

-  hranice výhradního ložiska (B3)

ochrana nerostného bohatství

57

58

DOBÝVACÍ PROSTOR

CHRÁN NÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ

-  hranice dobývacího prostoru

-  chrán né ložiskové území s. ást Hornoslezské pánvecelé území

-  chrán né ložiskové území

limity plynoucí z geologické stavby území

61

62 SESUVNÉ ÚZEMÍ A ÚZEMÍ JINÝCH GEOLOGICKÝCH RIZIK

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

-  hranice sesuvného území

-  hranice poddolovaného území

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

elektronické komunikace

81 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKA NÍ ZA ÍZENÍ V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  základnová stanice

82 KOMUNIKA NÍ VEDENÍ V ETN  OCHRANNÉHO PÁSMA

-  rádiový sm rový spoj

ÍRODNÍ PODMÍNKY ÚZEMÍ

ZASTAVITELNÉ PLOCHY vymezené Zm nou . 3

OCHRANA P ÍRODY  -  regionální biocentrum územního systému

ochrana podzemních a povrchových vod

55 ÍRODNÍ LÉ IVÝ ZDROJ, ZDROJ P ÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY V ETN
OCHRANNÉHO PÁSMA

L

zm ny
v územístav

HRANICE  OBCE

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  -  up es ující koridor (v ší ce budoucích ochranných pásem)
                  pro p eložku I/58 dle podklad SD (Studie p eložky silnice I/58 Pet vald - Ostrava,
                  Varianta A2,E2, duben 2002)

pr svitka na B. Další výkresy - B.5 Širší vztahy Zm ny . 2   ÚPN O

bydlení, smíšené obytné, dopravní infrastruktury, smíšené výrobní

Ing. arch. Ludmila Kone ná,
Ing. Dita Jal vková

popis ve výkrese II.2. a)

popis ve výkrese II.2. a)

popis ve výkrese II.2. a)

popis ve výkrese II.2. a)

popis ve výkrese II.2. a)

Zm na . 3 ja vypracována nad katastrální mapou a údaji katastru nemovitostí s platností
k 16. únoru 2010.
Zm na . 3 Územního plánu obce Krmelín je vypracována s využitím dat poskytnutých
z ÚAP ORP Frýdek-Místek (zpracovanými v r. 2008).
Údaje o území pot ebné pro zpracování Zm ny . 3, které nemají poskytovatele nebo nebyly sou ástí
ÚAP ORP Frýdek-Místek (zpracovanými v r. 2008) jsou dopln ny, pokud byly získány.
Zm na . 3 používá ozna ení ( íslo ádku, název sledovaného jevu) sledovaných jev  ÚAP dle vyhlášky
. 500/2006 Sb. Kódy limit  využití území jsou dle p íru ky Vladimír Hyvnar a kolektiv: Limity využití území.

III. vydání. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007 + dodatky .

ZASTAV NÉ  ÚZEMÍ k 16. únoru 2010 vymezené Zm nou . 3

-  hranice ochranného pásma p írodního lé ivého zdroje - II. stupn

. zak.:057 NúZm3 ÚP

datum :  01 / 2011

popis ve výkrese II.2. a)
-  hranice vlivu d lní innosti

PLOCHY A KORIDORY

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  -  koridor dle opat ení obecné povahy ZÚR MSK

                                         ekologické stability krajiny dle opat ení obecné povahy ZÚR MSK

                                        ekologické stability krajiny dle opat ení obecné povahy ZÚR MSK
OCHRANA P ÍRODY  - regionální biokoridor územního systému
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