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Hlavní výkres
1:5 000Územní p lán Kacanovy

Hlavní výkres
1:5 000Územní p lán Kacanovy
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plochy technické infras truktury
p lochy technického vybavení
p locha p ro obnovu mlýnského náhonu

p lochy d op ravní infras truktury
d op ravní p lochy s ind exem konkrétní funkce
silnice III. tříd y
komunikace mís tní
komunikace účelové

p lochy lesní p rod ukce 
les

p lochy zeměd ělské p rod ukce

nezastavěné území
p lochy krajinné smíšené

mokřad y mimo les

vod ní p lochy a toky
d op rovod ná zeleň

zeměd ělský p ůd ní fond

hranice
hranice zastavitelného území

hranice řešeného území
hranice zastavěného území k d atu 1.3.2014

LIMITY NAVRŽENÉ ÚP

ind exy
OÚ obecní úřad , kulturní zařízení
HZ hasičská zbrojnice
P p arkoviště
G garáže

výhybna

hranice p loch zeleně

historicky a urbanisticky hod notné území
hranice ÚSES - regionální biocentrum
hranice ÚSES - nad regionální biokorid or
hranice ÚSES - lokální biokorid or
hranice ÚSES - interakční p rvek
hranice úd olní nivy
území ochrany kulturních hod not
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vybavení občanské mís tního významu
vybavení občanské nad mís tního významu
vybavení občanské s ind exem konkrétní funkce
hřbitov

p lochy občanského vybavení

p lochy byd lení

p lochy rekreace

p lochy smíšené obytné
zástavba nízkop od lažní obytná smíšená

výroba zeměd ělská a lesní 
výroba p růmyslová čistá, lehká, služby

p lochy výrobní

zahrad y v obytné zóně

zástavba nízkop od lažmí obytná

zástavba obytná
zástavba nízkop od lažní obytná s limitovanou p lochou zástavby

zás tavba p ro rod inou rekreaci
p lochy s p ortovní a rekreační, rekreace aktivní

zastavěné a zastavitelné území
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