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hranice zastavěného území (k datu 2.3.2013)

zastavitelná plochy (Z)Z1

základní členění území

řešené území (Obec Bříství, okres Nymburk, Středočeský kraj)

plochy opatření (změny nestavební povahy) vyjma ÚSES (N)

- plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady [TO] 

zahrady

TTP (trvalé travní porosty)

orná půda

stávající kultury ZPF

návrh ploch pro výstavbu

plochy bydlení v rodinných domech - venkovské [BV]

plochy technické infrastruktury]

plochy dopravní infrastruktury - místní a účelové komunikace [DS.1]DS.1

TO

plochy občanského vybavení - sport [OS]

vodní plochy a toky

hranice katastrálních území

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

hranice BPEJ

BPEJ a investice do půdy

označení BPEJ25600

stávající hlavní místní účelové komunikace

(polní a lesní cesty mimo zastavěné území a zastavitelné plochy)

hlavní závlahové řady

plochy veřejných prostranství [PV]

plochy a koridory územních rezerv

BV

OS

PV

Pozn.: Řešené území spadá do širšího povodí Labe, do povodí 1-04-07 "Labe od Výrovky po Jizeru".
Řešené území zahrnuje celkem čtyři dílčí povodí:

  ČHP 1-04-07-037 Kounický potok – střední část katastru, včetně zastavěného území obce,
  ČHP 1-04-07-038 Oborský potok – sz. část území, osada Obora,

 ČHP 1-04-07-039 bezejmenné přítoky Semického potoka (odvodňovací kanály) – sv. část území,
  ČHP 1-04-07-060 povodí Novodvorského potoka, tj. pravostranný přítok Výmoly – jz. část území.

Katastrální území Bříství spadá pod stanovené zranitelné oblasti.

schema k.ú. Bříství - třídy ochrany BPEJ

půdy I. a II. třídy ochrany

půdy III. třídy ochrany

půdy IV. a V. třídy ochrany

lokální biocentrum (LBC), funkční

lokální biocentrum (LBC), k založení nebo doplnění

lokální biokoridor (LBK), k založení nebo doplnění

návrh ÚSES 

interakční prvek (IP), funkční

Bříství

Starý Vestec

Obora

Kounický potok

Oborský potok

Břístevská hůra


