Abecední seznam zkratek používaných v územním plánu
 3G – označení pro mobilní sítě nebo telefony 3. generace umožňující vysokorychlostní přenos dat
a nové multimediální funkce
 CAN – Centrální autobusové nádraží
 CZT – centralizované zásobování teplem
 ČD – České dráhy
 ČEPS – Česká přenosová soustava
 ČEZ – České energetické závody
 ČOV – čistírna odpadních vod
 ČTÚ – Český telekomunikační úřad
 DI – dopravní infrastruktura
 DN – označení pro dimenzi potrubí
 DOK – dálkové optické kabely
 DÚR – dokumentace k územnímu řízení
 DVB-T – Digital Video Broadcasting - Terrestrial (označení pro standard digitálního televizního vysílání
přes pozemní vysílače)
 ELÚ III – elektrická ústředna (název teplárny provozované akciovou společností Plzeňská energetika
v areálu bývalého závodu Škoda)
 EO – ekvivalentní obyvatel
 ETD – Elektronické továrny Doudlevce
 EVL – evropsky významná lokalita systému Natura 2000
 FN – fakultní nemocnice
 GSM – původně Groupe Spéciale Mobile, později přejmenováno na Global System
 for Mobile Communication (označení pro nejrozšířenější standard bezdrátového přenosu – sítě nebo
telefony 2. generace)
 HSPA+42 – High Speed Packet Access (označení pro technologii určenou
 pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích s teoretickou rychlostí stahování dat 42 Mbit/s)
 HTR – hlavní transformovna (název používaný pro transformovnu situovanou v areálu bývalého závodu
Škoda)
 IDS - integrovaný dopravní systém
 k. ú. – katastrální území
 KR – krajinný ráz
 kV - kilovolt
 LBC - lokální biocentrum územního systému ekologické stability
 LBK – lokální biokoridor územního systému ekologické stability
 LTE – Long Term Evolution (označení pro technologii určenou pro vysokorychlostní internet v mobilních
sítích s teoretickou rychlostí stahování dat 100 Mbit/s)
 MHD – městská hromadná doprava
 MKR – místo krajinného rázu
 MMP – Magistrát města Plzně
 MO – městský obvod
 MOK – místní optické kabely
 MŠ – mateřská škola
 MVA – megavoltampér (jednotka zdánlivého výkonu)
 MWe, MWt – megawatt (jednotka elektrického nebo tepelného výkonu)
 NET4GAS – společnost, která v ČR provozuje přepravní soustavu vysokotlakých a velmi vysokotlakých
plynovodů
 NN – nízké napětí
 NP – nadzemní podlaží
 NRBC - nadregionální biocentrum územního systému ekologické stability
 NRBK – nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability
 NTL – nízkotlaký
 ObKR – oblast krajinného rázu
 OK – odlehčovací komora
 OŽP KÚPK - Odbor životního prostředí krajského úřadu Plzeňského kraje
 OŽP MMP – Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně
 P+G – park and go
 P+R – park and ride
 POH – plán odpadového hospodářství
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PP – přírodní památka
PPO – protipovodňová ochrana
PR – přírodní rezervace
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PVL – Povodí Vltavy
Q 100 – povodňový průtok 100-leté vody
RBC – regionální biocentrum územního systému ekologické stability
RBK – regionální biokoridor územního systému ekologické stability
REURIS – Revitalisation of Urban River Spaces (Revitalizace vodních toků v urbanizovaných oblastech)
REZZO – registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
RN – retenční nádrž
RS – regulační stanice (tlaku zemního plynu)
RSU - Remote Subscriber Unit (zkratka pro vzdálenou jednotku připojující účastníky telefonní sítě
k telefonní ústředně – také satelitní digitální ústředna)
RWE – Rheinisch – Westfälische Elektrizitätswerke AG (zkratka názvu energetické společnosti)
Rz – rozvodna
SOK – spojovací optické kabely
SŠ – střední škola
STL – středotlaký
SUK – silně urbanizovaná krajina
TI – technická infrastruktura
Tr – transformovna
TS – transformační stanice
TTP – trvalý travní porost
ÚAP – územně analytické podklady
ÚKRMP – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
ÚP – územní plán
ÚPMP – Územní plán města Plzně
ÚSES – územní systém ekologické stability
ÚSKP – ústřední seznam nemovitých kulturních památek
ÚV – úpravna vody
VDJ – vodojem
VKP – významný krajinný prvek
VN – vysoké napětí
VS – vodárenský soubor
VŠ – vysoká škola
VTL – vysokotlaký
VVN – velmi vysoké napětí
VVTL – velmi vysokotlaký
ZČU – Západočeská univerzita
ZEVO – zařízení na energetické využití odpadu
ZMP – Zastupitelstvo města Plzně
ZOO – Zoologická a botanická zahrada města Plzně
ZPF – zemědělský půdní fond
ZŠ – základní škola
ZÚR PK – Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
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