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TATO DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA S FINANČMÍ SPOLUÚČASTÍ EVROPSKÉ UNIE 

A EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

C C C

CC

hranice ORP

hranice obce

zastavěné území obce

vodní plochy

vodní toky

plochy lesa

 nemovitá kulturní památka

H

H vesnická památková rezervace

F

F městská památková zóna



 nemovitá kulturní památka

vvvv wu venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400 a více kV 

OP vedení VN

 stanice katodové ochrany
vvv plynovod VTL
vv plynovod STL

OP plochy / objektu na síti VVTL a VTL

OP plochy / objektu na síti STL a NTL

OP plynovodu VVTL a VTL

OP plynovodu STL aNTL

bezpečnostní pásmo plynovodu nebo objektů na síti 

 základnová stanice

 radiová stanice na RR trase3 dálkový telekomunikační kabel

 čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu

 vodojem

 zdroj přírodní pitné vody
OOw dálkový vodovodní řad

w místní vodovod
T

T záplavové území stanovené
S

S aktivní zóna záplavového území

S protipovodňová hráz

 ČOV - čistírna odpadních vod místní

 PČS - přečerpávací stanice odpadních vod 
p stoka splaškové kanalizace
qp stoka jednotné kanalizace
pw stoka tlakové kanalizace
q kanalizační stoka ostatní

MMM železniční trať celostátní
MM železniční trať regionální

OP železniční tratě celostátní a regionální

dálnice

silnice I. třídy

silnice II. třídy

silnice III. třídy

místní komunikace ostatní

účelová komunikace

OP silnice I. třídy

OP silnice II. a III. třídy

QQQ

QQ QC nadregionální biocentrum

QQQ

QQ QK nadregionální biokoridor - osová část

QQ

QQC regionální biocentrum

QQ

QQK regionální biokoridor

C

C C C C

C
CCCC

Q

Q

Q

Q místní (lokální) biocentrum 

Q

Q místní (lokální) biokoridor 

I

IPP přírodní park

H

HNPR národní přírodní rezervace (NPR)

I

I přírodní rezervace (PR) 

NPP

H

H národní přírodní památka (NPP)

H

HPP přírodní památka (PP) 

U

U Natura 2000 - evropsky významná lokalita

UU

UU Natura 2000 - ptačí oblast

 památný strom

plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním 

M

M CHLÚ - chráněné ložiskové území

N

N výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

N

N prognózní zdroj nerostných surovin

.
. . . . .

.....

. . . .

.... DP - dobývací prostor

OP veřejného pohřebiště, hřbitova a krematoria

zóna havarijního plánování


