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vojenské letiště s civilním provozem

A!
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6 Dopravní infrastruktura

5
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NATURA 2000 - ptačí oblast

plocha určená k rozlivu povodní

Odpadové hospodářství
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NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
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1:10 000

!

2 Příroda a krajina

VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ | ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY | ORP JESENÍK

ochranné pásmo hřbitova, krematoria

DATUM:
PŘÍPRAVA PROJEKTU A KOMPOZICE VÝKRESU:

PROSINEC 2016

