
5 Kulturní a archeologické památky
Kulturní památky

 # nemovitá národní kulturní památka

6 Dopravní infrastruktura

Letecká doprava

civilní letiště
vojenské letiště
vojenské letiště s civilním provozem
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7 Vodní režim
Ochrana vodních zdrojů

železniční vlečka

Zvláště chráněná území
chráněná krajinná oblast
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
přírodní památka
přírodní rezervace

nemovitá národní kulturní památka
památková rezervace

památková zóna, rezervace

památková zóna

označení návrhu ze ZÚR

2 Příroda a krajina

zařízení letecké dopravy .

8 Technická infrastruktura
Zásobování elektrickou energií

rozvodna, transformovna!-

!= fotovoltaická elektrárna

!A farma větrných elektráren
!# jaderná elektrárna

!1 malá vodní elektrárna

!4 ostatní elektrárna
!' tepelná elektrárna

B větrná elektrárna

vodní elektrárna!+

!* čistírna odpadních vod
Kanalizace

!5

ostatní telekomunikační zařízení
základnová stanice

!8 radiová stanice
TV vysílač

Veřejná komunikační síť

! 

!-

Odpadové hospodářství
skládka odpadu
spalovna

!-

!@

Ostatní technická infrastruktura

Zásobování pitnou vodou
!' automatická tlaková stanice
!5 čerpací stanice vody

ostatní zařízení na vodovodní síti

úpravna vody
vodojem
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Zásobování plynem

regulační/měřicí stanice VTL, VVTL

!3 bioplynová stanice
ostatní výrobny plynu

ostatní zařízení pro skladování plynu

!= plynojem
!5 podzemní zásobník plynu

zásobník zkapalněných plynů

!3

!-

!+

!1

Zásobování teplem
teplárna!-

10 Havarijní planování a obrana státu

!!! protipovodňová hráz
odvodňovací kanál

ostatní stavby protipovodňové ochrany
" protierozní příkop
!!!

" " "

Protipovodňová ochrana

VN vysoké napětí
VVN velmi vysoké napětí
ZVN zvláště vysoké napětí

kanalizační síť

kabelová síť

produktovodní síť

vodovodní síť

VTL = vysokotlaký plynovod
VVTL = velmivysokotlaký plynovod
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regionální biokoridor

letiště
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Silniční doprava

Železniční doprava

"

"

"

" chráněná oblast přirozené akumulace vod
"

" plocha určená k rozlivu povodní

koridor pásmo vysílače
koridor telekomunikační sítě
koridor telekomunikačního zařízení

označení návrhu
označení rezervy

koridor skládky odpadu
koridor spalovny

bezpečnostní pásmo produktovodní sítě!

!

koridor zařízení na vodovodní síti
koridor vodovodní sítě

koridor zařízení na plynovodní síti
koridor plynovodní sítě

koridor zařízení na teplovodní síti

Obrana státu

zájmové území Armády ČR
objekt důležitý pro obranu státu

3

3

3

3

označení rezervy ze ZÚR

Základní funkční plochy
1 Vymezení a využití území

plochy zemědělské
plochy bydlení
plochy dopravní infrastruktury
plochy smíšené nezastavitelného území
plochy smíšené výrobní
plochy lesní
plochy těžby nerostů
plochy přírodní
plochy občanského vybavení
plochy veřejných prostranství
plochy rekreace
plochy smíšené obytné
plochy technické infrastruktury
plochy výroby a skladování
plochy vodní a vodohospodářské
plochy specifické
plochy zeleně

 .

Bezmotorová doprava
cyklostezka  

koridor silniční dopravy

přístav
koridor Dunaj-Odra-Labe
koridor ostatní vodní dopravy

Vodní doprava
 4

osa koridoru vysokorychlostní tratě
železniční tunel
koridor železniční dopravy

koridor elektrické sítě
koridor zařízení na elektrické síti
koridor výrobny elektřiny

koridor kanalizační sítě

koridor produktovodní sítě

hranice kraje
působnost obce s rozšířenou působností
hranice obce

Administrativní hranice

zastavitelná plocha

železniční dráha

Mapový podklad
dálnice
rychlostní silnice
silnice I. tř.
silnice II. tř.
silnice III. tř.

vodní tok

vodní plocha

vojenský výcvikový prostor

les

zastavěné území

1. a 2. třída ochrany ZPF
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