Dětkovice

Výšovice

Myslejovice

Vincencov

Vranovice-Kelčice

Skalka
Vřesovice

Kobylničky

Otaslavice

Dobrochov

Sněhotice

Brodek u Prostějova

Kobeřice

Ondratice

Hradčany-Kobeřice

LEGENDA
přírodní limity

pozemky určené k funkci lesa
vzdálenost 50 m od hranice lesa
evropsky významná lokalita NATURA 2000

Dobromilice

přírodní památka
přírodní rezervace
významný krajinný prvek
OP zvláště chráněných území
OP památného stromu

územní systém ekologické stability
lokální biokoridor
regionální biokoridor
nadregionální biokoridor
lokální biocentrum
regionální biocentrum
údolní niva dle BPEJ
I. třída ochrany ZPF
II. třída ochrany ZPF
dobývací prostor
výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

limity hygienické a bezpečnostní

technické limity
OP elektrické vedení VN 1-35 kV (10 m)
OP vedení 110 - 400 kV
OP transformovny (10 m)
OP elektrárny (20 m) / elektrárna
OP výrobny el. energie
OP NTL plynovodu (1 m z.ú., 4 m)

OP VTL plynovodu (4 m)

OP regulační stanice plynu VTL/STL/NTL (4 m)
OP regulační stanice plynu VVTL/VTL (4 m)
OP vodovodního řadu (max. 2,5 m)
OP čerpací a automatické tlakové stanice
OP vodojemu

OP vod. zdroje II.b - vnější

OP úpravny vody

OP vod. zdroje II.a - vnitřní

OP kanalizační stoky (max. 2,5 m)

OP vod. zdroje II. stupně

OP zařízení na kanalizační síti

OP vod. zdroje I. stupně

OP ČOV / ČOV

aktivní zóna záplavového území
OP výrobního zařízení
OP hřbitova

Doloplazy

bezpečnostní pásmo plynovodu

OP vod. zdroje III. stupně

záplavové území - Q100

Želeč

OP STL plynovodu (1 m z.ú., 4 m)

OP komunikačního vedení (1,5 m)

dopravní limity
OP dopravní infrastruktury
OP letiště

limity kulturní
nemovitá kulturní památka
nemovitá kulturní památka
OP nemovité kulturní památky
archeologické naleziště

záměry převzaté ze ZÚR OK

zdroj skupinového vodovodu

www.prostejov.eu/uap

odvodňovací zařízení
elektrické vedení VVN 110 kV

koridor vysokorychlostní trati

plocha pro vzlety a přistání

OP vysílače

vodní nádrž

rychlostní silnice R46

územní systém ekologické stability

ÚAP PROSTĚJOV

podkladové vrstvy

OP rádioreléové trasy (10 - 150 m)

OP pro nadzemní stavby (VUSS Brno)

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

silnice II. třídy

OP vojenského újezdu Březina

OP rádiové stanice

nadregionální biocentrum

silnice III. třídy

objekt pro nakládání s odpady

OP retranslační stanice

nadregionální biokoridor

železniční trať

staré ekologické zátěže

OP základnové stanice

regionální biocentrum

vodní plocha

objekt požární ochranny

OP objektu/ zařízení na sdělovací síti

regionální biokoridor

vodní tok

hranice území
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hranice katastrálního území
hranice obce
hranice správního území ORP
hranice zastavěného území; intravilán 1966
katastrální mapa *
* Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální,
© GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2009
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