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LEGENDA
přírodní limity

pozemky určené k funkci lesa
vzdálenost 50 m od hranice lesa
evropsky významná lokalita NATURA 2000
přírodní park Velký Kosíř
přírodní památka
přírodní rezervace
významný krajinný prvek
OP zvláště chráněných území
místo krajinného rázu

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
chráněné ložiskové území
poddolované území
prognózní zdroj nerostných surovin

dopravní limity
OP dopravní infrastruktury
OP letiště
OP stavby zajišťující letecký provoz

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 NTL plynovodu (1 m z.ú., 4 m)

OP STL plynovodu (1 m z.ú., 4 m)

OP VTL plynovodu (4 m)
bezpečnostní pásmo plynovodu
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 kanalizační stoky (max. 2,5 m)
OP zařízení na kanalizační síti

OP ČOV / ČOV
OP komunikačního vedení (1,5 m)

OP rádioreléové trasy (10 - 150 m)

OP retranslační stanice

OP základnové stanice

OP objektu/ zařízení na sdělovací síti

limity kulturní
nemovitá kulturní památka

nemovitá kulturní památka
archeologické naleziště

limity hygienické a bezpečnostní
OP vod. zdroje II. stupně 

OP přír. léčivého zdroje min. vod. I. st.

OP přír. léčivého zdroje min. vod. II. st.
OP výrobního zařízení
OP hřbitova
staré ekologické zátěže
objekt požární ochranny

záměry převzaté ze ZÚR OK
vodní nádrž

územní systém ekologické stability

nadregionální biocentrum

nadregionální biokoridor

regionální biocentrum

regionální biokoridor

podkladové vrstvy
zdroj skupinového vodovodu
odvodňovací zařízení
elektrické vedení VVN 110 kV 

elektrické vedení VVN 220 kV

elektrické vedení ZVN 400 kV
plocha pro vzlety a přistání

silnice II. třídy 

silnice III. třídy 
železniční trať
vodní plocha
vodní tok

hranice území

hranice katastrálního území

hranice obce

hranice správního území ORP
hranice zastavěného území; intravilán 1966
katastrální mapa *

OP vysílače


