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LEGENDA
přírodní hodnoty

evropsky významná lokalita NATURA 2000

národní přírodní památka

přírodní rezervace

přírodní památka

přírodní park Velký Kosíř

významný krajinný prvek

památný strom

plocha lesa

I. třída ochrany ZPF

II. třída ochrany ZPF

místo krajinného rázu
územní systém ekologické stability

nadregionální biokoridor

regionální biokoridor

regionální biocentrum

lokální biokoridor

lokální biocentrum

interakční prvek

kulturní a civilizační hodnoty
nemovitá kulturní památka

nemovitá kulturní památka

kulturně historická dominanta

historicky významná stavba

místo významné údálosti

cyklotrasa

cyklistická stezka
turistická trasa (dle barvy)

červená

modrá

zelená

žlutá

urbanistické a architektonické hodnoty
územní a urbanistická kompozice

linie horizontu

architektonicky významný objekt

technická dominanta

místo vyhlídky

kompoziční prvek

podkladové vrstvy
plochy rozdílného způsobu využití

plocha bydlení

plocha veřejných prostranství

plocha občanské vybavenosti

plocha smíšená

plocha technické infrastruktury

plocha výroby a skladování

plocha hřbitova

vodní plocha

vodní tok
dopravní infrastruktura

plocha pro vzlety a přistání
rychlostní silnice R46

silnice II. třídy 

silnice III. třídy 

místní a účelové komunikace

železniční trať
hranice území

hranice katastrálního území

hranice obce

hranice správního území ORP

hranice zastavěného území, intravilán 1966

katastrální mapa *

archeologické naleziště


