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LEGENDA
záměry na provedení změn ve využití území
plochy rozdílného způsobu využití (ÚP, průzkum)

Rozstání

technická infrastruktura (ÚP, rozvojové dokumenty, průzkum)

plocha bydlení

vedení elektrické sítě VVN 110 kV

záplavové území Q100

letiště

plocha technické infrastruktury

elektrické vedení VN 1-35 kV

aktivní zóna záplavového území - návrh

plocha pro vzlety a přistání

plocha občanské vybavenosti

vedení elektrické sítě VN 22 kV

retenční prostor, suchý poldr - návrh

silnice II. třídy

plocha smíšeného využití

distribuční trafostanice, rozvodna

plocha výroby a skladování

elektrárna

koridor silnice II. třídy

vodní plocha

plocha hřbitova

plynovod VVTL

elektrické vedení VVN 110 kV

vodní tok

plocha veřejných prostranství

plynovod NTL

zásobovací vodovodní řad

plocha lesa

plocha vodní

plynovod STL

chráněná oblast akumulace vod

plynovod VTL

vodní nádrž

územní systém ekologické stability (ÚP, generel ÚSES, KPÚ)
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VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
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podkladové vrstvy

ostatní záměry (jiné)

záměry ze ZÚR Olomouckého kraje

silnice III. třídy

územní systém ekologické stability

regionální biokoridor

ostatní zařízení

nadregionální biokoridor

hranice správního území ORP

nadregionální biokoridor

automatická tlaková stanice

nadregionální biocentrum

zastavitelné plochy

lokální biocentrum

vodojem

regionální biokoridor

hranice zastavěného území; intravilán 1966

regionální biocentrum

kanalizační stoka

regionální biocentrum

katastrální mapa *

interakční prvek

čistírna odpadních vod

hranice obce

ostatní zařízení

místní a účelové komunikace
heliport Plumlov

* Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, © GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2009
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Kobylničky

Otaslavice

přečerpávací stanice odpadních vod

0

Vincencov

hranice katastrálního území

vodovodní řad

silnice II. třídy - návrh

Myslejovice

hranice území

lokální biokoridor

dopravní infrastruktura (ÚP)

Dětkovice
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