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106   cykloste zka , cyklotra sa
93A   silnice  I. tříd y 
93A   silnice  II. tříd y 
93A   silnice  III. tříd y 

41A   Z PF tříd y ochra ny I
41A   Z PF tříd y ochra ny II
41A   Z PF tříd y ochra ny III
41A   Z PF tříd y ochra ny IV
41A   Z PF tříd y ochra ny V

47A   vod ní tok
48A   vod ní plocha
37A   le s hospod ářský
37A  le s ochra nný
37A  le s zvláštního urče ní

CIVILIZAČNÍ HODNOTY

PODKLADOVÉ VRSTVY

95A   že le zniční tra ť re g ionální

23A   význa m ný kra jinný prve k re g istrova ný
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IPP 30A   přírod ní pa rk
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♥ 36A   výskyt zvláště chráněných d ruhů rostlin a  živočichů
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60A   ložiska  ne rostných surovin

KULTURNĚ HISTORICKÉ HODNOTY
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05A   pa m átkově chráněné úze m í

11A   urba nisticky význa m ný kom poziční prve k


