
MAPA 8 MAPA 9

MAPA 5 MAPA 6 MAPA 7

MAPA 3 MAPA 4

MAPA 1 MAPA 2

Gruna

Vysoká

Vrážné

Křenov

Radkov

Koruna

Jevíčko
Slatina

Březina

Janůvky

MalíkovÚtěchov

Borušov

Kunčina

Rychnov

Březinky

Chornice

Rozstání

Třebařov

Biskupice

Hartinkov

Jaroměřice

Linhartice

Staré Město

Vranová LhotaDlouhá Loučka

Bělá u Jevíčka
Víska u Jevíčka

Městečko Trnávka

Moravská Třebová

Mladějov na Moravě

Dětřichov u Moravské Třebové

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ 10 x 8 KM

TECHNICKÉ A KULTURNÍ LIMITY

 objekt zásobování jinými produkty

 technologický objekt na plynovodu
 technologický objekt na plynovodu - regulační stanice

 úpravna vody

 čerpací stanice kanalizace

 nemovitá kulturní památka

 vodní zdroj podzemní vody

 vodojem

3 3 komunikační vedení dále nespecifikované
Rkomunikační vedení optické3333 komunikační vedení rádiové směrové 

T teplovod

M celostátní dráha
M regionální dráha
M železniční vlečka

silnice II. třídy
silnice III. třídy

silnice I. třídy

N výhradní ložiska nerostných surovin
N prognózní schválené ložiska nerostných surovin
M chráněné ložiskové území

  elektrická stanice
O objekt důležitý pro obranu státu

¶

¶ ¶¶ zařízení na zneškodňování odpadu

.

. . ....

. .

.. dobývací prostor

bezpečnostní pásmo technol. obj. zásobování plynem

ochranné pásmo letiště se zákazem staveb
S S

S skládka

Z

Z Z poddolované území

ochranné pásmo objektu zásobování jinými produkty

ochranné pásmo kanalizace





 ochranné pásmo památkově chráněných území

 památkové chráněné území
ochranné pásmo teplovodu

ochranné pásmo hřbitova nebo krematoria

ochranné pásmo technologického objektu vodovodu

jiné ochranné pásmo

G G G

GGG

G G G

GGG

. . .

... sesuvné území

ochranné pásmo železniční dráhy

ochranné pásmo vodovodního řádu

ochranné pásmo elektrické stanice
ochranné pásmo elektrického vedení

ochranné pásmo silnice

ochranné pásmo vodního zdroje
ochranné pásmo komunikačního zařízení
ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení

hlukové ochranné pásmo letiště

!!4 jednotky HZS kraje
$Ç poddolované území ojedinělé

 čerpací stanice vodovodu

 čistička odpadních vod

 el. stanice rozvodné sítě - stožárová a věžová stanice
 el. stanice rozvodné sítě - kompaktní a zděná stanice

 komunikační zařízení - vysílač
 komunikační zařízení - ústředna
 komunikační zařízení - základnová stanice
 komunikační zařízení - radioteleskop

 el. stanice rozvodné sítě - venkovní st. a stanice v budovách

sesuvné území a území jiných geol. rizik - sesuv aktivníÂ¼

sesuvné území a území jiných geol. rizik - sesuv potenciálníÂÂ¼

nadzemní vedení el. energie bez izolace vodiče
vedení el. energie dále nespecifikované

podzemní kabelové vedení el. energie

vedení nízkotlakého plynovodu
vedení středotlakého plynovodu
vedení vysokotlakého plynovodu

vodovodní řádO

kanalizační stokaO

PŘÍRODNÍ LIMITY

INFORMAČNÍ VRSTVY

zastavěné území

hranice obce s rozšířenou působností

hranice mapového rámu
hranice katastrálního území

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

MORAVSKÁ TŘEBOVÁZpracovatel: EKOTOXA s.r.o.
tisk: září 2008

AUTORSKÝ KOLEKTIV

♥ výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

území zvláštní povodně pod vodním dílem

ochranné pásmo památného stromu

lesy hospodářské, ochranné a lesy zvláštního určení
vzdálenost 50 m od okraje lesa

 památný stromHPP přírodní památka

IPR přírodní rezervace

QC ÚSES - lokální biocentrum

QK ÚSES - lokální biokoridor

QQ QC ÚSES - nadregionální biocentrum

QQ QC ÚSES - nadregionální biokoridor

QQC ÚSES - regionální biocentrum

QQK ÚSES - regionální biokoridor

IPP přírodní park

KVKP ÚSES - ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

U Natura 2000 - evropsky významná lokalita

T

100 záplavové území s periodicitou 100 let

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod

T

5 záplavové území s periodicitou 5 let

vodní nádrž
vodní tok

VÝKRES LIMITŮ
LEGENDA


