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TECHNICKÉ LIMITY

území s archeologickými nálezy (I. a II. kategorie)
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ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO
ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

DOPRAVNÍ JEVY

PŘÍRODNÍ LIMITY KULTURNÍ LIMITY

DOPRAVNÍ LIMITY

HYGIENICKÉ A OSTATNÍ LIMITY

PŘÍRODNÍ JEVY TECHNICKÉ JEVY

jednotlivý strom

výhradní ložiska nerostných surovin
prognózní schválené ložiska nerostných surovin

chráněné ložiskové území
dobývací prostor

poddolované území

sesuvné území

významný krajinný prvek registrovaný
ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

vzdálenost 50 m od okraje lesa
ZPF třídy ochrany I
ZPF třídy ochrany II

poddolovaná území - ojedinělá

sesuvné území - aktivní
sesuvné území - potenciální

Natura 2000 - evropsky významná lokalita
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

přírodní památka

přírodní rezervace
přírodní park

ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu a technologického objektu
ochranné pásmo katodové ochrany

ochranné pásmo kanalizace

záplavové území s periodicitou 5 let

ochranné pásmo teplovodu

ochranné pásmo vodovodního řádu

záplavové území s periodicitou 100 let

ochranné pásmo komunikačního vedení nebo komunikačního zařízení

ochranné pásmo elektrického vedení nebo elektrické stanice

ochranné pásmo přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod I. st.
ochranné pásmo přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II. st.

nemovitá kulturní památka
ochranné pásmo památkově chráněných území
památkové chráněné území

ochranné pásmo letiště

ochranné pásmo silnice
ochranné pásmo vlečky, železniční dráhy

území zvláštní povodně pod vodním dílem
aktivní zóna záplavového území

technická infrastruktura

vodní průplav D-O-L
ochranné pásmo D-O-L

technická infrastruktura - energetika

dopravní infrastruktura

technická infrastruktura - vod. objekt

nadregionální biokoridor

rozvojová osa republikové úrovně
specifická oblast krajské úrovně

objekt důležitý pro obranu státu
zařízení na zneškodňování odpadu

ochranné pásmo hřbitova nebo krematoria
jiné ochranné pásmo

zastavěné území

stanice hasičského záchraného sboru

železniční trať

železniční trať celostátní
železniční trať regionální

železniční vlečka

silnice II. třídy
silnice III. třídy

silnice I. třídy

nadregionální biokoridor - osa

vodní nádrž

ÚSES - nadregionální biocentrum
ÚSES - nadregionální biokoridor
ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor
ÚSES - lokální biocentrum
ÚSES - lokální biokoridor
vodní tok

plocha lesa
regulační stanice VTL
regulační stanice STL
stanice katodové ochrany

úpravna vody

čerpací stanice kanalizace

vodní zdroj podzemní vody

čerpací stanice vodovodu
vodojem

zařízení radiových směrových spojů
vysílač
základnová stanice

kompaktní a zděná stanice

venkovní stanice a stanice v budovách

vrty určené k budoucí likvidaci
elektrické stanice (nerozlišeno)

objekt na plynovodu (nerozlišeno)

stožárová stanice a věžová stanice
(s venkovním přívodem)

vodovodní řad
vodovod užitkové vody
kanalizační stoka

čistírna odpadních vod
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73
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OSTATNÍ JEVY

komunikační vedení optické

radiové směrové spoje
komunikační vedení (nerozlišeno)

teplovod

skládka
chráněná oblast přirozené akumulace vod

nadzemní vedení el. energie
podzemní kabelové vedení el. energie
elektrické vedení (nerozlišeno)
vedení vysokotlakého plynovodu
vedení středotlakého plynovodu
vedení nízkotlakého plynovodu
katodová ochrana plynovodu

hranice mapového rámu

hranice obce s rozšířenou působností
hranice katastrálního území

Vysv. 1 číslo jevu dle přílohy č.1 (část A) vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti


