Územně analytické podklady ORP Olomouc - II. aktualizace
Výkres záměrů na provedení změn v území 1:25 000
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venkovní vedení elektrické sítě VN 22 kV
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venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV
venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV
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!

distribuční trafostanice
ost. zařízení zpracování a distribuce
el. energie
venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400
a více kV
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kabelové vedení elektrické sítě VN 22 kV
kabelové vedení elektrické sítě VN 6 kV
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plocha pro veřejně prospěšné stavby (VPS)

plocha přestavby
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ČOV - čistírna odpadních vod,
ČOV - čistírna odpadních vod místní
dešťová retencční zdrž
PČS - přečerpávací stanice odpadních
vod
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vodovodní řad skupinového vodovodu
místní vodovod
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vodojem věžový
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vodní cesta sledovaná - významná
využitelná

devastované území (brownfields)
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vodojem
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automatická tlaková stanice
úpravna vody
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plocha při okraji lesa s podmíněným
využíváním
chráněná krajinná oblast
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plocha krajinné zeleně

silnice I. třídy

místní (lokální) biocentrum

čerpací stanice vodárenská na
vodovodní řadu

železniční trať celostátní

silnice I. třídy - rychlostní

regionální biocentrum
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plocha bydlení

tramvajová trať

nadregionální biocentrum

návrh výhled

letiště veřejné s vnitrostátním provozem
železniční trať vysokých rychlostí

nadregionální biokoridor
místní (lokální) biokoridor
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stav návrh

plocha dopravní infrastruktury
plocha občanského vybavení
plocha přírodní

plocha rekreace

plocha smíšeného využití
plocha specifická

plocha technické infrastruktury
plocha těžby nerostů

plocha veřejných prostranství

plocha vodní a vodohospodářská
plocha výroby a skladování
plocha zemdělská

hranice kraje

hranice území ve správě obce s r.p.
hranice obce
hranice katastru
zastavěné území obce
vodní tok

vodní plocha
plocha lesa hospodářského
plocha lesa ochranného

plocha lesa zvláštního určení

plocha lesa ostatního a specifického
plocha lesní

B
plocha bydlení
BI
bydlení individuální
R
plocha rekreace
RZ plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada
O
plocha občanského vybavení
OV plocha veřejné vybavenosti
OV.1 plocha pro vzdělávaní a výchovu
OV.3 plocha pro zdravotní služby
OV.4 plocha pro kulturu
OV.6 plocha pro ochranu obyvatelstva
OK plocha komerčních zařízení
OK.4 plocha pro služby
OW plocha pro vědu a výzkum
OW.5 plocha pro veřejnou správu
OS plocha pro tělovýchovu a sport
OX plocha občanské vybavenosti specifických forem
OH plocha pro veřejná pohřebiště a související služby
OL plocha pro lázeňství
D
plocha dopravní infrastruktury
DS plocha pro silniční dopravu
DL plocha pro leteckou dopravu
TV plocha pro vodní hospodářství
TE plocha pro energetiku
TO plocha technického zabezpečení obce
TO. 1
plocha pro nakládání s odpady
TX plocha specifických zařízení tech. infrastruktury
P* plocha veřejných prostranství
S
plocha smíšeného využití
SO plocha smíšená obytná
SO.1 plocha smíšená v centrální zóně
SO.2 plocha smíšená obytná městská
SO.3 plocha smíšená obytná vesnická
SA plocha smíšená, administrativní a administrativně - obchodní
SP plocha smíšená výrobní
SX plocha smíšená specifická
V
plocha výroby a skladování
VP plocha pro průmyslovou výrobu a sklady
VD plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby
VZ plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu
VX plocha pro specifické druhy výroby a skladování
W
plocha vodní a vodohospodářská
WP vodohospodářská plocha
K
plocha krajinné zeleně
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