
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP OLOMOUC - I. AKTUALIZACE

[19] místo významné události

[9] nemovitá národní kulturní památka

[8] nemovitá kulturní památka

[8] památka UNESCO

[32] památný strom

[32] stromořadí

vrstevnice

[46] zranitelná oblast

[56] lázeňské místo - vnější lázeňské území

[56] lázeňské místo - vnitřní lázeňské území

[45] CHOPAV - chráněná oblast přirozené 
       akumulace vod

[44] OP vod. zdroje I. stupně

[44] OP vod. zdroje II. stupně

[44] OP vod. zdroje II.a - vnitřní

[44] OP vod. zdroje II.b - vnější

[44] OP nezařazeno

[55] OP přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod I. st.
[5] vesnická památková rezervace

[6] vesnická památková zóna

[9] OP národní kulturní památky

[9] nemovitá národní kulturní památka

[8] nemovitá kulturní památka

[58] CHLÚ - chráněné ložiskové území

[16] výhradní bilancované ložisko 
       nerostných surovin

[60] prognózní zdroj nerostných surovin

parcelní kresba

[34] Natura 2000 - evropsky významná 
     lokalita

[22] významný krajinný prvek registrovaný

[30] přírodní park

[29] národní přírodní památka (NPP)

[31] přírodní památka (PP)

[28] přírodní rezervace (PR)

[26] I. zóna CHKO

[26] II. zóna CHKO

[26] III. zóna CHKO

[26] IV. zóna CHKO

[27] národní přírodní rezervace (NPR)

[35] Natura 2000 - ptačí oblast

vodní tok

vodní plocha

[40] plocha při okraji lesa s podmíněným 
       využíváním

[26] chráněná krajinná oblast

[96] železniční trať vysokých 
       rychlostí

hranice kraje

hranice katastru

[94] železniční trať celostátní

zastavěné území obce

hranice území ve správě obce s r. p.

hranice obce

[14] objekt a soubor v památkovém zájmu

[16] archeologické naleziště

[114] hluboký vrt (H)

[85] skládka

[86] spalovna

[81] radiová stanice na RR trase

[81] TV vysílač

[72] rozvodna

[72] distribuční trafostanice

[72] ost. zařízení zpracování a distribuce 
       el. enegie
[71] elektrárna tepelná

[71] malá vodní elektrárna

[74] regulační stanice plynu VTL/STL/NTL

[74] stanice katodové ochrany

[79] předávací stanice

[79] výtopna

[79] kotelna

[69] ČOV - čistírna odpadních vod 

[69] dešťová retenční zdrž

[69] PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

[44] vodní zdroj skupinového vodovodu

[44] zdroj přírodní pitné vody

[67] čerpací stanice vodárenská na 
       vodovodním řadu

[67] automatická tlaková stanice

[67] úpravna vody

[67] vodojem

[67] vodojem věžový

[61] poddolované území

[62] sesuvné území

[63] staré důlní dílo

[75] plynovod VTL

[73] venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400 kV

[73] venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV

[73] venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV
venkovní vedení elektrické sítě VN 22 kV

[73] kabelové vedení elektrické sítě VN 22 kV,
kabelové vedení elektrické sítě VN 6 kV

[80] místní rozvod tepla - primární

[68] vodovodní řad skupinového vodovodu

[68] místní vodovod

[70] stoka splaškové kanalizace nadmístního

[70] páteřní stoka kanalizace

[97] vlečka

[100] tramvajová trať

[104] vodní cesta sledovaná - 
          významná, využitelná

[102] OP vzletové a přistávací 
         dráhy letiště, OP vzletového
         a přibližovacího prostoru 
         letiště, OP letiště ostatní

[102] letiště veřejné s 
         vnitrostátním provozem

[102] letiště neveř. s vnitrostát. 
         provozem - sportovní

[102] plocha pro vzlety a přistání

[85] skládka

[73] OP vedení ZVN, resp. VVN, OP vedení VN, 
       OP plochy / objektu na VN

[75] bezpečnostní pásmo plynovodu nebo 
       objektů na síti

[114] ochranné pásmo zařízení ČHMÚ

[50] záplavové území stanovené

[53] území zvláštní povodně pod vodním dílem

[28] ochranné pásmo NP

[21] nadregionální biocentrum

[21] nadregionální biokoridor - osová část

[21] regionální biocentrum

[21] regionální biokoridor

[109] vymezené zóny havarijního

[17] území se zvýšenou ochranou kraj. rázu

[57] DP - dobývací prostor

[62] sesuvné území

[61] poddolované území

[89] silnice I. třídy - rychlostní

[90] silnice I. třídy

[91] silnice II. třídy

[92] silnice III. třídy

[82] rádioreléová trasa

[44] PHO - pásmo hygienické ochrany - vyhlášené

[113] OP veřejného pohřebiště, hřbitova a krematoria

[114] OP výrobního zařízení - stanovené

zastavitelná plocha

plocha lesa hospodářského

plocha lesa ochranného

plocha lesa zvláštního určení

plocha lesa ostatního a specifického

plocha lesní

významu

plánování
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