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ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP OLOMOUC - I. AKTUALIZACE

[12] stavba typická pro místní ráz

[15] dominanta kulturně historická

[20] místo vyhlídky

[15] dominanta technická

[14] architektonicky významný objekt - soubor

[13] historicky významná stavba - soubor

[19] místo významné události

[114] pramen (P)

[9] nemovitá národní kulturní památka

[8] nemovitá kulturní památka

[8] památka UNESCO

[32] památný strom, skupina stromů, 
       stromořadí

[11] urbanisticky významný kompoziční prvek

[0] hlavní urbanizační osa - mezinár., 
     národ., nadnár.

[0] linie horizontu

[32] památný strom, skupina stromů, 
       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] městská památková rezervace

[5] vesnická památková rezervace

[6] vesnická památková zóna

[16] archeologické naleziště

[9] OP národní kulturní památky

[9] nemovitá národní kulturní památka

[8] nemovitá kulturní památka

[18] krajinářský kompoziční prvek

[12] region lidové architektury

[11] urbanisticky významný kompoziční prvek

[0] problémové území

[0] plocha pro výstavbu ověřovaná v ÚPD, 
     ÚPP, US

[115] významný veřejný prostor

[15] rekreační oblast

[17] typický krajinný celek

[17] území se zvýšenou ochranou 
       krajinného rázu

[58] CHLÚ - chráněné ložiskové území

[16] výhradní bilancované ložisko 
       nerostných surovin

[60] prognózní zdroj nerostných surovin

katastr

[1] 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)

[31] památný strom, skupina stromů, 
       stromořadí

[26] I. zóna CHKO

[26] II. zóna CHKO

[26] III. zóna CHKO

[26] IV. zóna CHKO

[27] národní přírodní rezervace (NPR)

[36] výskyt zvl. chráněných rostlin a 
       živočichů

[35] Natura 2000 - ptačí oblast

[119] významný krajinný prvek ze zákona

[119] významný krajinný prvek ze zákona 
         - údolní niva

vodní tok

vodní plocha
[40] plocha při okraji lesa s podmíněným 
       využíváním

[26] chráněná krajinná oblast

železniční trať vysokých rychlostí

hranice kraje

hranice katastru

železniční trať celostátní

zastavěné území obce

hranice území ve správě obce s rozšířenou půs.

hranice obce
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