
LBK ( lokální biokoridor)

jev 45 - chráněná oblast přirozené akumulace vod

LBC ( lokální biocentrum)

elektrické vedení 1kV - podzemní

jev 113 - ochranné pásmo hřbitova 100m

telefonní kabely

elektrické vedení 1kV - nadzemní

LEGENDA

elektrické vrchní primerní vedení 35kV + OP 7m

trafostanice + OP 20m

navrhovanéstávající

STL plynovodní řad

TECHNICKÉ LIMITY

jev 91, 92 - ochranné pásmo silnice II. a III. třídy 15m

jev 102 - ochranné pásmo letiště Žamberk 1000 a 3000m

KANALIZACE

kanalizační stoka

SPOJE, TELEKOMUNIKACE

VODOVOD

jev 40 - vzdálenost 50m od okraje lesa

PŘÍRODNÍ LIMITY

vodovodní řad + hydrant

PLYNOVOD

ELEKTRO

jev 21 - hranice ochranné zóny NRBK 81

ÚSES

jev 32 - památný strom - dub

SCHEMATICKÉ ZNAČKY

jev 94 - ochranné pásmo železnice - 60m

jev 82 - rádioreleová trasa

jev 62 - sesuvy aktivní plocha

jev 62 - sesuvy ostatní plocha

jev 62 - sesuvy aktivní bod

VTL plynovodní řad + OP 4m

jev 81 - ochranné pásmo komunikačního vedení

jev 107 - ochranné pásmo vojenského objektu

jev 106 - cyklotrasa, turistická stezka

jev 102 - ochranné pásmo letiště Žamberk - boční a přímé vzlety

OP 100m stanice katodové ochrany

výhledna

topný kanál

jev 50 - záplavové území (Q100)

koridor přeložky silnice I/11 DS 27

manipulační průh kolem vodotečí - 6m;8m

srpen 2019
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Celé správní území obce se nachází v koridoru pro létání v malých výškách
ÚAP 119 - vymezené území MOČR - celé KÚ

S

stabilizované
plochy

občanské vybavení - hřbitovy

plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

zeleň na veřejných prostranstvích

technická infrastruktura

občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední

výroba a skladování - zemědělská výroba

plochy specifické - rekultivovaná skládka

plochy vodní a vodohospodářské

plochy přírodní

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍplochy
změn

smíšené obytné - venkovské

bydlení v rodinných domech - venkovské

LEGENDA

občanské vybavení - veřejná infrastruktura

dopravní infrastruktura - drážní

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba

rekreace - zahrádkové osady

dopravní infrastruktura - silniční

rekreace - plochy staveb pro rekreaci

plochy zemědělské

plochy lesní

bydlení v bytových domech

zeleň ochranná a izolační

výroba a skladování - lehký průmysl

plochy smíšené výrobní
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Koordinační výkres - legenda II.a.


