Územně analytické podklady
obcí ORP Hranice
Technická infrastruktura

LEGENDA K VÝKRESU LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Dopravní infrastruktura
železniční trať

Vodovod, kanalizace

Vytváření a ochrana zdravých a
bezpečných životních podmínek

železniční vlečka

čerpací stanice vodárenská

dálnice

automatická tlaková stanice

silnice I. třídy - rychlostní

úpravna vody

silnice I. třídy

vodojem

silnice II. třídy (OP 15 m od ody vozovky)

vodojem zemní

silnice III. třídy (OP 15 m od osy vozovky)

vodojem věžový

letiště

čistírna odpadních vod

letiště zemědělské

biologický rybník

venkovní vedení ele. sítě ZVN 400 kV

hráz suché nádrže - návrh
venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV - návrh

OP vod. zdroje II. stupně - vnější

regionální biokoridor - návrh

OP I. stupně přír. léč. zdroje

suchá nádrž - návrh

OP II. stupně přír. léč. zdroje

vodní nádrž - rezerva

vnitřní lázeňské území

nadregionální biocentrum - návrh

památný strom (OP)

zranitelné oblasti

regionální biocentrum - návrh

vodní tok

záplavové území stanovené Q100

Zemědělský půdní fond

odvodněná plocha
BPEJ, třída ochrany 1

evropsky významná lokalita Natura 2000

Telekomunikace

Přehled kladu mapových listů

odvodňovací zařízení

BPEJ, třída ochrany 2

ptačí oblast Natura 2000

1

vodní plocha
pozemky určené k funkci lesa

retranslační stanice - převaděč

Partutovice

Ochrana památek
nemovitá kulturní památka

vzdálenost 50 m od hranice lesa

základnová stanice

3

Střítež nad Ludinou

Radíkov

Olšovec

ÚSES
nadregionální biokoridor

OP vysílače

regionální biocentrum
regionální biokoridor
lokální biocentrum

OP památkové rezervace

Polom
Hranice

Paršovice

5

Špičky

Černotín
Teplice nad Bečvou Milotice nad Bečvou
Ústí

Skalička Zámrsky

6

Hustopeče nad Bečvou

Opatovice
Rakov

Býškovice

Územní podmínky
pro výstavbu

lokální biokoridor

4

Klokočí

nemovitá kulturní památka
OP kulturní památky

Bělotín

Hrabůvka

Milenov

archeologická naleziště

zařízení na sdělovací síti

OP pro podpovrchové a nadzemní stavby (VUSS Brno)

2

Jindřichov

Potštát

OP NPR, NPP, PP, PR

rádiová stanice na RR trase

7

Horní Těšice
Dolní Těšice
Malhotice
Rouské

Všechovice

Provodovice
Horní Újezd

8

hranice zastavěného území
zastavěné území

stanice katodové ochrany (OP 4 m)

plynovod VVTL (OP 4 m)

zásobovací vodovodní řad - návrh

nadregionální biokoridor - osová čás - návrh

přírodní rezervace - PR

OP vedení 110 - 400 KV

ostatní zařízení na zpracování a distribuci plynu (OP max 4 m)

plocha důležitá pro obranu státu

OP vod. zdroje II. stupně - vnitřní

přírodní památka - PP

kabelové vedení ele. sítě 22 kV (OP 1 m)

regulační stanice plynu (OP 4 m)

silnice II. třídy - návrh

koridor vysokorychlostní tratě - rezerva

národní přírodní rezervace - NPR

venkovní vedení ele. sítě VN 22 kV (OP max 10 m)

Plynovod

OP zařízení AČR

OP vod. zdroje II. stupně

národní přírodní památka - NPP

venkovní vedení ele. sítě VVN 110 kV

komunikační vedení (OP 1,5 m)

silnice I. třídy rychlostní - návrh

významný krajinný prvek registrovaný

venkovní vedení ele. sítě VVN 220 kV

rádioreléová trasa

vojenský újezd Libavá

plynovod VVTL (zdvojení) - návrh

Ochrana přírody a krajiny

větrná elektrárna

koridor vodní cesty D-O-L - rezerva

OP vod. zdroje I. stupně

OP silnice I. třídy

distribuční trafostanice

OP hřbitova, krematoria

venkovní vedení elektické sítě ZVN 400 kV - návrh

Elektřina
rozvodna

energetický zdroj Blahutovice - rezerva

zdroj přírodní minerální vody

OP silnice I. třídy - rychlostní

kanalizační stoka (OP max 2,5 m)

skládka

venkovní vedení elektrické sítě ZNV 400 kV - rezerva

OP dálnice

místní vodovod (OP max 2,5 m)

rozvodna - návrh

zdroj přírodní pitné vody

OP vlečky

vodovodní řad skupinového vodovodu (OP max 2,5 m)

území ekologických rizik

Vodní a léčivé zdroje

OP železnice

přečerpávací stanice odpadních vod

Záměry převzaté ze ZÚR
Olomouckého kraje

* Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, © GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2009.

Geologie

plynovod VTL (OP 4 m)

dobývací prostor

plynovod STL (OP max 4 m)

prognózní zdroj nerostných surovin

plynovod NTL (OP 1 m)

výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

anodové uzemnění (OP 1 m)

chráněné ložiskové území

bezpečnostní pásmo plynovodu

poddolované území

bezpečnostní pásmo anodového uzemnění

sesuvné území

Hranice a názvy
hranice ORP
hranice obce
hranice katastru
hranice parcel *
Lhotka

název obce

Olšovec název katastrálního území
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