Územně analytické podklady
obcí ORP Hranice

Záměry z ÚPD a ostatní

LEGENDA ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
Záměry ze ZÚR Olomouckého kraje

automatická tlaková stanice

rozvodna - návrh

vodojem

energetický zdroj Blahutovice - rezerva

Přehled kladu mapových listů

koridor vodní cesty D-O-L - rezerva

ostatní zařízení k zásobování vodou
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silnice I. třídy rychlostní - návrh

čistírna odpadních vod

silnice II. třídy - návrh

čistírna odpadních vod - rezerva

zásobovací vodovodní řad - návrh

deš´tová retenční nádrž

hráz suché nádrže - návrh

ostatní zařízení k odvádění a čištění odp. vod

Jindřichov

Potštát
Partutovice

venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV - návrh

ostatní zařízení k odvádění a čištění odp. vod - rezerva

venkovní vedení elektrické sítě ZNV 400 kV - rezerva

transformovna

venkovní vedení elektické sítě ZVN 400 kV - návrh

vetřná elektrárna

plynovod VVTL (zdvojení) - návrh

nemovitá kulturní památka

koridor vysokorychlostní tratě - rezerva

kanály - rezerva

nadregionální biokoridor - osová čás - návrh

Olšovec

Radíkov

Střítež nad Ludinou

Bělotín
Hrabůvka
Milenov

Polom

Klokočí
Hranice

regionální biokoridor - návrh

protipovodňová hráz

Špičky

suchá nádrž - návrh

venkovní vedení ele. sítě - napěťová hladina nespecifikována (uvedeno OP 12m)

Teplice nad Bečvou

vodní nádrž - rezerva

venkovní vedení ele. sítě VN 22kV

Paršovice

Ústí

nadregionální biocentrum - návrh

skupinový vodovod

Opatovice
Rakov

regionální biocentrum - návrh

místní vodovod

Býškovice

kanalizační stoka
urbanizační osy

Černotín

Skalička

Milotice nad Bečvou

Hustopeče nad Bečvou

Zámrsky

Horní Těšice
Dolní Těšice

Malhotice

Rouské
Všechovice

Horní Újezd

Provodovice
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zastavitelné území
dobývací prostor
regionální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
prodloužení jezu - návrh
suchá nádrž, poldr

Podkladové
a informační vrstvy
mapový rám

letiště - rezerva

hranice ORP

rozvojová oblast RO3 - nadregionální

hranice obce

plocha rekreace (hromadné, individuální)

hranice katastru

plocha pro průmyslovou a drobnou výrobu, skladování

vodní tok

plocha smíšeného využití

železniční trať

plocha technické infrastruktury

dálnice

plocha dopravní infrastruktury

silnice

plocha občanského vybavení

hranice zastavěného území
hranice parcel *

plocha pro veřejná pohřebiště

vodní plocha

plocha pro sport
plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu
plocha veřejných prostranství
plocha sídelní zeleně
plocha bydlení (hromadné, individuální)

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

pozemky určené k funkci lesa

Lhotka

název obce

Olšovec název katastrálního území
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