
Administrativní hranice

hranice území ve správě obce s rozšířenou půs.

hranice obce

hranice katastru

Památky:

městská památková rezervace

vesnická památková rezervace

archeologická památková rezervace

městská památková zóna

vesnická památková zóna

archeologická památková zóna

krajinná památková zóna

městská památková rezervace

vesnická památková rezervace

archeologická památková rezervace

městská památková zóna

vesnická památková zóna

archeologická památková zóna

krajinná památková zóna

zóna, rezervace s diferencovaným režimem ochrany 
Q

Ochranné pásmo památkové rezervace
R

Ochranné pásmo památkové zóny
Q

Ochranné pásmo s diferencovaným režimem

nemovitá národní kulturní památka

nemovitá kulturní památka

nemovitá národní kulturní památka

nemovitá kulturní památka

K Ochranné pásmo národní kulturní památky

Ochranné pásmo kulturní památky
Q

Ochranné pásmo národní kulturní památky
R

Ochranné pásmo kulturní památky

Ochrana přírody:

Q Q Q ÚP, NBC - nadregionální biocentrum

w wÚP, NBK - nadregionální biokoridor

ÚP, OZ NBK/NBC - nadregionální biokoridor /biocentrum- ochranná zóna

Q Q ÚP, RBC - regionální biocentrum

w wÚP, RBK - regionální biokoridor

Q ÚP, LBC - místní (lokální) biocentrum - stav

w wÚP, LBK - místní (lokální) biokoridor

Q
QQQ ÚP, NBC - nadregionální biocentrum

Q
QQQ ÚP, NBK - nadregionální biokoridor

ÚP, OZ NBK/NBC - nadregionální biokoridor /biocentrum- ochranná zóna

Q
QQ ÚP, RBC - regionální biocentrum

Q
QQ ÚP, RBK - regionální biokoridor

Q

Q ÚP, LBC - místní (lokální) biocentrum

Q

Q ÚP, LBK - místní (lokální) biokoridor

Q
QQQ ÚP, NBC - nadregionální biocentrum

Q
QQQ ÚP, NBK - nadregionální biokoridor

ÚP, OZ NBK/NBC - nadregionální biokoridor /biocentrum- ochranná zóna

Q
QQ ÚP, RBC - regionální biocentrum

Q
QQ ÚP, RBK - regionální biokoridor

Q

Q ÚP, LBC - místní (lokální) biocentrum

Q

Q ÚP, LBK - místní (lokální) biokoridor

ÚSES, ÚP - interakční prvek

I P
Q

Q

ÚSES, ÚP - interakční prvek

Q
QQQ ZUR, NBC - nadregionální biocentrum

Q
QQQ ZUR, NBK - nadregionální biokoridor

ZUR, OZ NBK/NBC - nadregionální biokoridor /biocentrum- ochranná zóna

Q
QQ ZUR, RBC - regionální biocentrum

Q
QQ ZUR, RBK - regionální biokoridor

µ významný krajinný prvek registrovaný

významný krajinný prvek registrovaný

významný krajinný prvek ze zákona

národní přírodní rezervace (NPR)

přírodní rezervace (PR)

národní přírodní památka (NPP)

přírodní památka (PP)

Ochranné pásmo národní přírodní rezervace

Ochranné pásmo přírodní rezervace

Ochranné pásmo národní přírodní památky

Ochranné pásmo přírodní památky

památný strom, skupina stromů, stromořadí

památný strom, skupina stromů, stromořadí

památný strom, skupina stromů, stromořadí

OP památného stromu, skupiny stromů, stromořadí

Natura 2000 - evropsky významná lokalita

ZPF a PUPFL

plocha lesa ochranného

plocha lesa zvláštního určení

plocha lesa hospodářského

plocha při okraji lesa s podmíněným využíváním

hranice BPEJ

nejkvalitnější půda - 1. tř. ochrany

nejkvalitnější půda - 2. tř. ochrany

BPEJ dle evidence KN

odvodnění

z závlahové potrubí

c c

c c
protierozní opatření

M investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

M M M M M revitalizace toku

Vodní hospodářství

zdroj přírodní pitné vody

zdroj přírodní pitné vody

pramen

vrt

a objekt povrchových vod

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně
a

a Ochranné pásmo vodního zdroje II.a - vnitřní
b

b Ochranné pásmo vodního zdroje II.b - vnější

Ochranné pásmo vodního zdroje III. stupně

Ochranné pásmo vodního zdroje - nerozlišeno
F zranitelná oblast

q q qútvar podzemních vod

útvar povrchových vod tekoucích

útvar povrchových vod tekoucích

vodní nádrž

¾ ¾

¾ ¾ vodní plochy dle evidence KN

záplavové území s periodicitou 5-ti let

záplavové území s periodicitou 10-ti let

záplavové území s periodicitou 20-ti let

záplavové území s periodicitou 50-ti let

záplavové území s periodicitou 100 let
H

aktivní zóna záplavového území

záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně

è! povodňové riziko
S území zvláštní povodně pod vodním dílem

S objekt/zařízení protipovodňové ochrany

objekt/zařízení protipovodňové ochrany

S objekt/zařízení protipovodňové ochrany

Geologie

Z Z

ZZ DP - dobývací prostor
O CHLÚ - chráněné ložiskové území

G G

G

G

G G

GG

. . .. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

M výhradní bilancované ložisko nerostných surovin

S schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů

T schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů

S ostatní evidované prognózní zdroje

N nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin

M ostatní nebilancovaná ložiska
M výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
T schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů
S schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů

ostatní evidované prognózní zdroje
N nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin

ostatní nebilancovaná ložiska

T poddolované území

++
+++++++

++++ ++++++ poddolované území

a a a

aa sesuvné území

staré důlní dílo
Z Z

ZZ staré důlní dílo

staré zátěže v území a kontaminované plochy

staré zátěže v území a kontaminované plochy

odval, výsypka, odkaliště, halda

odval, výsypka, odkaliště, halda

Hlukové limity

65/A  imisní limit s dobou průměrování 24 hodin

65/A imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace

65/A imisní limit s dobou průměrování 1 kalendářní rok

izofona hluku z výrobních provozů

izofona hluku z dopravních zařízení

izofona hluku z výrobních provozů

izofona hluku z dopravních zařízení

Technická infrastruktura - vodovod

čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu

automatická tlaková stanice

úpravna vody

přerušovací komora

vodojem

C vodojem zemní

Hk vodojem věžový

N ostatní zařízení k zásobování vodou

čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu

automatická tlaková stanice

úpravna vody

přerušovací komora

vodojem

vodojem zemní

vodojem věžový

ostatní zařízení k zásobování vodou

Ochranné pásmo technického objektu zásobování vodou

KO
katodová ochrana vodovodu

vodovodní řad

Ochranné pásmo vodovodního řadu

Technická infrastruktura - odpadní vody

ČOV - čistírna odpadních vod

dešťová retenční zdrž

biologický rybník / dočišťovací nádrž

ČS - čerpací stanice odpadních vod

N odlehčovací komora

n výústní objekt

N ostatní zařízení k odvádění a čištění odpad. vod

ČOV - čistírna odpadních vod

dešťová retenční zdrž

biologický rybník / dočišťovací nádrž

ČS - čerpací stanice odpadních vod

odlehčovací komora

výústní objekt

ostatní zařízení k odvádění a čištění odpad. vod

hranice povodi kanalizace

kanalizační stoka

sběrač důlních vod

potrubí průmyslové odpadní vody

Ochranné pásmo kanalizační stoky

Technická infrastruktura - elektro

elektrárna jaderná

P elektrárna tepelná

F elektrárna solární, fotovoltaická

w elektrárna geotermální

elektrárna vodní

☯ malá vodní elektrárna

c bioplynová elektrárna

elektrárna větrná

jiná elektrárna (nerozlišeno)

Ochranné pásmo výrobny elektrické energie

venkovní stanice (rozvodna, transformovna)

DTS stožárová

DTS kompaktní, zděná, betonová

DTS vestavěná

DTS věžová s venkovním přívodem

DTS nerozlišeno

N ostatní zařízení zpracování a distribuce el. enegie (nerozlišeno)

Ochranné pásmo elektrické stanice

vedení elektrické sítě ZVN

vedení elektrické sítě VVN

vedení elektrické sítě VN

vedení elektrické sítě NN

vedení elektrické sítě - svod (nadzemní vedení)

vedení elektrické sítě - zemnící lano

vedení elektrické sítě - nerozlišeno

vvv vw uvedení elektrické sítě ZVN

vv vw uvedení elektrické sítě VVN

vw uvedení elektrické sítě VN

Ow u vedení elektrické sítě NN

w uvedení elektrické sítě - svod (nadzemní vedení)

c vedení elektrické sítě - zemnící lano

vedení elektrické sítě - nerozlišeno

stožár elektrického vedení

Ochranné pásmo vedení elektrické sítě

Technická infrastruktura - plynovod, produktovod

kompresní stanice

regulační/měřící stanice STL

regulační/měřící stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně

regulační/měřící stanice VTL s tlakem nad 40 barů

regulátor distribuční STL

odorizační stanice NTL

odorizační stanice STL

odorizační stanice VTL s tlakem do 40 barů včetně

odorizační stanice VTL s tlakem nad 40 barů

. anoda horizontální

. anoda vertikální

Ds trasový uzávěr plynu

stanice katodové ochrany

C podzemní zásobník plynu

výrobna plynu

plnírna plynu

plynojem

zásobník zkapalněných plynů

NY armaturní uzel VTL s tlakem do 40 barů včetně

N ostatní zařízení zpracování a distribuce plynu

NY armaturní uzel VTL s tlakem nad 40 barů

anoda horizontální

anoda vertikální

kabel katodové ochrany (PKO kabel)

anodové uzemnění na plynovodu

ostatní zařízení zpracování a distribuce plynu

Ochranné pásmo objektu na plynovodní síti

Bezpečnostní pásmo objektu na plynovodní síti

plynovod VTL s tlakem nad 40 barů

plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně

plynovod STL

plynovod NTL

plynovodní přípojka

plynovod bez rozlišení

Ochranné pásmo plynovodu

Bezpečnostní pásmo plynovodu

Technická infrastruktura - vytápění

O teplárna

D výtopna

kotelna

předávací stanice

výměníková stanice

N ostatní zařízení zpracování a distribuce tepla

teplárna

výtopna

kotelna

předávací stanice

výměníková stanice

ostatní zařízení zpracování a distribuce tepla

Ochranné pásmo plochy / objektu na teplárenské síti

dálkový, napájecí rozvod tepla

místní (primární) rozvod tepla

rozvod tepla nerozlišeno

Ochranné pásmo dálkového přivaděče tepla

Ochranné pásmo teplárenské sítě

O

hranice oblasti vytápěné z SCZT

Technická infrastruktura - telekomunikace

radiová stanice na RR trase

S radioteleskop

vysílač

retranslační stanice - převaděč

základnová stanice

HOST - řídicí ústředna

P RSU - vzdálená účastnická jednotka
UT telefonní ústředna

N blíže neurčená komunikační zařízení

radiová stanice na RR trase

radioteleskop

vysílač

retranslační stanice - převaděč

základnová stanice

HOST - řídicí ústředna

RSU - vzdálená účastnická jednotka

telefonní ústředna

blíže neurčená komunikační zařízení

OP objektu na elektronickém komunikačním zařízení

rádioreléová trasa

OP radioreléové trasy (RRT)

komunikační vedení

dálkový telekomunikační kabel

OP komunikačního vedení

Technická infrastruktura - odpady

objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

skládka

skládka

specifické skládkové hospodářství - sběrné stř.

specifické skládkové hospodářství - sběrný dvůr

U
O specifické skládkové hospodářství - zprac. odpadu

specifické skládkové hospodářství - třídění odpadu

specifické skládkové hospodářství - vrakoviště

OP skládky

spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady

Technická infrastruktura - ostatní

kolektor

Dopravní infrastruktura - silniční

dálnice I.třídy

dálnice II.třídy

silnice I. třídy

Ochranné pásmo dálnice I.třídy

Ochranné pásmo dálnice II.třídy

Ochranné pásmo silnice I. třídy

silnice II. třídy

silnice III. třídy

Ochranné pásmo silnice II. třídy

Ochranné pásmo silnice III. třídy

místní a účelová komunikace

Dopravní infrastr. - železniční

M
VRT

vysokorychlostní železniční trať

M železniční trať celostátní

železniční trať regionální

železniční trať místní

Ochranné pásmo železniční dráhy

vlečka

Ochranné pásmo vlečky

Dopravní infrastruktura - letecká

letiště veřejné s mezinárodním provozem

letiště veřejné s vnitrostátním provozem

letiště vojenské

letiště neveřejné s vnitrostátním provozem

letiště neveřejné s mezinárodním provozem

letecký koridor

Ochranné pásmo letiště

Bezpečnost obyvatel

objekt civilní ochrany

objekt požární ochrany

Ochranná pásma - jiná

Ochranné pásmo zemědělského areálu - stanovené

Ochranné pásmo výrobního zařízení - stanovené
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