ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Zpracovatel: EKOTOXA s.r.o.
Fišova 403/7
602 00 Brno, Černá Pole

KULTURNÍ LIMITY
6

památkové chráněné území

chráněné ložiskové území

6

ochranné pásmo památkově chráněných území

výhradní ložiska nerostných surovin

8

nemovitá kulturní památka

57

dobývací prostor

58
60
60

prognózní schválené ložiska nerostných surovin

61

poddolovaná území - ojedinělá

61
62
62

sesuvné území - aktivní

sesuvné území - potenciální

21

ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

22

významný krajinný prvek registrovaný

28

přírodní rezervace

30

přírodní park

31

přírodní památka

36

90,91,92

ochranné pásmo silnice

94,95,97

ochranné pásmo vlečky, železniční dráhy

102

sesuvné území

34

území s archeologickými nálezy (I. a II. kategorie)

DOPRAVNÍ LIMITY

62

32

16

poddolované území

ochranné pásmo letiště

TECHNICKÉ LIMITY
68
70

Natura 2000 - evropsky významná lokalita

ochranné pásmo elektrického vedení nebo elektrické stanice

74,75

ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu a technologického objektu

75

ochranné pásmo katodové ochrany

80

ochranné pásmo teplovodu

81,82

výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

ochranné pásmo kanalizace

72,73

jednotlivý strom

ochranné pásmo komunikačního vedení nebo komunikačního zařízení

vzdálenost 50 m od okraje lesa

44

ochranné pásmo přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod I. st.

41

ZPF třídy ochrany I

44

ochranné pásmo přír. léčivého zdroje a zdroje min. vod II. st.

50

záplavové území s periodicitou 100 let

50

záplavové území s periodicitou 5 let

ZPF třídy ochrany II

INFORMAČNÍ VRSTVY
PŘÍRODNÍ JEVY
21

nadregionální biokoridor - osa

21

ÚSES - nadregionální biocentrum

21
21
21
21
21
47

ÚSES - nadregionální biokoridor
ÚSES - regionální biocentrum
ÚSES - regionální biokoridor
ÚSES - lokální biocentrum
ÚSES - lokální biokoridor
vodní tok

48

vodní nádrž

37,38,39

plocha lesa

DOPRAVNÍ JEVY
94
95

železniční trať celostátní

železniční trať regionální

95

železniční trať

97

železniční vlečka

90
91
92

silnice I. třídy

silnice II. třídy

silnice III. třídy

TECHNICKÉ JEVY
44
67
67
67
69
69
72
72
72
72
72
76
74
74
74
81
81
81
68
68
70

vodní zdroj podzemní vody
úpravna vody

čerpací stanice vodovodu
vodojem

čerpací stanice kanalizace
čistírna odpadních vod

kompaktní a zděná stanice

stožárová stanice a věžová stanice
(s venkovním přívodem)

73
73
73
73
75
75
75
75
80
82

nízké napětí

vysoké napětí

velmi vysoké napětí

zvláště vysoké napětí

vedení vysokotlakého plynovodu
vedení středotlakého plynovodu
vedení nízkotlakého plynovodu
katodová ochrana plynovodu
teplovod

komunikační vedení optické

komunikační vedení (nerozlišeno)

venkovní stanice a stanice v budovách

82
82

radiové směrové spoje

vestavěné stanice

45

chráněná oblast přirozené akumulace vod

85

skládka

elektrické stanice (nerozlišeno)
vrty určené k budoucí likvidaci
regulační stanice VTL
regulační stanice STL

stanice katodové ochrany

zařízení radiových směrových spojů
vysílač

základnová stanice
vodovodní řad

vodovod užitkové vody
kanalizační stoka

51

aktivní zóna záplavového území

53

území zvláštní povodně pod vodním dílem

HYGIENICKÉ A OSTATNÍ LIMITY
1
87

zastavěné území
zařízení na zneškodňování odpadu

107

objekt důležitý pro obranu státu

111

stanice hasičského záchraného sboru

113

ochranné pásmo hřbitova nebo krematoria

114

jiné ochranné pásmo

ochranné pásmo vodovodního řádu

40

41

LEGENDA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
2. AKTUALIZACE

tisk: říjen 2012

PŘÍRODNÍ LIMITY

VÝKRES LIMITŮ

OSTATNÍ JEVY

hranice obce s rozšířenou působností
hranice katastrálního území
hranice obce Biskupice
Vysv. 1 číslo jevu dle přílohy č.1 (část A) vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti

ZÁMĚRY V ÚZEMÍ
plánovaná rychlostní silnice R43

