USES_bioregion_B
USES_bioregion_P
USES_interakcni_prvek_L
USES_interakcni_prvek_P
USES_pr_les_oblast_P
USES_prirozenost_les_porostu_L

OUOP_vyskyt_chr_ziv_rost_B
OUOP_vyskyt_chr_ziv_rost_P
Územní systém ekologické stability
USES_biochora_P

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

OUOP_vkp_reg_P

OUOP_vkp_zak_B
OUOP_vkp_zak_P

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

Zmna vi DM MSK

OUOP_vkp_reg_L

02 - Pírodní hodnoty a jejich ochrana
Natura 2000
NAT2000_evl_P
NAT2000_pto_P
Ostatní území ochrany pírody
OUOP_p_park_P
OUOP_prech_chr_plocha_P
OUOP_vkp_reg_B

01 - Plochy s rozdílným zpsobem vyuití
Základní funkní plochy
ZFP_zakladni_funkc_plocha_P

STRUKTURA V DATOVÉM MODELU
Vrstva
Téma Podtéma

analogový zákres v kat. map
analog.zákres v kat. map
analog.zákres v kat. map

Obec tpánkovice
obec Kobeice
obec Kravae

33B
33B
119
119
32B
31B

42

36
36

není
není
není
není
není
není

nevyskytuje se
nevyskytuje se

ORP - P
ORP - P

AOPK

ORP - P
ORP - P

23
23

ORP - P

shp soubor, údaj zobrazen nad m. 1:50 135_042_201008101257.shp
000

seznam parcel nebo zákresy v mapách
nkdy nejasné

seznam parcel nebo zákresy v mapách
nkdy nejasné

Krajský úad
ORP,správa NP,CHKO
ORP - P
seznam parcel nebo zákresy v mapách
nkdy nejasné

ORP - P

není

analogový zákres v kat. map
analogový zákres v map
analog.zákres v kat. map
dgn soubor - orientaní zákres do mapy

obec Tebom
obec Rohov
obec Chuchelná
obec Strahovice

analog.zákres v kat. map
popis
analog.zákres v kat. map
analogový zákres v map + popis
analogový zákres v kat. map
ÚP obcí
analog.zákres v kat. map
vypsány pedpokládané dotené parcely

analog.zákres v kat. map
analogový zákres v map + popis
ÚP obcí

ÍSLO JEVU DLE VYHLÁKY .500/2006 Sb. A POPIS
zdroj
Zdrojová vrstva

obec Chuchelná
obec Rohov
úad územního
plánování
obec Sudice
obec Sudice
Obec tpánkovice
obec Rohov
obec Tebom
úad územního
plánování
obec Chuchelná
obec Bolatice

22

není

nevyskytuje se
nevyskytuje se

30
24
22

22

nevyskytuje se
nevyskytuje se

34
35

117 - dupl

115

3

2

íslo jevu nevyskytující Poskytovatel
se údaja v ORP
Poznámka

VNS_stare_dul_dilo_B

VNS_linie_tezby_L
VNS_obec_tezba_op_P
VNS_objekty_B
VNS_objekty_P

Vyuití nerostných surovin
VNS_dobyvaci_prostor_B
VNS_dobyvaci_prostor_P

ONS_lozisko_nerost_sur_B
ONS_lozisko_nerost_sur_P

ZCHU_pamatny_strom_L
ZCHU_pamatny_strom_P
ZCHU_unesco_P
ZCHU_zony_chko_P
ZCHU_zony_np_P
03 - Ochrana a vyuívaní nerostných surovin
Ochrana nerostných surovin
ONS_chlu_B
ONS_chlu_P

ZCHU_pamatny_strom_B

ZCHU_np_P
ZCHU_op_P

Zvlát chránná území
ZCHU_chko_P
ZCHU_lokalita_ru_P
ZCHU_migr_vyzn_uz_P
ZCHU_mzchu_P

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidány sloupce OBEC,
POZNÁMKA a
MAP_POD

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

63

57
57
66
66

57
57

není

není
není
není

není

není

není

58
58

60
60

není
není
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se

není

32
32
33
26
25

29
31
32
32

není
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se

Gypstrend

183_032_201008101235.shp

183_029_201008101326

183_028_201008101331

183_029_201008101326

shp soubor - rzný stupe pesnosti a
úplnosti

výsypka-analog. zákres v kat.map
1:2000-po obvodu parcel
u odkalit-seznam parcel

lozvpol.shp

shp soubor - rzný stupe pesnosti a
chlu.shp
úplnosti
analogový zákres + souadnice lom. Bod

shp soubor

OP je vyneseno 50m ze zákona

shp soubor, OP vyhláené

shp soubor,podklad KM,vyhláeno nad
PK

shp soubor, podkladem byly lomové body 183_028_201008101331

shp soubor - zobrazen nad 1:25000 návrh ze ZUR
místní ÚSES - ÚP obcí

shp soubor - zobrazen nad 1:25000 návrh ze ZUR

Obvodní báský úad v souednice v S-JTSK
Ostrav
Gypstrend
analogový zákres v kat.map

Geofond

Gypstrend

Geofond

AOPK
AOPK

AOPK
MSK
AOPK

AOPK

29
31
25
25
26
27
28

AOPK

26
114
114
27
28

nevyskytuje se
není
není
nevyskytuje se

AOPK
MSK

21

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

USES_uses_P

ORP - P

MSK

21

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

USES_uses_L

není

31B

USES_prirozenost_les_porostu_P

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

63

obec Sudice

seznam parcel

06 - Doprava
Drání doprava
DD_lanova_draha_L

PZ_pam_zona_rez_P

PZ_pam_zona_rez_B

PZ_op_pam_zona_rez_P

Památkové zóny
PZ_arch_nal_P

V atributové tabulce
pidán sloupec
MAP_POD

NKP_pamatka_P

98

5
6
119
5
6
7
119
5
6
7
119

16

9
10
119

9
10
119
8

NKP_pamatka_B

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

není

61
61

nevyskytuje se

nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se

nevyskytuje se
nevyskytuje se
není

nevyskytuje se
nevyskytuje se
není

nevyskytuje se
nevyskytuje se

není

59

8

není

59

9
10
8

05 - Kulturní hodnoty a jejich ochrana
Nemovité kulturní památky
NKP_op_pamatka_P

Zvlátní zásahy do zemské kry
ZZZK_chu_zasahy_do_zem_kur_
B
ZZZK_chu_zasahy_do_zem_kur_
P
ZZZK_poddolovane_uzemi_B
ZZZK_poddolovane_uzemi_P
V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

Národní památkový
ústav

Národní památkový
ústav
obec Rohov

Národní památkový
ústav

shp soubor - mítko map.podkladu
1:10000

seznam parcel

archeol. Shp

seznam památek vetn seznamu parcel webové stránky NPÚ

seznam památek vetn seznamu parcel webové stránky NPÚ

analogový zákres v kat. map

pevzato z zdroj. dat Geofondu,shp
podupol.shp
soubor - rzný stupe pesnosti a úplnosti

obec Rohov

Národní památkový
ústav

pevzato z zdroj. dat Geofondu,shp
podupol.shp
soubor - rzný stupe pesnosti a úplnosti

sesobod.shp

Geofond

není
VNS_uzemi_dotcene_tezb_L
není
VNS_uzemi_dotcene_tezb_P
04 - Ochrana území se zvlátními podmínkami geologické stavby a se zvlá nepíznivými inenýrsko-geologickými pomry
Nepíznivé inenýrsko-geologické pomry
119
není
NIGP_seismicka_oblast_B
119
není
NIGP_seismicka_oblast_P
62
Geofond
NIGP_sesuv_uz_B
shp soubor - rzný stupe pesnosti a
úplnosti
62
obec Sudice
seznam parcel
NIGP_sesuv_uz_P
V atributové tabulce
pidán sloupec
obec Strahovice
dgn soubor - zákres nad kat. mapou
POZNÁMKA

VNS_stare_dul_dilo_P

119 - most není
119 - most není
119 - most není
106

PCP_most_B

PCP_most_L

PCP_most_P

PCP_pesi_stezka_L

není

119 podchod
pro
cyklisty

PCP_podchod_P

102

není

119 podchod
pro
cyklisty

PCP_podchod_L

Letecká doprava - zaízení pro leteckou dopravu
LD_letiste_B

není

119 podchod
pro
cyklisty

PCP_podchod_B

není

119Lyaská
becká
trasa

PCP_lyze_trasa_beh_L

není

nevyskytuje se
119Lyaská
sjezdovka

PCP_lyze_sjezd_P

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

nevyskytuje se

96
106

nevyskytuje se

94
95

97

nevyskytuje se
není
není
není

106
není
nevyskytuje se
119Lyaská
sjezdovka

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

99
100
101

není
není
není
není

PCP_hipostezka_L
PCP_lyze_sjezd_L

Komunikace pro pí a cyklistický provoz
PCP_cykl_stezka_L

DD_zel_trat_L

DD_most_estakada_B
DD_most_estakada_L
DD_most_estakada_P
DD_spec_zel_draha_L
DD_tram_trat_L
DD_trolej_trat_L
DD_tunel_B
DD_tunel_L
DD_tunel_P
DD_vlecka_L
analogový zákres v map - 1:10000

VÚC - syntéza VÚC

analog. mapy 1:50 000

dgn soubor (zakresleno nad mapami
katastru)
analog. mapy 1:50 000
VÚC - syntéza VÚC

mikroregion Hluínsko Ing.arch.Malchárková
klub eských turist
VÚC

klub eských turist

analogový zákres v kat.map, ÚP zm..5

obec Chuchelná

analogový zákres v map - 1:10000
Správa elezniní
dopravní cesty
zámr - obec Chuchelná

Gypstrend

zámr z VÚC

119 silniní
most,
eskáda
119 silniní
most,
eskáda
119 obratit

SD_most_L

SD_most_P

SD_obratiste_B

není

není

není

není

93

SD_mist_ucel_kom_L

93
119 silniní
most,
eskáda

není
119 mimoúrov
ová
kiovatka

SD_mimour_kriz_P

SD_mist_ucel_kom_P
SD_most_B

119 není
mimoúrov
ová
kiovatka

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
POVRCH

není
není

není
119 kiovatka
není
119 kiovatka
není
119 kiovatka
119 mimoúrov
ová
kiovatka

105
105

není
není
není
není
není

SD_mimour_kriz_L

SD_mimour_kriz_B

SD_krizovatka_P

SD_krizovatka_L

OZD_hr_prechod_L
OZD_hr_prechod_P
Silniní doprava
SD_krizovatka_B

105

102
102
103
103
103

LD_vzlet_prist_plch_L
LD_vzlet_prist_plch_P
LD_zarizeni_lp_B
LD_zarizeni_lp_L
LD_zarizeni_lp_P
Ostatní zaízení dopravy
OZD_hr_prechod_B

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

102

LD_letiste_P

obec Sudice

obec tpánkovice
obec Strahovice
obec Tebom
obec Rohov

obec Sudice

obec Bolatice
obec Chuchelná
obec Kobeice
msto Kravae

zámr VÚC

obec Strahovice
obec Tebom

Úad pro zastupování
státu ve vcech
majetkových

pasport místních komunikací
pasport místních komunikací
analog. zákres v map
pasport místních komunikací + analog.
zákres v map
pasport místních komunikací + analog.
zákres v map
pasport místních komunikací
dgn soubor + ÚP Strahovic
analog. zákres v map
pasport místních komunikací + analog.
zákres v map

zámr VÚC - syntéza VÚC

dgn soubor - nad kat.mapou
analog zákres v kat.map

GP

Vodní doprava
VD_plavebni_draha_L

SD_koridor_silnice_P

SD_vyhybna_P

SD_vyhybna_L

SD_vyhybna_B

119 plavební
dráha

není

není

není

není

119 - tunel není
silniní
dopravy

SD_tunel_P

119 výhybna
119 výhybna
119 výhybna
není v datovém modelu 89
pidána nová vrstva
90

119 - tunel není
silniní
dopravy

SD_tunel_L

SD_tunel_B

88
89
90
119 - tunel
silniní
dopravy

MSK

SD

90

není
není
není
není

SD

MSK
zámr VÚC
MSK
zámr VÚC

91
92
88
89

SD_silniceDR1_P

SD_silniceDR1_L

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

91

SD_silnice23_L

není
není

není
119 rozhledové
pole
kiovatky

SD_rozhled_kriz_P

SD_silnice23_P

není
119 rozhledové
pole
kiovatky

SD_rozhled_kriz_L

92

není
119 rozhledové
pole
kiovatky

SD_rozhled_kriz_B

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

119 není
elezniní
pejezd

není
119 obratit
119 není
obratit
není
119 elezniní
pejezd

SD_prejezd_L

SD_prejezd_B

SD_obratiste_P

SD_obratiste_L

silnice_IIaIII_tridy_pro_UAP

silnice_IIaIII_tridy_pro_UAP

zámr ze ZUR
informativní charakter, zvektorizováno

zámr z ÚP

zapracováno z tech. Studie
zámr z ÚP
shp soubor - zobrazení nad map. 1:25000 silnice_kravare_01_2010

shp soubor
zámr VÚC - syntéza VÚC
shp soubor
zámr VÚC - syntéza VÚC

Koridory ze ZURky - pidána
nová vrstva

119 vozovna,
depo

ZDD_vozovna_P

není

není

není
není
není

není
není
není

119
119
119

98
99
100

119
není
119
není
není
119 zastávka
hromadné
dopravy

ZHD_terminal_B
ZHD_terminal_P
ZHD_zastavka_hd_B

není
není
není
není
není
není
není
není
není
není

není
119 stanice
hromadné
dopravy
osob

ZHD_stanice_hd_P

119
119
119
119
119
119
119
119
119
119

není
119 stanice
hromadné
dopravy
osob

ZHD_stanice_hd_B

Zaízení silniní dopravy
ZSD_odpocivka_B
ZSD_odpocivka_P
ZSD_parkovani_B
ZSD_parkovani_P
ZSD_pumpa_B
ZSD_pumpa_P
ZSD_truck_centr_B
ZSD_truck_centr_P
ZSD_zavod_prepravcu_B
ZSD_zavod_prepravcu_P
Zaízení vodní dopravy
ZVD_zvd_objekt_B
ZVD_zvd_objekt_L
ZVD_zvd_objekt_P
07 - Ochrana dopravní infrastruktury
Drání a hromadná doprava
DHD_lanova_draha_op_P
DHD_op_spec_zel_drah_P
DHD_tram_trat_op_P

není
119 izochora
dostupnost
i

ZHD_izohchrona_P

není
119 izochora
dostupnost
i

119 vozovna,
depo

Zaízení hromadné dopravy
ZHD_izohchrona_L

není

119 nádraí
není
119 nádraí
není
119 specifický
lokální
dopravník

104

ZDD_vozovna_B

ZDD_spec_lokal_dopravnik_B

ZDD_nadrazi_P

VD_vod_cesta_L
Zaízení drání dopravy
ZDD_nadrazi_B
dle znalosti území
kat.mapa

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA, OBEC a
MAP_POD

ZRVO_zavl_potr_L
Zaízení na kanalizaní síti
ZKS_zarizeni_ks_B

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA, OBEC a
MAP_POD

Ostatní vodní zdroje
OVZ_vod_nadrz_B
OVZ_vod_nadrz_P
Zaízení a rozvody vody ostatní
ZRVO_cerp_stan_vody_B
ZRVO_cerp_stan_vody_P
ZRVO_dal_zavl_potr_L
ZRVO_dalk_vodovod_uzit_L
ZRVO_monit_vrt_B
ZRVO_vod_rad_provoz_vody_L
ZRVO_vod_rad_vypousteni_vody_ V atributové tabulce
L
pidán sloupec
POZNÁMKA

08 - Vodní hospodáství
Odvádní a itní odpadních vod
OCOV_stoka_L

69

43

43
68
119
68
68

48
48

není

není
není
není
není
není
není

není

SD

90

syntéza VÚC
obec Bolatice
obec Chuchelná

obec Tebom

VÚV T.G.M

obec tpánkovice
obec Strahovice
obec Tebom
obec Rohov
SmVaK

obec Bolatice

obec Kobeice
obec Kravae
obec Sudice

obec Chuchelná

VUV TGM

SD

70

syntéza VÚC

91,92
88
89

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

MSK

92

SD_silniceDR1_op_P

MSK

91

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

Ministerstvo obrany
syntéza VÚC

Ochrana DI - silniní doprava
SD_silnice23_op_P

není

103
102

není

96

Správa elezniní
dopravní cesty

Gypstrend

Letecká doprava
LD_let_stavba_op_P
LD_letiste_op_P

není

94
95

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

DHD_zel_trat_op_P

není

101
97

DHD_trolej_trat_op_P
DHD_vlecka_op_P

seznam parcel kde je OV umístná
zámr - ÚP zm.5

analogový zákres 1:2000

shp soubor, za data neruí

shp soubor - nad map. podkladem 1:50
000, za data neruí
analogový podklad 1:1000
ÚP zm..5
dwg soubor - 1:1000
analogový zákres v kat.map
pibliný analogový zákres dle znalosí
mísních pomr
zatím analogový zákres,
polou kompletní dig.data
dwg soubor
dgn soubor
analogový zákres 1:2000
pibliný analogový zákres
dgn soubor

zapracováno z tech. Studie

zámr z ÚP Kravae, ale je neaktuální

OP bylo vyneseno 15m dle limitu 2.1.101.

OP bylo vyneseno 15m dle limitu 2.1.101.

analogový zákres 1:10000

analogový zákres - 1_10 000,
OP bylo vyneseno 60m od stedu (osy
kolejí),
né od osy krajní koleje dle limitu 2.5.101.

analogový zákres - 1_10 000,
OP bylo vyneseno 30m od stedu (osy
kolejí),
né od osy krajní koleje dle limitu 2.5.101.

A05_Vodní_nadrze

kravare_knl.dgn

Situace2.dwg

B_1_z1_kopie.dwg

G02zvm_Kanalizacni_stoky

OP vyneseno 100m dle 2.1.101
shodné s ÚP

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA, OBEC a
MAP_POD

49
49
49
49
47
47
47

44

44

68

67

67

69

není

není

není
není

není

není

47
není
OVT_povrch_vod_t_P
OVT_rozvodnice_P
49
není
není
OVT_zdroj_znecisteni_vod_B
OVT_zdroj_znecisteni_vod_L
není
není
OVT_zdroj_znecisteni_vod_P
Ochrana vodních zdroj, pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod

ZPV_vod_zdroj_P
09 - Ochrana vodních zdroj a tok
Ochrana vodních tok
OVT_hydr_povodi1_P
OVT_hydr_povodi2_P
OVT_hydr_povodi3_P
OVT_hydr_povodi4_P
OVT_podzem_vod_P
OVT_povrch_vod_s_P
OVT_povrch_vod_t_L

ZPV_vod_zdroj_B

ZVS_zarizeni_vs_P
Zásobování pitnou vodou
ZPV_hranice_tlak_pasma_L
ZPV_hranice_tlak_pasma_P
ZPV_vod_rad_L

ZKS_zarizeni_ks_P
Zaízení na vodovodní síti
ZVS_zarizeni_vs_B

MAP_POD

VÚV T.G.M
Povodí Odry

VÚV T.G.M
VÚV T.G.M
VÚV T.G.M
VÚV T.G.M
VÚV T.G.M

obec Kobeice
obec Tebom
ORP - odbor P
GYPSTREND

SmVaK

SmVaK

syntéza VÚC
VÚV T.G.M
obec Kobeice
obec tpánkovice

obec tpánkovice
obec Sudice
obec Tebom

syntéza VÚC
VÚV T.G.M
obec Kobeice

obec Strahovice
obec Tebom
obec Rohov
Povodí odry

obec Sudice
obec tpánkovice

obec Kobeice
obec Kravae

-

neruí za data
neruí za data
neruí za data
neruí za data
neruí za data
shp soubor - neruí za data
shp soubor - nad ZABAGED 1:10 000

shp soubor
shp soubor
shp soubor
shp soubor
shp soubor

shp soubor - neruí za data
ÚP
dgn soubor - zameno a kde nebyl
prbh jasný, je jen orientaní zákres
dgn soubor - zameno nebo vyneseno z
dokumentace
dgn soubor - orientaní zákres
dgn soubor, ást zameno nebo z
dokumentace a ást orientaní zákres
pevzato z ÚP
analog. zákres v map
analog. zákres
analog. zákres v kat.map

návrh - ÚP Strahovice
stav,návrh - ÚP Bolatic (v datech pod
STAV_ID=10 nebo 20) budou dodány
dig.data

analog. zákres v kat. map

shp soubor - nad 1:50 000
zákres v kat. map - vodojem
ÚP - erpací stanice
analog. zákres v kat. map

toky Kravae.shp

A10_Povodi_I
A09_Povodi_II
A08_Povodi_III
A07_Povodi_IV

kravare_vdv.dgn
kravare_vdv.dgn

kravare_vdv.dgn

G01zvm_HlavniVodovodRady

analog. zákres v kat. map
výkres situace v mer.1:2000 s umístním
OV
dgn soubor
návrh z ÚP
zákres v kat.map
zámr: shp soubor - nad ZABAGED 1:10 02_COV_po_2015.shp
000
01_COV.shp

analogový zákres v kat.map + ÚP
návrh pevzat z ÚP
dwg soubor - skutené provedení stavby

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

V atributové tabulce
pidán sloupec
MAP_POD

PPO_proti_pov_L

PPO_proti_pov_P

PPO_retencni_prostor_L
PPO_retencni_prostor_P

není
není
není
není
není

119
119
119
119
119

52
52

54

54

54

není
není

Koridory ze
ZURky - pidána
nová vrstva

nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
není

není
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se

55
56A,18B
56A,18B
46

45
56A,18B
56A,18B
56A,18B
56A,18B
55
55
55
55
44

není v datovém modelu 54
pidána nová vrstva

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA, OBEC a
MAP_POD

PPO_proti_pov_B

OVZ_peloidy_op_P
OVZ_prir_lec_lazne_B
OVZ_prir_lec_lazne_P
OVZ_zran_obl_P
Zaízení HMÚ
OVZ_hluboky_vrt_B
OVZ_melky_vrt_B
OVZ_op_zarizeni_CHMU_P
OVZ_pramen_B
OVZ_pramen_P
10 - Záplavová území a protipovodová opatení
Protipovodová opatení
PPO_proti_pov_ZURka_L

OVZ_chr_obl_ak_vod_P
OVZ_laz_mis_vnej_B
OVZ_laz_mis_vnej_P
OVZ_laz_mis_vnitr_B
OVZ_laz_mis_vnitr_P
OVZ_lec_zdroj_vody_B
OVZ_lec_zdroj_vody_P
OVZ_op_prir_lec_zdr_drh_P
OVZ_op_prir_lec_zdr_prv_P
OVZ_op_vod_zdr_P

obec Chuchelná

ÚP Tebom - píkop k zachycení
deových vod
ÚP Chuchelna

analog. zákres v kat. map
zámr - pevzato z ÚP zm..6
analog. zákres v kat. map
návrh z ÚP
shp soubory nad ZABAGED 1:10000

obe Chuchelná
obec Kobeice
obec tpánkovice
obec Tebom
Povodí odry

nad ZABAGED 1:10 000
nad ZABAGED 1:10 000
nad ZABAGED 1:10 000
- neruí za data

analog. situaní zákres (nkteré 1:5000)

shp soubor
shp soubor
shp soubor
shp soubor

informativní charakter, zvektorizováno

shp soubor - neruí za data
OP ve Strahovicích, pdf - situaca
rozhodnutí
analog. zákres
v Kobeicích pevzato z ÚP, nikdo
neposkytl
analog.zákres v kat. map 1:2000

obec Bolatice

syntéza VÚC

VUV T.G.M

Povodí Odry

obec Tebom

syntéza VÚC
VUV T.G.M
SmVaK
Gypstrend
ORP - odbor P

Navrhy_hraze POD Kravae,
Navrhy_uprava_toku Kravae,
Navrhy_prelozka_toku
Kravae,Navrhy_terenni_upravy POD
Kravae

UPRAVA_PTU

11_suche_nadrze
Mící stanice.shp
JEZ. Shp
ORP_Jezy.shp, 101zvm_Jezy.shp

C10_OPVZ.shp

retenní prostory v Bolaticích netisknout

údaj v Tebomi pesnjí ne z
syntéza VUC

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA, OBEC a
MAP_POD

11 - Energetika
Elektroenergetika (zásobování elektrickou energií)
ZEE_el_vedeni_L
V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

ZU_Qzdokum_L
ZU_Qzdokum_P

V atribotové tabulce je
pidán sloupec
"datum_vy_1", jeho
obsah odpovídá sloupci
DATUM_VYD z DM,
sloupec aktual_1, jeho
obsah odpovídá sloipci
AKTUAL
a sloupce POZNÁMKA
a OBEC

73

50
50

50
50
50
50

ZU_Q050_L
ZU_Q050_P
ZU_Q100_L
ZU_Q100_P

50
50

53
53

50
V atribotové tabulce je 50
pidán sloupec
"datum_vy_1", jeho
obsah odpovídá sloupci
DATUM_VYD z DM,
sloupec aktual_1, jeho
obsah odpovídá sloipci
AKTUAL
a sloupce POZNÁMKA
a OBEC

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

51
51

ZU_Q020_L
ZU_Q020_P

ZU_Q005_L
ZU_Q005_P

ZU_povoden_pod_vd_L
ZU_povoden_pod_vd_P

Záplavová území
ZU_akt_zona_zu_L
ZU_akt_zona_zu_P

není

není
není
není

není

není

není

není

EZ Distribuce

EZ Distribuce

Vodafon

syntéza VÚC

Povodí Odry
MSK

obec Chuchelná
obec Kobeice
obec tpánkovice
obec Rohov

obec Bolatice

MSK_odbor P

Povodí Odry

MSK_odbor P

Povodí Odry

Povodí Odry
MSK_odbor P

Povodí Odry

Povodí Odry
MSK_odbor P

ÚP Strahovice
ÚP Kobeice zm..3
dgn soubor - zamereni kabelu elektropípojka, zákres 1:600
data staena z WEBu -MAWIS
_http://uap.mawis.eu
data na WEBU nemusí být aktuální, proto
byl dodán dgn soubor
do dat ÚAP z dgn souboru je
zapracováno jen vedení které není na
WEBU

seznam ulic + analog. zákres v map
1:1684
popis lokalit + analog.zákres v map
pevzato z ÚP - INUNDACE Q07/Q97
popis lokalit + analog.zákres v map
jen naznaeno ipkami - píval záplav z
polí

shp soubor nad ZABAGED 1:10 000

shp soubor nad ZABAGED 1:10 000

shp soubor nad ZABAGED 1:10 000

shp soubor nad ZABAGED 1:10 000

shp soubor nad ZABAGED 1:10 000
shp soubor

8113_073_CEZD
8113_073RZ_CEZD
DGN UAP ORP Kravae_t_s.dgn
DGN UAP ORP Kravae_v_s.dgn

20279_OPCHU_Zamereni ZS.dgn

Qmax.shp, Povoden_1997.shp
Povoden_1997.shp

Q100.shp

Q100.shp

Q20.shp

Q20.shp

Q5.shp
Q5.shp

ZP_Harta_Kruzberk

AZ.shp
AZ.shp

netisknout

DATA od Povodí Odry a MSK
jsou shodné

DATA od Povodí Odry a MSK
jsou shodné

DATA od Povodí Odry a MSK
jsou shodné

DATA od Povodí Odry a MSK
jsou shodné

ZVES_el_objekt_P
ZVES_elektrarna_B
ZVES_elektrarna_P
Zásobování teplem
ZT_hranice_oblasti_SCZT_L

není
nevyskytuje se
nevyskytuje se

119
není
hranice
oblasti
vytápné z
sczt

72
71
71

72

není
není
není

79
79
79

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

není

74

ZPV_plyn_objekty_P
Zaízení na rozvodu tepla
ZRT_tep_objekty_B
ZRT_tep_objekty_L
ZRT_tep_objekty_P
Zaízení na vedení el.sít
ZVES_el_objekt_B

74

nevyskytuje se
nevyskytuje se
není
není
není
není
není
není

nevyskytuje se
nevyskytuje se

není

není

není

74
V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA
a je pidána jet dalí
ENTINA_ID 500000 =
pípojka nízkého naptí

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

78
77
76
76
76
76
76
76

není v datovém modelu 75
pidána nová vrstva
75
V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

83
83

119A kolektor
119A kolektor

ZPV_plyn_objekty_L

Produktovody
PRV_produktovod_L
PRV_ropovod_L
PRV_zar_produktovod_B
PRV_zar_produktovod_L
PRV_zar_produktovod_P
PRV_zar_ropovod_B
PRV_zar_ropovod_L
PRV_zar_ropovod_P
Zaízení na plynovodním vedení
ZPV_plyn_objekty_B

PLN_plynovod_L

LVO_and_uzemneni_L
Ostatní zaízení
OZ_jaderne_zar_B
OZ_jaderne_zar_P
Plynárenství (zásobování plynem)
PLN_koridor_plynovod_P

LVO_kolektor_pr_L

Liniová vedení ostatní
LVO_kolektor_nepr_L

EZ distribuce

SMP

data staena z WEBu -MAWIS
_http://uap.mawis.eu
data na WEBU, nemusí být aktuální,
proto byl dodán dgn soubor
do dat ÚAP zapracovány jen
trafostanice, které nebyly na WEBU

ÚPN Strahovice

dgn soubor z WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap

SMP Net zastoupený
dgn soubor z WEB portálu RWE Distribuní sluby http://portal.geostore.cz/uap

ÚP Strahovice
SMP Net zastoupený
dgn soubor z WEB portálu RWE Distribuní sluby http://portal.geostore.cz/uap

syntéza VÚC

zvektorizováno - Koridory ze ZURky pidána nová vrstva

8113_072_CEZD
8113_072RZ_CEZD
DGN UAP ORP Kravae_t_s.dgn
DGN UAP ORP Kravae_v_s.dgn

8113_SMP&OBJEKT.dgn

8113_SMP&USEK.dgn

neposkytnuto OP
nezapracováno

neposkytnuto OP
nezapracováno

Ochrana TI - telekomunikace

P_produktovod_objekt_op_P
P_produktovod_op_P

Energetika - zásobování teplem
EZT_teplo_objekt_op_P
EZT_teplovod_op_P
Ochrana TI - produktovody
P_produktovod_bp_P
není
není

nevyskytuje se
nevyskytuje se
není
nevyskytuje se
nevyskytuje se

79
80
77
78
76
77
78

75

EP_plynovod_op_P

SMP Net zastoupený
spol. RWE Distribuní

syntéza VÚC
EZ distribuce

EZ Distribuce

Telefónice O2
T_Mobile

SMP Net zastoupený
spol. RWE Distribuní
SMP Net zastoupený
spol. RWE Distribuní

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

10-07-08_uup_KVRE_rspojeO2.dgn

8113_072RZ_CEZD

8113_072_CEZD

dgn soubor z WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap
dgn soubor z WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap

dgn soubor z WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap

dgn soubor z WEB portálu http://portal.geostore.cz/uap

8113_SMP&PASMA.dgn

8113_SMP&PASMA.dgn

8113_SMP&PASMA.dgn

8113_SMP&PASMA.dgn

8113_073_CEZD
data staena z WEBu -MAWIS
_http://uap.mawis.eu
8113_073RZ_CEZD
velikost OP uvedeno v atributové tabulce

data staena z WEBu -MAWIS
_http://uap.mawis.eu
hodnota OP uvedena v poskytnutých
datach v atributové tabulce
ÚP Strahovice

digitální data nad m. 1:500
xls soubor - seznam základových stanic - Seznam základnových stanic.xls
souadnice

dgn soubor, zamený kabel k základové 20279_OPCHU_Zamereni ZS.dgn
stanici
eské radiokomunikace shp soubor nad 1:10000
CRa_1Q_2010_UAP_Moravskoslezs
ky.zip
rr_body.shp

Vodafon

syntéza VÚC

75

nevyskytuje se

není

digitální data nad m. 1:500

digitální data nad m. 1:500
Telefónice O2
10-07-08_uup_KVRE_siteO2.dgn
eské radiokomunikace optické kabely geodet.zameny, ostatní CRa_1Q_2010_UAP_Moravskoslezs
data nad 1:10000
ky.zip
optika.shp

Telefónica O2

eské radiokomunikace optické kabely geodet.zameny, ostatní CRa_1Q_2010_UAP_Moravskoslezs
data nad 1:10000
ky.zip
rr_spoje.shp

EP_plynovod_bp_P

74

71

73

72

81

81

82

82

není

SMP Net zastoupený
spol. RWE Distribuní

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

80

není
119
hranice
oblasti
vytápné z
sczt

74

EP_plyn_objekt_op_P

EE_vyrobna_el_e_op_P
Energetika - plynárenství
EP_plyn_objekt_bp_P

EE_vedeni_el_e_op_P

ZTS_zarizeni_sdel_sit_P
13 - Ochrana technické infrastruktury
Energetika - elektrorozvody
EE_objekt_el_vedeni_op_P

Zaízení na telekomunikaní síti
ZTS_zarizeni_sdel_sit_B

TEL_sdel_sit_L

ZT_teplo_L
12 - Spojové sluby
Telekomunikace
TEL_radioreleova_trasa_L

ZT_hranice_oblasti_SCZT_P

VH_vod_objekt_op_P

VH_kanal_objekt_op_P

Vodní hospodáství
VH_kan_stoky_op_P

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA, OBEC a
MAP_POD

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

67

69

70

82

T_sdel_sit_op_P

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

82
81

T_rrt_op_P
T_sdel_objekt_op_P

není

není
shp soubor

pibliný analogový zákres kanalizace
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné
dgn soubor kanalizace
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné

obec Rohov

SmVaK

územní rozhodnutí-OP je 10m od stavby

analogový zákres kanalizace 1:2000
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - pokud
nejsou známé údaje- nejvtí moné

obec Tebom

obec tpánkovice

dgn soubor
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - pokud
nejsou známé údaje- nejvtí moné

obec Strahovice

územní rozhodnutí-OP je 150m od stavby

dwg soubor kanalizace
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné

obec tpánkovice

obec Kravae

pibliný analogový zákres dle znalosí
mísních pomr
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - pokud
nejsou známé údaje- nejvtí moné

obec Sudice

pdf soubor se zákresem návrhu OP 100m
pevzato z ÚP

analogový zákres v kat.map
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - nejvtí
moné

obec Kravae

obec Kobeice

dwg soubor kanalizace- 1:1000
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - nejvtí
moné

obec Kobeice

ÚP zm..5
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - nejvtí
moné

analogový podklad 1:1000
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - nejvtí
moné

kravare_knl.dgn

Situace2.dwg

B_1_z1_kopie.dwg

VUV T.G.M

obec Chuchelná

analogový zákres v map - deová kan.
dwg soubor - splaková kan.
shp soubor kanalizace - neruí za data
G02zvm_Kanalizacni_stoky
vyneseno OP dle lim. 3.7.101 - nejvtí
moné

10-07-08_uup_KVRE_siteO2.dgn

návrh - ÚP Kravae

dgn soubor, OP vytvoené 1,5m dle
lim.3.9.101

A082_ELKOMVEDNOP_A082NOP_p
.shp

optika.shp

A081_ELKOMOBJOP_A081OP_p.sh
p

Msto Kravae

Telefónice O2

syntéza VÚC
eské radiokomunikace shp soubor - OP vyneseno 1,5m dle
pasportu
Min. obrany - vojenská shp soubor
ubytovací a stavební
správa Olomouc

Min. obrany - vojenská
ubytovací a stavební
správa Olomouc

je pevzat návrh kan. ÚP Krava
jako splaková, ale odpovídá to
deové kanalizaci

ZP_skladka_op_P

HOU_op_vyr_zarizeni_P
HOU_pho_vyhl_P
HOU_zdr_hluku_B
HOU_zdr_hluku_P
Radonové riziko
RR_radiometr_uz_P
RR_radon_riziko_B
RR_radon_riziko_P
Zneitní prostedí
ZP_inverzni_uzemi_P
ZP_obj_s_neb_lat_B
ZP_obj_s_neb_lat_P
ZP_odpad_zar_B
ZP_odpad_zar_P
ZP_odpad_zar_op_P
ZP_sklad_hosp_B
ZP_sklad_hosp_P
ZP_skladka_B
ZP_skladka_P

14 - Hygiena prostedí, ochrana území
Hygienická ochrana území
HOU_hluk_pasmo_P
HOU_izofona_hluk_L
HOU_izofona_hluk_P
HOU_op_hrbit_krem_P

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

není
není
není
není
není
není
není
není
není

119
84
84
87
87
87
119
119
85
85

není

není
není
není

119
119
119

85

není
není
není
není

není
není
není

114
114
119
119

114
119
119
113

68

VH_vodovod_op_P

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC

není
119-Op
vodohosp.
díla

VH_vodhosp_dilo_op_P

kravare_vdv.dgn

dgn soubor - zameno a kde nebyl
prbh jasný, je jen orientaní zákres
vyneseno OP dle lim. 3.6.102 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné
dgn soubor vodovodní sít-zameno
nebo vyneseno z dokumentace
vyneseno OP dle lim. 3.6.102 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné
orientaní zákres
vyneseno OP dle lim. 3.6.102 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné

obec tpánkovice

SmVaK

obec Tebom

obec Kobeice
obec Strahovice

obec Tebom

analog. zákres v kat.map - není to
skládka odpadu, ale je to sbrný dvr

ZABAGED - Kobeice
dgn soubor

ÚP - Tebom, Sudice, tpánkovice
ZABAGED - Kravae, Bolatice, Chuchelná

analogový zákres 1:2000
vyneseno OP dle lim. 3.6.102 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné

kravare_vdv.dgn

ÚP-vyneseno OP dle lim. 3.6.102 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné

G01zvm_HlavniVodovodRady

obec Kobeice

VÚV T.G.M

vyneseno OP dle lim. 3.6.102 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné
shp soubor - neruí za data
vyneseno OP dle lim. 3.6.102 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné

syntéza VÚC

ÚP Bolatice
návrh - ÚP Strahovice
vyneseno OP dle lim. 3.6.102 - pokud
nejsou známé údaje-nejvtí moné

zatím STAV_ID=1

KPF_hr_klim_reg_B
KPF_hr_klim_reg_P
KPF_kat_lesy_P

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a OBEC
38

34
34
39

eský úad zemmický a katastrální katastrální mapa - LH
MSK

shp soubor nad 1:5 000

F_A_Prehledy_LHPO_vyber .shp
Dokument.doc

BPEJ.shp

04_revitalizace_toky.shp,
06_revitalizace_toky_po_2015.shp

shp soubory

Povodí Odry

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
pdy

8113_r43_prrs_linie_RVT_Opusta

jpg soubor, zákres v m. 1:10 000

8113_r43_poz_zv010

Zemdlská
vodohospodáská
správa

shp soubory nad m. 1:10 000

shp soubor melioraní kanály - neruí za A04zvm_Melioracni_kanaly
data
shp soubory nad m. 1:10 000
8113_r43_hoz_zv300.shp,
8113_r43_hoz_zv310.shp

43

Zemdlská
vodohospodáská
správa

VÚV T.G.M

situaní zákres a seznam parcel
seznam parcel
ÚP

ÚP

zákres v kat.map a seznam parcel
seznam parcel
podklad ÚP
provozní ád skládky vetn zákresu
pdf soubor

uap_sez. Shp

Zemdlská
vodohospodáská
správa

nevyskytuje se
nevyskytuje se

není

obec Chuchelná
obec Sudice
ORP - úad územního
plánování

ORP - úad územního
plánování

obec Bolatice
obec Sudice
obec Chuchelná
msto Kravae
min. ivotního prostedí

min. ivotního prostedí shp soubor

43

43
43

není

není
není
není
není
není
není
není
není
není

119
119
119
119
119
119
119
119
1
1

117
117

není
není

není
není
není

119
119

65

64

86
86
86
64

41
V atributové tabulce
upraven sloupec
TRIDA_OCHR na pole
numerické

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

IPF_revital_toku_L

Klasifikace pdního fondu
KPF_BPEJ_P

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

V atributové tabulce
pidány sloupce
POZNÁMKA a
MAP_POD

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

IPF_invest_puda_P

16 - Vyhodnocení vlivu na pdní fond
Investice v pdním fondu
IPF_invest_puda_B
IPF_invest_puda_L

HVU_zastavit_uz_L
HVU_zastavit_uz_P

ZP_zdroj_znecist_B
ZP_zdroj_znecist_P
15 - Vymezení území
Hranice vymezení území
HVU_hranice_kraje_P
HVU_hranice_ku_P
HVU_hranice_L
HVU_hranice_P
HVU_hranice_obce_P
HVU_hranice_okresu_P
HVU_nezastavit_poz_L
HVU_nezastavit_poz_P
HVU_zastav_uz_L
HVU_zastav_uz_P

ZP_zatez_emise_P

ZP_uz_ekol_rizik_P

ZP_spalovna_B
ZP_spalovna_P
ZP_spalovna_op_P
ZP_uz_ekol_rizik_B

(F_A_Prehledy_LHPO_vyber) (f_a_kategorie_vyber) = LZ

37
40

není
není
není
není
není
není

není

není

není

není

není
není
není

není
není
není
není

není

119
119
v dokumentaci DM není 119
vrstva _L uvedena
(pidaná)

119
119
119
zámr v oblasti dopravy 118
je v jednotlivých jevech
dopravy

zámr v oblasti dopravy 118
je v jednotlivých jevech
dopravy

PJD_smerova_zavada_L
PJD_spec_dopr_zavada_B
PJD_spec_dopr_zavada_L

PJD_urovnovy_zel_prej_B
PJD_urovnovy_zel_prej_L
PJD_velky_podelny_spad_L
PJD_zamer_doprava_B

PJD_zamer_doprava_L

119
není
119
není
nevhodná není
úprava
kiovatky

114
114
114
114
114
114

19
4

OVU_misto_vyzn_udalosti_P
OVU_plocha_prestavby_P

OVU_stavebni_uzavera_L
OVU_stavebni_uzavera_P
OVU_uzavera_navrh_L
OVU_uzavera_navrh_P
OVU_uzavera_UR_L
OVU_uzavera_UR_P
Problémové jevy - doprava
PJD_nedost_polomer_komun_B
PJD_nedost_unosnost_B
PJD_nevhodna_upr_kriz_B

19

OVU_misto_vyzn_udalosti_B

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

13

OVU_hist_vzn_stavba_P

Rekultivace
43
R_plocha_rekult_P
Rozvojové plochy - lokality záboru PF
119
RPPF_lok_zaboru_P
17 - Ostatní jevy grafických píloh ÚP - problémové jevy a urbanistická koncepce
Omezení ve vyuití území
OVU_hist_vzn_stavba_B
V atributové tabulce
13
pidán sloupec
POZNÁMKA

KPF_okraj_lesa50_P

ORP - úad územního
plánování
obec Strahovice
obec Chuchelná
obec Sudice
obec Tebom
obec Rohov

obec Sudice

ATELIER Archplán
obec Chuchelná

dgn soubor
popis s uvedením parcel
popis s uvedením parcel
analog. zákres v map
popis

ÚP

popis - jiné údaje ne od ARCHPLÁNU
popis + analog.zákres v map - jiné údaje
ne od ARCHPLÁNU
analog. zákres v map - jiné údaje ne od
ARCHPLÁNU
analýza hodnot v území
analog. zákres v map - jiné údaje ne od
ARCHPLÁNU
popis + analog.zákres v map - jiné údaje
ne od ARCHPLÁNU

obec Sudice
obec tpánkovice
obec Chuchelná

analýza hodnot v území
popis - jiné údaje ne od ARCHPLÁNU
popis s uvedením parc.ísel, analog.
zákres v map - jiné údaje ne od
ARCHPLÁNU

ATELIER Archplán
obec Bolatice
obec Kobeice

vygenerováno 50m OP z lesu hosp.+lesy
zvlátního urení

úap_strah_jev-4.dgn

není
není

119
119

UAKK_rkc_P
UAKK_typicky_kraj_celek_P
UAKK_zvys_ochr_kraj_razu_P
Urbanistická analýza a koncepce - urbanistické hodnoty
UAKU_brownfields_P
UAKU_rekrea_oblast_B
UAKU_rekrea_oblast_P
UAKU_urb_hodnoty_L
UAKU_urb_hodnoty_P
UAKU_vyzn_verej_prostor_P
Urbanistická kompozice
UK_dominanta_neg_B
UK_dominanta_neg_P
UK_dominanta_prir_B

UAKK_kraj_raz_P

UAKA_stavba_mistni_raz_B
UAKA_stavba_mistni_raz_P
Urbanistická analýza a koncepce - krajináské hodnoty
UAKK_komp_prvek_B
UAKK_komp_prvek_L
UAKK_komp_prvek_P
UAKK_kraj_raz_B

není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není

119
119
119
119
119
17
18
17
18
15B
119
119
4
15B
15B
119
119
115
119
119
119

12
12

UAKA_region_lid_arch_B
UAKA_region_lid_arch_P

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

14

UAKA_arch_vyzn_obj_P
není

není
není

119
119

14

není
není

119
v dokumentaci DM není 119
vrstva _L uvedena
(pidaná)

PJD_zavada_poz_komun_B
PJD_zavada_poz_komun_L

PJD_zuzeny_prujezdny_profil_B
PJD_zuzeny_prujezdny_profil_L
Problémové jevy - pdní fond - pedologie
PJP_pudni_fond_B
PJP_pudni_fond_P
Urbanistická analýza a koncepce - architektonické hodnoty
UAKA_arch_vyzn_obj_B
V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

není

zámr v oblasti dopravy 118
je v jednotlivých jevech
dopravy

PJD_zamer_doprava_P

obec Kobeice

ATELIER Archplán,
obec Rohov

obec Rohov

obec Tebom

obec Strahovice

obec tpánkovice

obec Sudice

obec Kobeice

obec Chuchelná

obec Bolatice

ATELIER Archplán

analog. zákres v map - navreno na
vyhláení vesnické pam.zóny

analýza hodnot v území (tpánkovice,
Kravae)
seznam s uvedením parc.ísel - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
popis s uvedením parc. ísel - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
dgn soubor - jiný údaj ne od
úap_strah_jev-14.dgn
ARCHPLÁNU
analog. zákres v kat. map - jiný údaj ne
od ARCHPLÁNU
popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
analýza hodnot v území,

jiné údaje ne od ARCHPLÁNU

obec tpánkovice dodala jiné
údaje

ZSOP_objekt_po_P
ZSOP_voj_ujezd_L
ZSOP_voj_ujezd_P
ZSOP_vps_P
ZSOP_zona_havar_plan_P
18 - Negrafická ást
Negrafické jevy ÚAP
19 - Ostatní dostupné jevy

ZSOP_objekt_co_P
ZSOP_objekt_obrana_B
ZSOP_objekt_obrana_P
ZSOP_objekt_obrana_op_P
ZSOP_objekt_pcr_B
ZSOP_objekt_pcr_P
ZSOP_objekt_po_B

UK_spec_oblasti_P
UK_strediska_B
UK_strediska_P
UK_technicka_dom_B
UK_technicka_dom_P
Zvlátní a specifická ochranná pásma
ZSOP_objekt_co_B

UK_misto_vyhlidky_P
UK_rozvoj_oblasti_P
UK_rozvoj_osy_L

UK_kulture_hist_dom_P
UK_linie_horizontu_L
UK_misto_vyhlidky_B

UK_kulture_hist_dom_B

UK_dominanta_prir_P
UK_hl_komp_osa_L
UK_hl_osa_pruhledu_L
UK_komp_prvek_B
UK_komp_prvek_P

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

V atributové tabulce
pidán sloupec
POZNÁMKA

111
108
108
118
109

110
107
107
107
112
112
111

110

20
6B
6B
119
6B
6B
6B
15
15

15
119
20

15

119
119
119
11
11

není
není
není
není
není

není
není
není
není
není
není

není

není
není
není
není
není
není
není

není
není

není
není
není

obec Strahovice

obec Sudice

obec Sudice

obec Rohov

obec Strahovice

obec tpánkovice

ATELIER Archplán i
obectpánkovice,Chuc
helná

obec Rohov

obec tpánkovice

obec Sudice

ATELIER Archplán i
obec Kobeice
obec Chuchelná

obec Sudice
obec tpánkovice

obec Chuchelná
ATELIER Archplán
obec Chuchelná

dgn soubor

popis

popis s uvedením parc. ísel

úap_strah_jev-111.dgn

popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
dgn soubor - jiný údaj ne od
úap_strah_jev-20.dgn
ARCHPLÁNU
analogový zákres v map -zámr- jiný
údaj ne od ARCHPLÁNU

popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
popis s uvedením parc. ísel - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
analogový zákres v map - jiný údaj ne
od ARCHPLÁNU

analýza hodnot v území
popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
popis - jiný údaj ne od ARCHPLÁNU
popis+ analog. zákres v map - jiný údaj
ne od ARCHPLÁNU
analýza hodnot v území,

zelené popisy - vrstvy nejsou v datovém modelu pidány

územní rozhodnutí
územní rozhodnutí_p
Ostatní (nezaazené)
ostatní_jevy_b
ostatní_jevy_l
ostatní_jevy_p

není v DM
není

stavební úady
poskytnuté údaje, které nejsou
zaazeny v DM

